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Covid-19 Nedeniyle Evden Çalışanların (Home Office) İş Tatmin Düzeylerinin İncelenmesi
Ayşe SAYDAM
ORCID: 0000-0003-0219-5916

Özet
2019’un sonlarında Çin’de görülen ve üç ay gibi kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD19 salgını, hayatın her alanını derinden etkileyen bir sağlık krizi olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık
Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen COViD-19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla birçok
önlemler alınmaktadır. Bu önlemlerin çoğu fiziksel olarak aktif yaşamı kısıtlayıcı önlemlerdir. Salgın
süreci, düzenli bir istihdam ilişki içinde olan kişileri profesyonel şekilde evde çalışmaya zorlamıştır.
Dünya genelinde rekor sayıda insanın evden çalışması kaçınılmaz olmuştur. Bu çalışmanın amacı, salgın
nedeniyle alınan önlemler arasında bulunan evden çalışmanın çalışanların iş tatmin düzeylerini ne ölçüde
etkilediğini araştırmaktır. Bu amaçla öncelikle home office çalışma ve iş tatmini kavramları açıklanmıştır.
Uygulama aşamasında ise evden çalışmak zorunda kalan 399 çalışana iş tatmini ölçeğini içeren anket
formları gönderilmiş ve istatistiksel analiz yöntemleriyle değerlendirilmiştir. Sonuç olarak hangi meslek
gruplarının iş tatmin düzeylerinin daha yüksek olduğu incelenmiştir. Bu tatmin düzeylerinin farklı
demografik durumlara göre farklılık gösterildiği görülmektedir. Eğitim düzeyi, meslek türleri, çocuk
sayıları gibi faktörlerin iş tatmini kavramı ile ilişkilerinin olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, İşgücü Piyasası, Home Office, İş Tatmini
Abstract
The COVID-19 epidemic, which was seen in China at the end of 2019 and affected the whole world in a
short time like three months, is defined as a health crisis that deeply affects all areas of life. COVID-19
has been declared as a pandemic by the World Health Organization and so many measures are taken to
prevent it’s spread. Most of these measures are to restrict physically active life. The epidemic process
forced people in a regular employment relationship to work professionally at home. It has become
inevitable for many people around the world to work from home. The aim of this study was the work of
employees working from home is located between the measures taken to research the outbreak is due
to what extent it affects their level of satisfaction. For this purpose, first of all the concepts of home
office work and job satisfaction are explained. During the implementation phase, questionnaires
containing the job satisfaction scale were sent to 399 employees who had to work from home and were
evaluated using statistical analysis methods. As a result, it was examined which occupational groups
have higher job satisfaction levels. It is seen that these satisfaction levels differ according to different
demographic conditions. It has been determined that factors such as education level, types of
professions, number of children have a relationship with the concept of job satisfaction.
Keywords: COVİD-19, Labour Market, Home Office, Job Satisfaction
GİRİŞ
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 insanların tüm alanlarda hayatlarını etkilemiştir. Bu etkiden iş hayatı
da nasibini almıştır. Covid-19 nedeniyle iş yerleri kapatılmış, toplu çalışma ortamlarından kaçınılmış ve
mümkün olduğu kadarıyla evlerde çalışılmaya başlanmıştır. İnsanların evde çalışmalarının iş tatmin
düzeylerini nasıl etkilediği merak edilen bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Evden çalışma kavramı
teknolojinin ilerlemesiyle hayatımızda sıklıkla karşılaşmaya başladığımız home office çalışma olarak da
bilinmektedir. Home Office çalışmanın iş tatmine etkisi gelecek yıllarda daha fazla üstünde durulması
beklenen bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. İş tatmini kavramı ilk kez 1920’lerin başlarında
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çalışanların işlerine ilişkin duygusal bir tepkisi olarak ortaya atılmış olup önemi ise 1930-1940’lı yıllarda
anlaşılmaya başlanmıştır. İş tatmini, kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığını doğrudan etkilediğinden ve yaşamla
yakından ilişkili olduğundan önemli bir kavram olarak ele alınmaktadır (Sevimli ve İşcan, 2005). Kişiler,
hayatları boyunca çalışma gereksinimi içinde olup yaşam sürelerinin çoğunu iş yerinde geçirmek
zorundadırlar. Bu süre içerisinde işyerlerine karşı olumlu tutumları doğrultusunda çalışma yeri daha
sorunsuz bir ortam haline dönüşmektedir. Çağdaş yönetim anlayışının bir faktörü olan iş tatmini önemli
bir ahlaki gereklilik ve sosyal bir sorumluluktur (Aşık, 2010). İş tatmini bireyin işine karşı genel bir
tutumudur. Kişinin işine karşı beslediği duygusal bir tepkidir. Bu duygusal tepkiyi birey belli bir takım
olumlu veya olumsuz değerlendirmeler ve karşılaştırmalar ardından gerçekleştirir. İş tatmini kavramı pek
çok yaklaşımla ele alınmaktadır fakat ne kadar farklı değerlendirilirse değerlendirilsin kişi, kişinin
duygusu, deneyimleri ve iş çevresi arasındaki ilişkiyi göstermektedir. İş tatmini kişinin çalışma hayatı
boyunca edindiği olumlu ve olumsuz birikimleri ile bunlara ilişkin tutumların genel yapısıdır (Erdoğan,
1999:231).
Çalışanlar çalıştıkları iş yerleri ve çalışma ortamları hakkında bir takım beklentilere sahiptir. Bazı
araştırmacılar iş tatmini, kavramını iş tatmin derecesine göre değerlendirir ve iş yerindeki beklentilerle
edinilen tecrübe ve deneyim arasındaki fark olarak açıklarlar. Bu nedenle iş tatmin düzeyi yeterli
düzeyde bulunmayan çalışanların oluşturmuş olduğu bir örgütün varlığını sürdürebilmesi olanaksızdır
(Başaran, 2000:23). İş tatmini bireysel ve örgütsel bir takım faktörlere bağlıdır. Bireysel faktörlere
örnek olarak yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, deneyim, kişilik ve unvan gibi kavramlar sıralanabilir. Yapılan
birçok araştırmada yaş ile iş tatmini arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Cinsiyet ile iş tatmini
arasında literatür de kesin bir yargıya rastlanmamaktadır. Eğitim düzeyi ile iş tatmini arasında da olumlu
yönde etki görülmekle birlikte eğitim düzeyi yüksek olan bireylerin ücret ve çalışma koşullarındaki
yüksek beklenti doğrultusunda iş tatminsizliği yaşanmaktadır.
İş tatminindeki bireysel faktörlerden bir değeri de deneyimdir. Bireylerin örgütte çalışma sürelerinin
fazla olması personelin iş tatminini de olumlu yönde etkilemektedir. İşe yeni katılan çalışanın gerçek dışı
beklentileri ve çalışma arkadaşlarıyla geçimsizlikleri, tecrübesizlikleri iş tatminini olumsuz yönde
etkilemektedir. Kişilik kavramının da iş tatmini üzerinde etkisi olduğu; kendinden emin, kararlı, kırılgan
olmayan, esnek kişilik özelliklerine sahip olanların iş tatminlerinin de yüksek olduğu ileri sürülmektedir
(Erol, 1998). Unvan da iş tatminini bireysel olarak etkileyen faktörlerden birisidir. Kişilerin unvanları ile iş
tatmini arasında olumlu yönde bir ilişki vardır denilebilir. Unvan yüksekliği daha fazla gelir sağlaması
nedeniyle iş tatmini bundan olumlu etkilenmektedir.
İş tatminine etki eden örgütsel faktörlerin en başında ise işin kendisi gelmektedir. Gerçekleştirilen işin iş
gören tarafından anlamlı ve çekici bulunması, bu işten doyum alması iş tatmin düzeyini olumlu
etkilemektedir. Birey işini örgüt ve toplum için önemli gördükçe üstleneceği sorumluluğu da artırmak
isteyecektir. Ücret ise bir diğer faktördür. İş görenler yüksek ücret aldıkları zaman daha doyumludurlar.
Ücret, işin taleplerini ve iş görenlerin becerilerini, toplumsal ücret standartlarını ele aldığında tatmin
meydana gelir (Robbins, 1998). Çalışanlara yönetim tarafından sunulan destek iş tatminini etkileyen
diğer bir örgütsel faktör arasındadır. Özellikle iş görenler karar verme sürecinde ise yönetimden bilgi
alma, geri bildirim alma gibi hususlar iş tatminini olumlu yönde etkilemektedir (Korman, 1971;
Landsbury, 2009). İş görenin çalışma hayatı boyunca beraber zaman geçirdikleri iş arkadaşları da iş
tatmin düzeyini etkileyen faktörlerdendir. Çalışanlar arasında kurulan destekleyici ve güven verici ilişkiler
iş tatminini olumlu etkilemektedir. Çalışan, çalıştığı iş yerinde terfi imkânı buluyorsa işine karşı duyduğu
tatmin artacaktır (Telman ve Ünsal, 2004).
Covid-19, yaşantımız boyunca benzeri görülmemiş zorluklara sebebiyet vermiştir. Birçok hükümet
insanları evlerinde kalmaları için uyarmış ve çalışanların fiziki ortamları iş yerlerinden evlere taşınmıştır.
Bu çalışma biçimi Evden Çalışma (Home Office Working) olarak adlandırılmaktadır. Çalışmanın genel
amacı içinde bulunduğumuz Covid-19 sürecinde home office çalışmanın iş tatminine olan etkisinin
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incelenmesi ve home office çalışma sürecinde çalışanların işletmelere karşı genel tutumların
araştırılmasıdır Bu doğrultuda çalışmada İşlerine yönelik tatmin düzeylerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.
1. HOME OFFİCE (EVDEN) ÇALIŞMA KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Home Office çalışma; kişilerin evlerini ekonomik faaliyetlere uygun olarak dönüştürmesi, kişilerin
çalışmalarını gerek işverene bağlı olarak gerekse kendi girişimleriyle yapması durumudur. Gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerin hızla yayılan alternatif bir çalışma şeklidir.
Home office çalışma, bağımsız çalışma ve ücretli çalışmanın kesiştiği bir alan olup (Karakoyun, 2016).
Sanayi devrimi (prekapitalist dönem) öncesinden başlayan ve günümüzde de yaygın bir şekilde
uygulanan çalışma biçimidir. 2000’li Yılların başından itibaren iletişim teknolojilerinin gelişimi home
office çalışma olanaklarının da gelişmesine katkıda bulunmuştur. Çalışma hayatına dahil olan bilgi
teknolojileri ile işte esnekleşme faaliyetleri düşünceleri belirmiş ve sonucunda home office kavramı
gelişmiştir (Erdem, 2004). Teknolojik gelişmelerin giderek artması sonucunda iş, gerçekleştirildiği ortama
daha az bağımlı hale gelmiştir. Bu gelişmelere bağlı olarak home office çalışma grubuna dahil edilecek
melek gruplarının sayısı da her geçen gün artmaktadır.
Son yıllarda home office çalışma şekli yaygın bir araştırma konusu olmakla beraber içinde bulunduğumuz
pandemi sürecinde daha çok önem kazanmıştır. Bu bağlamda home office çalışma, Covid-19’un bulaşma
hızının en aza indirgemek amacıyla tüm dünyada çeşitli alanlarda uygulamaya geçilmiştir. Home office
çalışma şekli ile sadece çalışanlar değil, etkili tedarik zincirindeki temas edilen diğer bireyler ile
müşterilerinde virüse yakalanmalarını önüne geçilmiştir (Akça ve Küçükoğlu, 2020).
Çalışma hayatı birey ve ülke ekonomisi açısından çok büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple pandemi
sürecinin istihdam üzerindeki etkilerinin araştırılması gerekmektedir. Her meslek grubu home office
çalışmaya uygun değildir. Bazıları fiziksel güç gerektirecek mesleklerdir. Dolayısıyla hangi meslek
gruplarının home office çalışma sürecine uygun olduğu araştırma konuları arasındadır (Akça ve
Küçükoğlu, 2020). Covid-19 kaynaklı home office çalışma yöntemi avantajları ve dezavantajları da
beraberinde getirmiştir. Günümüzde home office çalışmanın bireysel, örgütsel ve toplumsal avantajları
bulunmaktadır. Bunlar; bireysel olarak ele alındığında ev ve işyeri arasındaki geçen süre ortadan
kalkması ve özellikle metropollerde yaşayan insanların trafik streslerinin giderilmiş olmasıdır. Aynı
zamanda çalışanların ulaşım, seyahat ve giyim giderleri önlenmiş olacaktır. Ayrıca home office çalışma
aile ilişkilerini de düzenlemiştir. İnsanlar ev ve iş faaliyetlerini bütünleşik biçimde sürdürebilirler. Örgüt
açısından bakıldığında ise işverenler büyük işyerine sahip olmak zorunda değildir. Bu sayede kira
giderlerinden tasarruf etmiş olurlar. Home office çalışma aynı zamanda verimliliği de olumlu
etkilemektedir. Çalışanlar işyerlerindeki stresten uzak olduklarından dolayı çalışanın performansının
olumlu yönde etkilenmesine, motivasyonlarının yükselmesine ve sonucunda da verimsiz çalışma
davranışlarının önüne geçilmiş olacaktır (Naktiyok ve İşcan, 2003). Home office çalışanları iş yerlerinde
sıkça karşılaştıkları mobbinge uğramayacaklardır (Kavi ve Koçak, 2010). İş güvenliğinin yetersiz olduğu bir
ortamda home office çalışma daha güvenilir olacaktır. Bu çalışma sürecinde işi iş yerinde bitirme
zorunluluğu olmadığı için etik dışı özensiz işler gözlemlenmeyecektir. İşten kaytarma, işe geç gelme gibi
etik dışı davranışlar home office çalışma şekli ile ortadan kaldırılabilir. Çalışma ortamında kişisel görüşler,
ideolojik tutumlar ve dini görüşler nedeniyle dışlanan çalışanların performansı yüksek olsa dahi işten
çıkarılmaları söz konusu olabilmektedir. Home office çalışma şekli ile bu etik dışı işten çıkarmaların
önüne geçilerek yalnızca performanstan kaynaklı bir işten çıkarma olabilecektir. Ayrıca çalışma
alanlarındaki araç ve gereçlerin kişisel kullanımı önlenmiş olup ilgili kayıpların maliyetleri en aza
indirgenebilecektir. (Kavi ve Koçak, 2010). Toplumsal avantajı açısından değerlendirildiğinde ise,
araçların toplu kullanım ile ortaya çıkabilecek hava kirliliğinin azalmasıdır. Ayrıca çevre üzerindeki olumlu
etkileri nedeniyle homeoffice çalışma şekli ‘‘yeşil bir etkinlik’’ olarak adlandırılmaktadır (Nakyotik ve
İşcan, 2003).
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Home office çalışmanın birçok olumlu yanlarının olmasına rağmen birey, örgüt ve toplum açısından
olumsuz etkileri de vardır. Örneğin, bireyler üzerindeki en önemli etkisi psikolojiktir. Çalışanlar, iş yerinde
ki sosyal alandan uzak kalmakta ve dolayısıyla kişiler yalnızlığa itilmekte, asosyalleşmelerine durumu
ortaya çıkmakta ve içsel gerginlik oluşmaktadır. İşyerinden uzakta olmakla beraber statü fırsatları
kaybolmakta ve çalışanların gelecek kaygıları da artmaktadır. Böylece işyerinde çalışanlar ile home office
çalışanlar arasında fırsat eşitsizliği doğmaktadır (Kavi ve Koçak, 2010).
Yöneticiler çalışanların home office çalışarak daha rahat olduklarının düşünerek iş yükünü artırabilir ve
sonucunda etik olmayan bir davranış gösterebilirler. Dolayısıyla çalışanlarda işleri yetiştirmek amacıyla
işleri kişisel yaşamlarına dahil ederek gece veya hafta sonları da çalışmak zorunda kalabilirler. Bu şekilde
özel yaşamdan fedakârlık ise ücrete yansımamaktadır. Oysa fazla çalışma işyerinde yürütülseydi aksi
durum söz konusu olabilirdi. İş deneyimi, örgüt kültürünün anlaşılması, karar yöntemlerinden biri olan
beyin fırtınası yalnızca iş ortamında gerçekleşebilir. Home office çalışma türünde bunlar
sağlanamayacağı için çalışanın kariyer gelişimi olumsuz etkilenebilmektedir. Dolayısıyla örgüte bağlılık
kabiliyeti de azabilmekte ve buna bağlı olarak işten çıkarmalar daha kolay olmaktadır. Karşılaşılan diğer
bir zorluk ise home office çalışma iyi bir zaman yönetimi ve öz disiplin gerektirmektedir. İşyerinde
çalışma ortamı öz disiplinin daha kolay sağlanmasına katkı sağlamaktadır. Home office çalışma
ortamında aile fertlerinin işe müdahaleleri yüksek olduğundan çalışanlar da dikkat dağınıklığı ve
sonucunda iş verimliliği de düşebilmektedir. Diğer bir olumsuz durum ise çalışanın performansının
yönetici tarafından gözlemlenememesidir. Bu durum denetim sorununu beraberinde getirmektedir ve
verimlilik ölçmede zorluklar doğurmaktadır. Home office çalışmanın örgüt açısından dezavantajları ise
özellikle örgüt içi güvenlik sorunlarıdır. Genel olarak işyerindeki bilgi mahremiyeti bozulduğu takdirde
örgüt içi tehdit ve riskler artmaktadır. iş ortamındaki lisanslı yazılımlar evde genelde kopya yazılım
olabilir ve işler bu tür lisanssız yazılımlarla yürütülürse etik olmayan bir uygulamaya neden olmaktadır
(Kavi ve Koçak, 2010).
Covid-19 ile mücadele içindeyken hangi meslek gruplarının home office çalışmaya uygun olup olmadığı
araştırma konusu olmuştur. Her çalışan home office çalışmaya uygun yapıya sahip değildir. Yöneticiler,
beyaz yakalılar, akademisyenler, öğretmenler, medya çalışanları ve online satış yapanlar home office
çalışmaya en uygun mesleklerdir. Finans ve Sigorta faaliyetleri, bilgi ve iletişim hizmetleri, eğitim home
office çalışma yapılabilecek en yüksek iş payına sahip alanlardır. Konaklama, yemek hizmetleri ve inşaat
home office çalışmanın en düşük olduğu iş alanlarıdır (Fadinger ve Schymik, 2020). Ayrıca Deloitte’un
(2020) Türkiye için yaptığı araştırmada medya ve reklam, hizmet, teknoloji, e-ticaret, eğitim sektörlerinin
home office çalışmaya uygun olduğu sonuçlarına varılmıştır. Aynı zamanda Covid-19 ile mücadelede
sahada aktif rol oynayan sağlık çalışanları, emniyet güçleri, yaşamsal sürekliliğin sağlanması için gerekli
ürünlerin üretim ve dağıtımını yapan kişiler, fiziksel olarak çalışma gerektiren tarım sektöründeki
çalışanların home office çalışma oranları oldukça düşüktür (Akça ve Küçükoğlu, 2020). Ülkelerin
teknolojik olarak yeterlilik düzeyleri de home office çalışma sisteminin belirleyicileri arasındadır. Home
office çalışma için çalışanların gerekli kaynaklara sahip olmaları gerekmektedir. Bu çalışma biçiminin
sürdürülebilir olması için mobil bilgisayar donanımı ve ülkenin internet erişiminin yaygın ve yeterli olması
gerekmektedir (Tumin, 2020). Ayrıca home office çalışmada en çok zorlanılan konunun kültür ve
alışkanlıklar olduğu savunulmaktadır. İşyerine bağlı olarak yürütülen çalışmaların ev ortamına taşındığı
durumda bazı performans düşüşleri yaşanabilir. Bu süreçte çalışanların adaptasyonlarını hızlandırma ve
bu süreci başarılı yürütmek için tavizsiz iş disiplini gerekmektedir (Deloitte, 2020).
2. İŞ TATMİNİ KAVRAMSAL ÇERÇEVE
İş tatmini ve örgütsel davranış arasındaki doğrudan ilişki nedeniyle iş tatmini, örgütsel alanda önemli bir
yere sahiptir. İş tatmini ile ilgili olarak yapılan tanımlamalar içerisinde genel tanım, kişinin işine karşı
göstermiş olduğu tutumudur. Locke’ye (1976) göre iş tatmini, kişinin işini değerlendirme boyutuyla karşı
karşıya kaldığı zamanlarda işe yönelik olumlu veya olumsuz genel durumudur. Başka bir tanıma göre ise
kişinin işine yönelik duygusal tepkileri olarak tanımlanmıştır (Vroom, 1967). Vroom kişinin işine karşı
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olumlu tepkisini iş tatmini olarak, olumsuz tepkisini ise iş tatminsizliği olarak tanımlamıştır. İş tatmini,
kişide çalıştığı yer ile arasındaki uyumun sonucunda ortaya çıkan ve olumlu bir tutum, memnuniyet
duygusu olarak tanımlanmaktadır (Ugboro ve Obeng, 2000:254). Kişinin çalıştığı ortamdan yani
yöneticilerinden, kendisinden, iş arkadaşlarından ve organizasyondan elde ettiği rahatlatıcı ve içsel
yatıştırıcı olarak algılanan duygu olarak tanımlanmaktadır (İşcan ve Sayın, 2016:198). Miner (1992) iş
tatminini şu şekilde açıklamıştır: ‘‘bireyin iş ve işyeri hakkındaki genel duygu, düşünce ve örüntüleri
hakkında fikir verebilecek önemli bir değişkendir. Diğer bir ifade ile iş doyumu, bireyin iş yerine yönelik
beklentilerini ve işine yönelik tutumunu ifade etmektedir’’. İşletmelerin hedeflerine etkin bir şekilde
ulaşabilmesi için ve bu hedefe ulaşmada çalışanların işlerini etkin bir şekilde sürdürülebilmesinde iş
tatmininin katkısı oldukça büyükken, iş tatminsizliği ise, işgücü verimsizliğine, çalışanların işe
devamsızlıklarını artırarak davranış bozukluklarına sebep olmakta ve işletmelerin işyerlerini olumsuz
yönde etkilemektedir (Lambert ve diğ., 2007). Faaliyetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirmek isteyen
işletmeler bir takım yapılanmalara gereksinim duymaktadır. Bunların başında nitelikli çalışanın iş yerine
kazandırılması gelmektedir. Bunun yanı sıra işletmeler yönetim alanındaki hızlı değişmelere ve rekabet
ortamına ayak uydurmalıdır. Ayrıca çalışanların işe bağımlılıklarının ve değişen koşullarda işe karşı
sadakatlerinin artırılması gerekmektedir. Bu sebeplerden dolayı günümüzde işletmelerin, çalışanların
işlerine karşı tutumlarının artırılması, çalıştıkları ortamdan memnun olmalarının sağlanması oldukça
önemlidir (Kutanis, Mesci, 2010). İş tatmininin kişinin mutluluğunu artırmasının yanında örgüt açısından
da çok sayıda faydaları bulunmaktadır. İş tatmini sayesinde çalışanların iş yerlerine bağlılıkları artmakta ,
daha verimli çalışmakta, performansları yükselmekte, defolu ve hatalı ürün oranı düşmekte ve işgücü
devir oranı azalmaktadır (Gül ve diğ., 2013). Bir örgütte işlerin kötüye gittiğini gösteren en iyi kanıt iş
tatminsizliğidir. İşinden memnuniyetsizlik duyan çalışanın başarısı düşer, örgüte bağlılığı azalır, işler
yavaşlar ve aksar. Böylece örgüt içerisinde iş kazalarının artmasına, stresin ve çatışmanın artmasına, işe
olan şikâyetin ve iş devamsızlığının artmasına neden olmaktadır (Akıncı, 2002).
3. İŞ TATMİNİNİ AÇIKLAMAYA YARDIMCI KURAMLAR
İş tatmini kavramının açıklanmasında motivasyon kuramlarından yararlanılmıştır. bunun sebebi ise
tarihsel süreç içerisinde tatmin ve motivasyon kavramlarının iç içe kullanılmasıdır. Motivasyon
kurmalarında ihtiyaçların giderilmesi tatmin; giderilememe durumu ise tatminsizlik olarak
tanımlanmaktadır (Şengül, 2008). Motivasyon kuramları genellikle iki ana grupta toplanmaktadır. Birinci
grup Kapsam (Content) Teorileri olarak adlandırılabilecek ve içsel faktörlere ağırlık veren teorilerdir.
İkinci grup da Süreç (Process) Teorileri olarak adlandırılabilecek ve dışsal faktörlere ağırlık veren
teorilerdir (Koçel, 2007:486). Kapsam Teorileri; kişiyi harekete geçiren faktörlerin neler olduğu aynı
zamanda iş tatminine sevk eden ihtiyaçları göstermeye çalışır. İş tatmininin içeriğini oluşturan öğelerin
ne olduğunu belirlemeye çalışır ve iş tatminin hangi değişkenler sonucu oluştuğunu açıklamaya yardımcı
olur. Kapsam teorileri, çalışanların istek ve değerlerinin anlaşılıp örgütçe yerine getirildiği takdirde iş
tatminin yükseleceğini savunurlar. Eğer yönetici çalışanlarının belirli yönlerde davranmaya zorlayan bu
faktörlerin neler olduğunu anlayabilir ve kavrayabilirse bu faktörleri göz önüne almak suretiyle
çalışanlarını daha iyi yönetebilir ve onları örgüt amaç ve hedefleri doğrultusunda yönlendirebilir (Koçel,
2007:486). İş tatmini açıklamaya yardımcı kapsam teorileri: Abraham Maslow’un (1943) İhtiyaçlar
Hiyerarşisi Yaklaşımı, Frederick Herzberg'in (1966) Çift Faktör Teorisi ve David McClellandın (1960)
Başarma İhtiyacı Kuramıdır. Süreç teorilerinin ise odak noktası kişinin hangi amaçlar için nasıl motive
edildikleri ile ilgilidir. Çalışanın gerçekleştirmiş olduğu davranışları tekrarlaması veya tekrarlamaması
nasıl sağlanabilir sorusu süreç kuramının cevap aradığı temel sorulardandır. Bu yaklaşıma göre kişinin
motivasyonu üzerinde içsel faktörler ile birlikte dışsal faktörlerde etki etmektedir (Koçel,
2007:491). Kapsam ve süreç teorilerinin yanı sıra son yıllarda iş tatmininde yeni yaklaşımlar ortaya
çıkmıştır. Teorilerin çoğu sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan kitlesel üretim sonucunda
uzmanlaşmanın çalışanlar üzerine yarattığı monotonluğu gidermek amacını hedeflemektedir. Gelişen
teknolojiyle beraber iletişim araçlarının da çeşitlenmesine bağlı olarak işyerlerinde de birtakım
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değişikliklere yönelinmesi Home Office ve Telecoming gibi kavramların gündeme gelmesine sebep
olmuştur (D. Uzan, 2012).
4. ARAŞTIRMA
4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu çalışmada Covid-19 nedeniyle evden çalışmak zorunda kalan çalışanların iş tatmin düzeyini ölçmek ve
demografik özelliklere göre iş tatmin düzeylerinin değişip değişmediğini belirlenmektedir.
4.2. Veri Toplama Aracı
Bu araştırmada Minnesota iş tatmin ölçeği kullanılmıştır. İş tatmin ölçeğinin geliştirilmesinde Minnesota
iş tatmin ölçeğinin kısaltılmış hali, güvenirliği ve geçerliliği birçok çalışmada ispatlanmıştır (Diaz ve ark.
1992; Hançer ve ark 2003). Türkiye’de Covid-19 nedeniyle evde çalışmak zorunda kalan katılımcılardan,
online anket çalışmasına verilen 399 adet anketin, değerlendirme açısından yeterli olduğu kabul
edilmiştir. Anket verileri, yazın için kullanılacak analizlere dahil edilmiştir.
4.3. Bulgular
Bu kısımda araştırmanın bulgularından bahsedilecektir. Araştırmaya katılanların görüşleri alınarak
analizlere dahil edilen katılımcıların %62,9 (251 kişi)’u erkek üyelerdir. Örneklemde yer alan ve Covid-19
nedeniyle evde çalışmak zorunda kalan katılımcıların %50,6 (202 kişi)’sı 31-40 yaş aralığında olup %74,1
(399 kişi)’i lisans ve lisansüstü mezunudur. Çalışmaya katılanların %64 (257 kişi)’nün evli olduğu
görülmektedir.
Analize dahil edilen çalışanların demografik özellikleri Tablo 1'de verilmiştir.
Tablo 1: Araştırmaya katılanların demografik dağılımları
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Minnesota İş tatmin ölçeği çerçevesinde, Covid-19 nedeniyle evden çalışmak zorunda kalan çalışanlara,
12’si iç tatmin düzeyini ölçmek için, 8'i dış tatmin düzeyini ölçmek için tasarlanmış toplam 20 adet soru
sorulmuştur. Gerek anketin tamamı gerekse diğer faktörleri olan içsel ve dışsal boyutları bazında
uygulanan ölçeğin güvenirliği incelenmiş ve sonuçları Tablo-2’de raporlanmıştır. Tablo-2 de görüldüğü
üzere iş tatmin ölçeğinin içsel tatmin boyutu (,917), dışsal boyutu (,916) ve genel tatmin düzeyi (,951)
olarak gerçekleşmiştir. Cronbach’s Alpha değerlerinin 0,80 üzerinde çıkması sebebiyle verilerin oldukça
güvenilir olduğu söylenebilir
Tablo 2: Minnesota İş Tatmin Ölçeğinin Güvenilirlik Analizi

Covid-19 nedeniyle evde çalışmak zorunda kalan çalışanların iş tatmin düzeyini ölçen soruları, ankete
katılanların bu sorulara verdiği ortalama yanıtı ve her soru için tek örnek t testi sonuçları Tablo-3 de
listelenmektedir. Tablo-3 de görülen ortalamaların, yanıtlayanların her soruya verdiği cevapların
ortalaması hesaplanarak bulunmuştur. Bu ortalamalar, evden çalışanların iş tatmini genel eğilimini temsil
etmektedir. Tablo-3’te gösterildiği gibi, her soru tek örneklemli bir t testi sonucunu bildirir. Tek örnek t
testleri, her bir soru için çalışanların verdiği cevapların ortalamanın 3’den farklı olduğuna dair alternatif
hipotezin test edilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Toplam konularda, yokluk hipotezi 0,95 güven seviyesinde
reddedilmiş olup, evde çalışanların iş tatminine ait tüm konularda tatmin olduğu söylenemez. Yapılan
araştırma sonucunda Covid-19 nedeniyle evde çalışmak zorunda kalan çalışanların konulara göre, tatmin
düzeylerinde farklılaşma olduğu görülmektedir. Örneğin;1,2,6,12,13 ve 14 konularında 0,95 güven
seviyesinde kabul edilmiştir. Covid-19 nedeniyle evde çalışanların iş tatmin ölçeği sorularında her zaman
meşgul etmesi, tek başına çalışma olanağı, vicdana aykırı olmayan şeyler yapabilme şansımın olması
açısından, ücret bakımından ve terfi bakımında iş tatmin düzeyinin düşük olduğu görülmektedir.
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Tablo 3: İş tatminine ilişkin görüşler

Not: Buradaki t (Anl.), grup ortalamaları 3’den farklılıkları
inceleme amaçlı olarak yapılan tek örnek t testi istatistiği ve Anl ise bu testin anlamlılığıdır. Ort.:
Ortalama, Std. S.: Standart sapmadır
Tablo 4: Cinsiyet ile t testi

Çalışmaya katılanların evden çalışanların verdikleri cevaplara göre kadınların is tatmin ortalamaları
3,2449 iken, erkeklerin verdikleri cevapların ortalamaları 3,3098 dir. Tablo- 4 de gösterilen T testi
sonuçlarına göre, kadın ve erkeklerin iş tatmin düzeyleri arasında ilişki yoktur (t=0,685 ; p=0,192). Sonuç
olarak, H1 hipotezi olan Covid 19 döneminde evde çalışan kadın ve erkeklerin iş tatmin düzeyleri
arasında anlamlı ilişki vardır hipotezi reddedilmiştir.
Tablo 5:Medeni durum ile t testi
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Çalışmaya katılanların evden çalışanların verdikleri cevaplara göre evli olanların iş tatmin ortalamaları
3,3437 iken bekarların verdikleri cevapların ortalaması 3,2082 dir. Tablo-5‘te gösterilen T testi
sonuçlarına göre, evli çalışanlarla bekar çalışanların iş tatmin düzeyleri arasında fark yoktur (t=1,423;
p=0,238). Sonuç olarak, H2 hipotezi olan Covid 19 döneminde evde çalışan medeni durumlar arasında
anlamlı bir ilişki vardır hipotezi reddedilmiştir.
Tablo 6: Yaş ile İş Tatmini Anova testi

Çalışmaya katılan evden çalışanların görüşlerinde farklılaşmanın olup olmadığı, 6 farklı yaş grubuna göre
incelenmesi için ANOVA testleri yapılmıştır. Yapılan çalışmanın sonucuna göre yirmili yaşlarda evde
çalışanların iş tatmin düzeylerinin diğer yaş gruplarına göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Tablo 6
da görülen ANOVA testi sonucuna göre, yaşlı çalışanların, genç çalışanlara kıyasla iş tatmin düzeylerinin
daha yüksek olduğu belirlenmiştir (F=5,008; p=0,0). Sonuç olarak H3 hipotezi olan Covid 19 döneminde
evde çalışanların yaş durumlarına göre anlamlı bir ilişki vardır hipotezi kabul edilmiştir.
Tablo 7: Öğrenim durumu ile anova testi

Çalışmaya katılan evden çalışanların görüşlerinden farklılaşmanın olup olmadığı 5 farklı öğrenim
durumuna göre incelenmesi için ANOVA testleri yapılmıştır. Yapılan çalışmanın sonucuna göre yüksek
lisans ve üstü mezunlarının iş tatmin düzeyinin diğer öğrenim gruplarına göre yüksek olduğu ve ardından
evde çalışan lise mezunlarının iş tatmin düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Tablo 7 de görülen
ANOVA testi sonucuna göre, çalışanların iş tatmin düzeylerinin eğitim durumları bakımından farklılık
gösterdiği saptanmıştır (F=6,054; p=0,003). Sonuç olarak H4 hipotezi olan Covid 19 döneminde evde
çalışanların mezuniyet durumları arasında anlamlı bir ilişki vardır hipotezi kabul edilmiştir.
Tablo 8: Çocuk sayısı ile ANOVA testi

Çalışmaya katılan evden çalışanların görüşlerinden farklılaşmanın olup olmadığı 5 farklı çocuk sayı
durumuna göre incelenmesi için ANOVA testleri yapılmıştır. Yapılan çalışmanın sonucuna göre bir çocuğa
sahip evden çalışanları çocuğu olmayan ve birden daha fazla çocuğa sahip çalışanlardan iş tatmin
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düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Dört ve daha fazla çocuğa sahip evden çalışanların iş tatmin
düzeylerin en düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Tablo-8 de görülen ANOVA testi sonucuna göre,
çalışanların iş tatmin düzeylerinin çocuk sayıları bakımından farklılık gösterdiği saptanmıştır (F=7,589;
p=0,000). Sonuç olarak H5 kabul edilmiştir.
Tablo 9: Okul öncesi çocuğa sahip olma durumuna göre t testi

Çalışmaya katılan evden çalışanların okul öncesi çocuğa sahip olanların diğer evden çalışanlara göre iş
tatmin düzeyini tüksek olduğu görülmektedir. Tablo-9 da görülen t testi sonucuna göre okul öncesi
çocuğunun olma durumuna göre iş tatmin düzeyleri arasında farklılık bulunmaktadır (t=4,124; p=0,000).
Sonuç olarak, H6 hipotezi kabul edilmiştir.
Tablo 10: Meslek durumları ile ANOVA testi

Çalışmaya katılan evden çalışanların görüşlerinden farklılaşmanın olup olmadığı 5 farklı meslek grupları
durumuna göre incelenmesi için ANOVA testleri yapılmıştır. Yapılan çalışmanın sonucuna göre evden
çalışanlar içerisinde iş tatmin düzeyi en yüksek olan meslek mühendislik olduğu bunu müşteri temsilciliği
takip etmektedir. Evden çalışmak zorunda kalan çalışanlar içerisinde iş tatmin düzeyinin en düşük olduğu
meslek öğretmenler olarak görülmektedir. Tablo-10 da yapılan Anova testi sonucuna göre, çalışanların iş
tatmin düzeylerinin mesleki durumları bakımından farklılık gösterdiği saptanmıştır (F=10,054; p=0,000).
Sonuç olarak H7 hipotezi kabul edilmiştir.
Tablo 11: Çalışma süresi ile ANOVA testi

Çalışmaya katılan evden çalışanların görüşlerinden farklılaşmanın olup olmadığı 4 farklı çalışma süresi
durumuna göre incelenmesi için ANOVA testleri yapılmıştır. Yapılan çalışmanın sonucuna göre evden
çalışanlar içerisinde iş tatmin düzeyi en yüksek grup 4-5 yıl arasında çalışma süresi olan çalışanlardır.
Tablo-11 de yapılan Anova testi sonucuna göre, çalışanların iş tatmin düzeylerinin çalışma süresi,
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durumları bakımından farklılık göstermediği saptanmıştır (F=1,811; p=0,128). Sonuç olarak H8 hipotezi
kabul edilmemiştir.
Tablo 12: Evde çalışma süresi ile ANOVA testi

Çalışmaya katılan evden çalışanların görüşlerinden farklılaşmanın olup olmadığı 5 farklı evden çalışma
süresi durumuna göre incelenmesi için ANOVA testleri yapılmıştır. Yapılan çalışmanın sonucuna göre
evden çalışanlar içerisinde iş tatmin düzeyi en yüksek grup 4-5 aydır evde çalışanlar olarak görülürken en
düşük iş tatmin düzeyi 1 aydan daha az süredir evden çalışmak zorunda olanlar olarak görülmektedir.
Tablo-12 de Anova testi sonucuna göre, çalışanların iş tatmin düzeylerinin evde çalışma süreleri
bakımından farklılık gösterdiği saptanmıştır (F=8,884; p=0,000). Sonuç olarak H9 kabul edilmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Küreselleşen ve rekabet ortamının her geçen gün arttığı dünyada kurumların başarıları çalışanların
ortaya koydukları verimliliğe bağlıdır. Çalışanların verimliliğinin bu denli önemli olduğu bir ortamda
çalışanların verimliliğine önemli bir etkisi olan iş tatmini düzeyinin ölçülmesi ve iş tatmin düzeylerine
etkisi olan unsurların araştırılması gerekmektedir.
Covid-19 salgını sürecinde evde çalışmak zorunda kalan çalışanların iş tatmin düzeylerini incelemesi
kaçınılmaz hale gelmiştir. evde çalışanların iş tatmin düzeylerinin ölçülmesi için yapılan araştırmayla ilgili
sonuçlar şunlardır.
Araştırma sonuçlarına göre iş tatmin düzeyine meslek ve çocuk sayısı faktörlerinin etkisi daha fazla
etkileri olduğu görülmektedir. meslek türlerine göre iş tatmin düzeyleri yüksek olan mesleklerin
mühendis ve müşteri temsilcileri olduğu en düşük iş tatminine sahip mesleğin de öğretmenlik olduğu
görülmektedir.
Evden çalışırken aynı anda birden fazla kişiyle iletişim kurmak zorunda olan öğretmenlerin diğer
mesleklere göre evden çalışmaktan memnun olmadıkları görülmektedir. Mühendislerin ise evde esnek
çalışmalarının diğer mesleklere göre daha memnun oldukları görülmektedir.
Evden çalışmanın iş tatmin düzeyine etkisinin diğer faktörlere göre yüksek olduğu durum çocuk sayısıdır.
Çocuk sahibi kişilerin iş tatmin düzeylerinin yüksek, 4 ve üzeri çocuğa sahip kişilerin iş tatmin düzeyinin
düşük olduğu görülmektedir. iş tatmin düzeylerini etkileyen diğer bir faktör olan iş tecrübesi de 4-5 yıl
arasında iş tecrübesine sahip evden çalışanların daha memnun olduğu görülmektedir. Covid-19 pandemi
sürecinde evden çalışma koşullarının çalışanlar açısından memnun olma ve olmama durumlarının farklı
demografik durumlara göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Konuya ilişkin değerlendirmelerde eğitim
düzeyi, meslek türleri, çocuk sayıları gibi faktörler önemsenmelidir.
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Özet
Kesikli seçim yöntemi (KSY) tüketicilerin bir hizmet veya ürün ile ilgili tercihlerinin belirlenmesinde; pazar
araştırmalarında, ulaşım problemlerinde ve sağlık ekonomisinde son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya
başlanan bir yöntemdir. KSY’nin teorik temeli; rasyonel seçim teorisi, rastgele fayda teorisi ve fayda
maksimizasyonu varsayımlarına dayanmaktadır. Bu yöntemde katılımcılara hipotetik bir dizi soru seti
sunulur ve bunlardan kendileri için en uygun olanı tercih etmeleri istenir. Bu soru setleri ilgili konunun
özellikleri ve bu özelliklerin alt seviyelerine göre değişiklik gösteren alternatifler içerir. Faydanın niteliğe
dayalı bir ölçümü olan KSY çalışmalarına uluslararası literatürde sıkça rastlanırken Türkiye’de
kullanımının sınırlı düzeyde olduğu görülmüştür. Bu bağlamda bu çalışmada KSY’nin uygulama
basamaklarının açıklanması, Türkiye’de bu yöntemle yürütülen çalışmaların incelenmesi ve
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. “Kesikli seçim yöntemi”, “ayrık seçim modeli”, ‘Türkiye” anahtar
kelimeleri kullanılarak yapılan literatür taraması sonucu Türkiye’de tüm sektörlerde KSY’ye dayalı 17
çalışmaya rastlanmıştır. Ancak bu çalışmalar literatürde kabul gören KSY basamakları çerçevesince
değerlendirildiğinde uygulamada farklılıklar olduğu görülmüştür. Sonuç olarak; Türkiye’de KSY ile
yürütülmüş çok az sayıda çalışma yer almakta ve var olan çalışmalar arasında metodolojik olarak
farklılıklar bulunmaktadır. KSY’nin Türkiye’deki araştırmacılara tanıtılması ve bu alandaki çalışmaların
yaygınlaştırılması politika yapıcıların ve karar vericilerin kanıta dayalı karar vermelerinde faydalı
olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kesikli Seçim Yöntemi, Ayrık Seçim Modelleri, Bireysel Tercih, Seçim Davranışı.
Reviewing the Studies Conducted Based on the Discrete Choice Experiments in Turkey
Abstract
Discrete choice experiments (DCEs) have been widely used in recent years to determine consumers'
preferences for a service or a product, market research, transportation problems, and health economics.
The theoretical basis of the DCE takes its roots from rational choice theory, random utility theory, and
utility maximization assumptions. In this method, participants are presented with a set of hypothetical
questions and asked to choose the most suitable one for them. These question sets include alternatives
varying according to the attributes of the subject and the levels of these attributes. Although DCE
studies, which are an attribute-based measure of value, are frequently encountered in the international
literature, their use is very limited in Turkey. This study aims to explain the application steps of DCE and
review and evaluate the studies conducted with this method in Turkey. As a result of the literature
review using the keywords "discrete choice experiment" , “discrete choice models” and “Turkey” there
were 17 studies identified in all sectors in Turkey. When these studies were evaluated within the
framework of the DCE steps used in literature, differences in practice were ascertained. In sum, there
are very few studies conducted with DCE in Turkey, for which methodological differences exist.
Introducing DCE to researchers in Turkey and disseminating studies in this field will be beneficial for
policymakers and decision-makers for making evidence-based decisions.
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GİRİŞ
Kesikli seçim yöntemi (KSY) tüketicilerin bir hizmet veya ürün ile ilgili tercihlerinin belirlenmesinde; pazar
araştırmalarında, ulaşım problemlerinde ve sağlık ekonomisinde son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya
başlanan bir yöntemdir. KSY katılımcıların varsayımsal alternatif dizileri üzerinden tercihlerini
belirlemeye yönelik bir tekniktir. Her bir alternatif, kendine ait özellik veya özniteliklerden oluşur. Amaç
her bir özellik veya özniteliğin değerini sayısal olarak ortaya çıkarmaktır. Bireyin alternatifleri sıraladığı
veya derecelendirdiği tercih belirlemeye yönelik diğer seçim teknikleriyle karşılaştırıldığında, KSY gerçek
dünya kararlarına daha yakın sonuçlar sunar (Mangham ve diğ., 2009). KSY’nin gerçek dünya kararlarına
daha yakın sonuçlar vermesinin nedeni katılımcıların diğer seçim tekniklerinde olduğu gibi sadece bir
özellik veya değişkene yoğunlaşmadan aynı anda birden çok özelliğin bir arada bulunduğu senaryolar
üzerinden karar vermeleridir (Lancsar, Louviere, 2008).
KSY’nin teorik temeli; rasyonel seçim teorisi, rastgele fayda teorisi ve fayda maksimizasyonu
varsayımlarına dayanmaktadır (Hall ve diğ., 2004). Bir tercih belirtilirken, bireyin fayda olarak bilinen en
yüksek bireysel yararı ya da kazanımı sağlayan alternatifi seçtiği varsayılır (Lancaster, 1966). En yüksek
faydayı sağlayan alternatife ait özellikler ve öznitelikler seçim davranışının belirleyicileridir.
Alternatiflerden birinin seçimine karar verilmesi ödünleşmeyi yani taviz vermeyi içermektedir.
Kazanılacak faydalar olduğu gibi maruz kalınacak maliyetler de bulunmaktadır. Çünkü insanlar bir
alternatifi seçerken diğerlerinden vazgeçerler (Bridges ve diğ., 2011).
KSY faydanın niteliğe dayalı bir ölçümü olarak tanımlanmaktadır. Bir mal ya da hizmetle ilgili bireysel
kararların, söz konusu mal ya da hizmetin nitelikleri veya özellikleri ile belirlendiği varsayımına dayanır.
Örneğin KSY, ulaşım ile ilgili seçimlerin; “seyahat şekli”, “maliyet”, “seyahat süresi” ve “rahatlık” gibi
özelliklere göre nasıl belirlendiğini incelemek üzere ulaşım ekonomisi alanında sıklıkla kullanılmaktadır
(Hensher ve diğ., 2005; WHO, 2012, s. 10). Bu yöntemde katılımcılara hipotetik bir dizi soru seti sunulur
ve bunlardan kendileri için en uygun olanı tercih etmeleri istenir. Bu soru setleri ilgili konunun özellikleri
ve bu özelliklerin alt seviyelerine göre değişiklik gösterir.
KSY’de kişilerin tercihlerinin belirlenmesinde iki yöntem kullanılabilir. Bunlar kişilerin açığa çıkan yani
gerçek dünya tercihleri (revealed preferences) ve belirtmiş oldukları (stated preferences) tercihleridir.
Açığa çıkan tercihlerin analizinde gerçek dünya verileri, kayıtlı veriler ve gözlem sonuçları kullanılırken
belirtilen tercihlere dayalı çalışmalar deneysel tasarımla hazırlanmış ankete dayalı olarak
yürütülmektedir (İşlek, 2021).
KSY çalışmaları anketle yürütülen, alternatiflerin özelliklerine ve katılımcıların gerçekte ne yaptıklarından
çok ne yapacakları konusunda söylediklerine dayanan kantitatif araştırmalardır. KSY’ler kişilere
varsayıma dayanan birtakım tercihler sunarlar. Gerçek hayatta kişilere çok çeşitli özellikleri
barındırabilen bu tür bir seçenekler yelpazesinin sunulması güçtür. KSY’ler ise bir durum, ürün veya
hizmetle ilgili normal şartlarda sağlanamayan özelliklerin ve bunların alt seviyeleri ile hazırlanmış,
varsayıma dayalı senaryolar sunarak katılımcıların bu alternatifler bağlamında nasıl tercih yaptıkları
gözlenebilir. Bu esneklik ise politika yapıcılara farklı yelpazedeki iş seçeneklerinin tercih olasılıkları ile
ilgili kanıta dayalı bilgi sağlanmasını mümkün kılar. Bu bakımdan KSY’ler güçlü bir bilimsel yöntemdir.
KSY’nin kilit önem taşıyan çeşitli aşamaları şunlardır (Jaskiewicz ve diğ., 2012, ss. 1-2; WHO, 2012, s. 13):
•
•
•
•
•

Özelliklerin ve seviyelerinin tanımlanması
Deneysel tasarımın oluşturulması
Anketin geliştirilmesi ve verilerin toplanması
Veri girişi
Analiz ve yorumlama
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1. Özelliklerin ve Seviyelerinin Tanımlanması
KSY’nin gerçekleştirilmesindeki ilk aşama, araştırma konusunda kişilerin tercihlerini yapması beklenen
alternatiflere ilişkin özelliklerinin ve bu özelliklere ait alt seviyelerin tespit edilmesidir. Özelliklerin ve bu
özelliklerin seviyelerinin seçimi; öncelikle literatüründeki bilgilere dayanmalı, gerçekçi ve politika
açısından uygulanabilir olmalıdır. Bu sebeple özellik ve seviyelerinin tanımlanmasındaki basamaklar;
literatür taranarak en sık kullanılan özelliklerin belirlenmesi, araştırmanın uygulanacağı gruplar ile odak
grup görüşmeleri veya yüz yüze görüşmeler gibi nitel çalışmalar yoluyla en çok önemsenen özelliklerin
seçilmesi ve belirlenen özellik ve alt seviyeleri ile ilgili yönetici veya uzmanlarla görüşülmesidir (WHO,
2012, ss. 14-15; İşlek, 2021).
2. Deneysel Tasarımın Oluşturulması
İlgili özelliklerin ve bunların seviyelerinin belirlenmesinin ardından, farklı özellik ve seviye
kombinasyonlarını içeren varsayıma dayalı soru seçenekleri oluşturulur ve katılımcılara sunulur.
Seçenekler oluşturulurken özellik ve seviyelerin olası kombinasyonlarının toplam sayısı içinden kaç
tanesinin ve hangilerinin sunulması gerektiğine karar verilir. Olası seçenek sayısı, özellik ve bunlara ait alt
seviyelerin sayısına göre belirlenir. Katılımcılara tüm olası seçeneklerin sunulması tam faktöriyel tasarım
(full factorial design) olarak bilinmektedir. Ancak, çok fazla seçenek grubu yaratması nedeniyle bu
çoğunlukla mümkün olmayıp, tercihlerin ortaya konduğu profillerin azaltılması için kesirli faktöriyel
tasarımlar (fractional factorial design) kullanılmaktadır. Deneysel tasarımın elde edilmesi için SPSS,
Sawtooth, N-gene gibi çeşitli programlar kullanılabilir (Kuhfeld, 2013; Sloane, 2007; Jaskiewicz ve diğ.,
2012; Liu ve diğ., 2019; İşlek, 2021).
3. Anketin Geliştirilmesi Ve Verilerin Toplanması
Herhangi bir program aracılığıyla deneysel tasarımın geliştirilmesi ardından soru setleri/seçenekler
oluşturularak soru formuna son hali verilir. Yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni hal gibi özelliklere
ilişkin alt grup analizleri yapılmak isteniyorsa soru formuna sosyo-demografik değişkenlere ait sorular
eklenir. Soru formuna çalışmanın amacı, yanıtlayanın neden seçildiği, anketi kimin yürüttüğü ve
sonuçların nasıl kullanılacağı açıkça yazılır (Jaskiewicz ve diğ., 2012; İşlek, 2021).
4. Veri Girişi
KSY verileri, istatistiksel analiz için belirli bir formata dönüştürülmelidir. Soru setlerinin nasıl
sunulduğuna bağlı olarak her bir yanıtlayıcının (ikili seçim, zorunlu seçim veya katılmama opsiyonu dahil
çoktan seçmeli gibi) son veri kümesinde birden çok veri satırı olacaktır. Veri girişinin Excel programında
yapılması yayın olarak tercih edilir (İşlek, 2021).
5. Analiz ve Yorumlama
KSY verilerinin istatistiksel analizi; özelliklerin göreceli olarak önemlerinin değerlendirilmesi, özellikler
arasındaki ödünleşimlerin belirlenmesi ve bir alternatifi kabul etme olasılığının hesaplanması olmak
üzere üç aşamada gerçekleştirilir. Özelliklerin göreceli önemlerinin hesaplanmasında logit modeller,
ödünleşimlerin belirlenmesinde ödeme istekliliği hesaplamaları ve son olarak olasılık hesaplamaları
yapılır. Sonuçların yorumlanmasıyla politika yapıcılar ve karar vericiler için kanıta dayalı bilgiler sunulmuş
olur (WHO, 2012, ss. 35-36; İşlek, 2021).
KSY ile elde edilen bilgiler karar vericilere ve politika yapıcılara yön göstermektedirler. Uluslararası
literatürde, çeşitli sektörlerde bireylerin tercihlerinin belirlenmesinde KSY’ye dayalı yapılmış çalışmalara
özellikle son yıllarda çok sık rastlanmaktadır. Ancak Türkiye’de yapılan literatür taraması sonucu KSY’ye
dayalı yapılan çalışmaların sınırlı sayıda ve farklı metadolojilerle yürütüldüğü görülmektedir. Bu sebeple
bu çalışmada araştırmacılara KSY’ne dayalı çalışmalarda izlenecek basamaklarla ilgili bilgi verilmesi,
Türkiye’de KSY’ye dayalı yürütülmüş çalışmaların incelenerek bu basamaklar ışığında karşılaştırılması
amaçlanmıştır.
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ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Literatür inceleme aşamasında araştırmanın amacı ve içerdiği değişkenler dikkate alınarak “kesikli seçim
yöntemi”, “ayrık seçim modeli” “Türkiye” anahtar kelimeleri ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürde
yapılmış çalışmalar incelenmiştir. Bu amaçla anahtar kelimeler kullanılarak yapılan aramalarda Google
Akademik (70.000), Ulusal Tez Merkezi (11), ScienceDirect (4.626), Wiley Online Library (3.363), Pubmed
(8) veri tabanlarından yararlanılarak 70.000’den fazla yayın olduğu görülmüştür. Ancak yapılan elemeler
sonucu; Türkiye’de yürütülmeyen, 2000 yılından önce yürütülen ve tam metnine ulaşılamayan, kesikli
seçim modeli dışında kalan seçim davranışı çalışmaları ve araştırma makalesi olmayan çalışmalar kapsam
dışı bırakılmıştır. Araştırma kapsamına sadece Türkiye’de yürütülen araştırma makaleleri veya tez
çalışmaları dahil edilmiştir. Araştırma kapsamına dahil edilen çalışmalar KSY çalışmalarının uygulama
basamaklarına göre karşılaştırılarak incelenmiştir.
BULGULAR
Yapılan literatür taraması ve ilgili yayınların araştırmaya dahil edilmesiyle birlikte 17 çalışmaya ait
karşılaştırmalı bilgiler aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir.
Tablo 1. Türkiye’de Yürütülen Kesikli Seçim Yöntemi Çalışmaları
N
o
1

Yazar

2

Sonia Roldan
Munoz, Douwe
Postmus,
Sieta T. de Vries,
Arna H. Arnardottir
İlknur Dolu,
Hans Hillege
Peter G. M. Mol

3

Ozge Dinc-Cavlak
Ozlem Ozdemir

4

Saliha Karadayı Usta
Şeyda Serdarasan

Elif İşlek

Yılı/Yayın/Ala
n
2021
Doktora Tezi
(Sağlık)

2021
Frontiers in
Pharmacology
(Sağlık)

Araştırmanın Adı

Amacı

Hekim ve
Hemşirelerin
Çalışma Koşulları ile
İlgili Tercihlerinin
Kesikli Seçim
Yöntemi ile
İncelenmesi

Hekim ve hemşirelerin çalışma
koşullarına
ilişkin
tercihlerini
belirlemek, bazı koşullara sahip
olmak için maaşlarından ne kadar
fedakârlık yapmaya istekli olduklarını
ortaya koymak ve katılımcıların
özelliklerine göre belirlenen teşvik
paketlerini kabul etme olasılıklarını
tahmin etmek
Hollanda ve Türkiye'den tip 2
diabetes mellitus hastalarının oral
anti-diyabetik ilaçların belirli ilaç
etkilerine
verdikleri
önemi
karşılaştırmak

Differences in
Importance
Attached to Drug
Effects Between
Patients With Type
2 Diabetes From the
Netherlands
and Turkey: A
Preference Study
2021
Comparing the
Agribusiness
willingness to pay
(Pazarlama)
through three
elicitation
mechanism: An
experimental
Evidence for organic
egg product
2020
Uyarlamalı SeçimeHacettepe
Dayalı Konjoint
Sağlık İdaresi Analizi ile Medikal

Belirli bir gıda ürünü olan organik
yumurtanın çeşitli nitelikleri için üç
belirleme yöntemi kullanarak ödeme
istekliliği (WTP) artışını ortaya
çıkarmak

Medikal
turistlerin
tercihleri
anlamak ve bu doğrultuda bir aracı
kurum tarafından sunulan hizmet
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Dergisi
(Sağlık)
2020
Doktora Tezi
(Ekonomi)

Turizm Hizmeti
Tasarımı
Hanehalkı Tasarruf
Tercihlerinin Kesikli
Tercih Modelleriyle
İncelenmesi

5

Kübranur Çebi
Karaaslan

6

Osman İnanç Güney
Luca Giraldo

2020
British Food
Journal
(Pazarlama)

Consumers’
attitudes and
willingness to pay
for organic eggs:
A choice
experiment study in
Turkey

7

Nazan Ünal

2019
Yüksek Lisans
Tezi
(Ekonometri)

8

Sisi Que,
Kwame Awuah-Offei
Ayhan Demirel
Liang Wang
Nuray Demirel
Yao Chen

2019
Journal of
Cleaner
Production
(Çevre)

Türkiye’de Genç
İşsizliğin Panel
Kesikli Tercih
Modelleri İle
İncelenmesi
Comparative study
of factors affecting
public acceptance
of mining projects:
Evidence from USA,
China and Turkey

8

Osman İnanç Güney
Levent Sangün

2019
Uluslararası
Toplum
Araştırmaları
Dergisi
(Pazarlama)

10

Ehsan
Amirnazmiafshar

2018
Yüksek Lisans
Tezi
(Ulaşım)

11

Canan Güneş

2017
Doktora Tezi
(Ekonometri)

Tüketicilerin Balık
Satın Alma
Tercihlerinin
Konjoint
Analizi Kullanılarak
Belirlenmesi:
Türkiye Üzerine Bir
Pilot Çalışma
Ayrık Seçim Modeli
Kullanılarak
Kontrolsüz Yaya
Geçitlerinde Yaya
Bekleme Süresinin
İncelenmesi
Panel Veri Kesikli
Tercih Modelleri İle
Türkiye’de İşgücüne
Katılım Kararının

paketi alternatiflerini ortaya koymak
ve değerlendirmek
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler
için ekonomik ilerlemenin en önemli
basamaklarından biri olan hanehalkı
tasarruflarını etkileyen faktörleri
belirlemek ve hanehalkı reislerinin
tasarruf tercihleri ile ilgili davranış
biçimleri hakkında karar vericilere
politika ve faaliyetlerini belirlemeleri
açısından yol gösterici olmak
Organik yumurtaların konumunu
değerlendirmek için farklı özelliklere
sahip yumurtalar için ödeme
istekliliklerinin (WTP) derecesini
tahmin ederek ve profillerini
belirleyerek tüketicilerin organik
yumurtalara yönelik tutumlarını
anlamak
Türkiye’de 15-29 yaş aralığındaki
genç işsizlerin durumlarını incelemek
ve genç işsizliğe neden olan
faktörleri belirlemek
ABD, Çin ve Türkiye’de madencilik
projelerinin kültürel, düzenleyici,
sosyo-ekonomik
ve
tarihsel
bağlamlara bağlı olarak kamu
tarafından
kabul
edilmesinin
belirleyicilerinin önem düzeylerini
karşılaştırarak değerlendirmek
Balık seçiminde karar sürecini
etkileyen farklı ürün özelliklerinin
(balık çeşidi, üretim yöntemi, satın
alma yeri ve fiyat) tüketici tercihi
üzerindeki etkisini araştırmak

İstanbul-Türkiye’de kontrolsüz bir
orta blok yaya geçidinde yaya geçidi
davranışına ilişkin yayaların geçiş
kararını verme davranışları ile ilgili
olan bekleme süresini modellemek
2007-2010 yıllarında çalışma çağında
olan bireylerin iş gücüne katılım
kararları üzerinde etkili olan sosyoekonomik ve demografik etmenleri
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Analizi
12

Ali Kemal Çelik

2016
Doktora Tezi
(Ekonometri)

13

Tuğba Deniz,
Kenan Ok

2016
Journal of the
Faculty of
Forestry
Istanbul
University
(Çevre)

14

Yasemin Polat

2013
Yüksek Lisans
Tezi
(Ulaşım)

15

Ateesha Farah
Mohameda,
F. Reed Johnsona, A.
Brett Haubera,
Benedicte
Lescrauwaetb, Allan
Mastersonc

2012
European
Journal of
Gastroenterol
ogy &
Hepatology
(Sağlık)

16

Özlem Karahan
Uysal,
Meike Janssen,
Bülent Mìran,
Canan Abay,
Murat Boyacı,
Ulrich Hamm
Selen Osmanoğlu

2012,
Revista De
Cercetare Si
Interventie
Sociala
(Pazarlama)

17

2005
Yüksek Lisans
Tezi
(İstatistik)

panel veri kesikli tercih modelleriyle
incelemek
2003 – 2011 yılları arasındaki Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı
Bütçe Araştırmaları meta veri setleri
kullanılarak hanehalklarının mesken
ısınma
amacıyla
yakıt
türü
tercihlerini etkileyen faktörlerin sıralı
ve sıralı olmayan kesikli tercih
modelleri ile tespit etmek

Sıralı ve Sıralı
Olmayan Kesikli
Tercih Modellerinin
Karşılaştırılması:
Türkiye’de
Hanehalklarının
Yakıt Türü Tercihleri
Üzerine Bir
Uygulama
Erozyon Kontrolü Çakıt
Çayı
Erozyon
Kontrol
Çalışmalarında
Projesi’nin yarattığı, pazarı olmayan
Değer Analizi
dört faydanın (sel riskinin
önlenmesi, toprak erozyonunun
azaltılması, baraj ömrünün uzaması,
kaliteli kaynak suyuna erişimin
arttırılması) marjinal değerlerini
Seçim Deneyleri Yöntemi kullanarak
tahmin etmek
A Transportation
İstanbul’da belirlenmiş olan bir yol
Applicatıon on
ağındaki araç ve rota seçim
Route
problemini modelleyerek ve gerçek
and Mode Choice in veriler kullanarak ulaşım için bir
İstanbul By Using
tüketici tercih modeli geliştirmek
Discrete Choice
Methods
Physicians’ stated
Kronik hepatit B tedavileri ile ilişkili
trade-off
olası sonuçlar arasında hekimlerin
preferences for
tercihlerini ölçmek ve tedavi
chronic hepatitis B
kararlarını verirken hekimler için
treatment
hangi sonuçların en önemli olduğunu
outcomes in
belirlemek
Germany, France,
Spain, Turkey, and
Italy
Consumer
Türk tüketicilerinin belirli organik
Willingness-To-Pay
etiketleme
programlarını
diğer
For Different
girişimlere tercih edip etmediklerini
Organic
araştırmak ve farklı organik sertifika
Certification Logos
logoları
için
ödeme
yapma
in Turkey
istekliliklerini (WTP) ortaya çıkarmak
Kesikli Seçim Analizi
Ve Bir Uygulama

Son
zamanlarda
Pazar
25araştırmalarında sıklıkla kullanılan
bir yöntem olan Kesikli Seçim
Analizini detaylı olarak incelemek ve
gerçek bir veri kümesine uygulamak
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Toplam 17 çalışmadan 8’i doktora veya yüksek lisans tez çalışması iken 9 tanesi araştırma makalesi
olarak yayımlanmıştır. Araştırmaların 4’ü sağlık, 4’ü pazarlama, 4’ü ekonometri, 2’si çevre, 2’si ulaşım ve
1’i istatistik alanında yürütülmüştür. Bir çalışma dışında tümü son 13 yıl içinde gerçekleştirilmiştir.
Tablo 2. Türkiye’de Kesikli Seçim Analizi ile Yürütülmüş Çalışmaların Yöntemsel Olarak Karşılaştırılması
Araştırma

Değişkenlerin
Belirlenmesi

Deneysel
Tasarım/
Program

Verilerin
İstatistiksel Analiz
Toplanması

İşlek, (2021)

Odak Grup,

D-Efficient/

Anket

Yüz Yüze
Görüşmeler

N-Gene

Munoz ve diğ.,
(2021)

Yüz Yüze
Görüşmeler

D-Efficient

Dinc-Cavlak ve
Ozdemir, (2021)

Literatür

Orthogonal
SPSS

Usta ve
Serdarasan,
(2020)

Literatür

Mixedlogit model
Ödeme istekliliği
Olasılıksal tahminler

Anket

Multinomial logit
Model

/ Anket

Mixedlogit model
Ödeme istekliliği

Uyarlamalı
Anket
Seçime
Dayalı
Konjoint/

Hiyerarşik Bayes Regresyon

Sawtooth
Güney ve
Giraldo, (2020)

Literatüre, öntest çalışması,
uzman görüş

Orthogonal /
SPSS

Anket

Conditional logit ve mixed
logit model
Ödeme istekliliği

Karaaslan, (2020)

Literatür

Yok

TÜİK
verileri

Binary lojistik regresyon,
Binary probit regresyon,
Multinominal lojistik
regresyon, Multinominal
probit regresyon,
Nested lojistik regresyon
modeli

Ünal, (2019)

Literatür

Que ve diğ.,
(2019)

Literatür

Güney ve
Sangün, (2019)

Literatür

Yok

Belirtilmemiş

TÜİK panel Panel
Logit
verileri
Modellemesi

Anket

Önceki çalışma

Uzman görüşü

Amirnazmiafshar, Literatür

Tahmin

Korelasyon
Fisher kesin olasılık testi

Orthogonal /
SPSS
Yok

Anket

Tercihe dayalı konjoint analiz

Gözlem
/Video

Lojistik regresyon
26

7th International Management and Social Research Conference
May 19-21 2021 Proceeding Book, Volume: 1
(2018)
Güneş, (2017)

kaydı
Literatür

Yok

TÜİK panel Panel
Logit
verileri
Modellemesi

Tahmin

Multinomial Logit Model
Benzetimli
En
Olabilirlik yöntemi

Yüksek

Markov Zinciri
Monte Carlo simülasyonu
Çelik, (2016)

Literatür

Yok

TÜİK
verileri

Standart sıralı logit model
Genelleştirilmiş sıralı logit
model
Kısmi orantılı bahis modeli
Değişen yayılımlı sıralı logit
model

Deniz ve Ok,
(2016)

Polat, (2013)

Proje verileri,
uzman görüş,
yüz yüze
görüşmeler
Anket

Bayesian
Efficient/

Yok

Yüz yüze
görüşmeler

D-efficient/

Uysal ve diğ.,
(2012)

Odak Grup,

Orthogonal/

Yüz Yüze
Görüşmeler

SPSS

İkincil veri

Çok Durumlu Logit Model

Anket

Koşullu logit model

Gerçek
dünya
verisi

Multinomial Logit Model

Anket

Çok değişkenli, randomparameters logit model

Anket

Random
model

N-Gene ve JMP

Mohameda ve
diğ., (2012)

Osmanoğlu,
(2005)

Anket

SAS programı

parameter

logit

Ödeme istekliliği
Yok

SAS teknik Çokterimli logit parametre
notlarından tahminleri
alınan
Model uyumu analizi
veriler
Olasılık tahminleri

Araştırmanın amacına göre değişkenlerin belirlenmesi, deneysel tasarımın oluşturulması, veri toplama
ve istatistiksel analizler değişkenlik göstermektedir.
TARTIŞMA
Yapılan literatür taraması sonucu Türkiye’de kesikli seçim modelleri ile yürütülen çalışmalar
karşılaştırılarak incelenmiştir. Araştırma kapsamına alınan araştırmalar incelendiğinde 6 çalışmanın
(Karaaslan, 2020; Ünal, 2019; Amirnazmiafshar, 2018; Güneş, 2017; Çelik, 2016; Polat, 2013) bireylerin
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açığa çıkan tercihlerini yani gerçek dünya verileri üzerinden analizlerin gerçekleştirildiği görülmektedir.
Gerçek dünya verisine dayalı çalışmalarda deneysel tasarım oluşturulmaz. Özellikle ulaşım gibi
sektörlerde seçenekler arasındaki değişimler genellikle açığa çıkmış tercihler yöntemi kullanılarak
incelenir, çünkü verinin; örneğin gerçek işe geliş-gidiş yollarının gözlemlenerek elde edilmesi ve
yorumlanması nispeten kolaydır. Ancak bu yöntemde de bireylerin o anki davranışlarını etkileyen dışsal
faktörlerin varlığı göz ardı edilmemelidir (Brownstone ve diğ., 2000; Kroes, Sheldon, 1988).
Ekonomistlerin doğal eğilimi, gerçek seçimlere (açığa çıkan tercihlere) dayalı verileri, belirtilen/beyan
edilen tercihlere dayalı verilere tercih etmektir. Ancak bu yaklaşım birkaç dezavantaja sahiptir. En
önemlisi, alternatiflerin varyasyon aralığı dar olabilir. Örneğin, yeni tür veya farklı büyüklükte teşvik
paketleri sunan yeni politika müdahalelerine sağlık çalışanlarının verebileceği tepkileri tahmin etmeyi
imkânsız hale getirebilir. İkinci olarak, alternatiflerin özellikleri hakkında veri elde etmek zor olabilir.
Üçüncüsü, bazı özellikler arasında önemli düzeyde çoklu bağlantı olabilir, bu da fayda üzerindeki
etkisinin çözülmesini zorlaştırır. Son olarak, çok sayıda alternatifi dikkate alma ihtiyacı, karmaşık ve
muhtemelen güvenilir olmayan tahmin yöntemlerini gerektirir (Chomitz ve diğ., 1999; Hurley, 1990;
İşlek, 2021).
Araştırma kapsamındaki diğer 11 çalışma katılımcıların belirtilen/beyan edilen tercihlerine dayalı olarak
yürütülmüştür. Bu çalışmalarda deneysel tasarım oluşturularak katılımcılara varsayımsal bir takım
senaryolar sunulmuştur. Bu tür beyana dayalı verilerin kullanılması gözlenen ya da açığa çıkan tercihlerin
verilerine dayalı yaklaşımlardan kaynaklanan dezavantajların üstesinden gelebilir (Louviere, 1996).
Belirtilen tercihlere dayalı yöntemler, tüketicinin önerilen ürünler veya hizmetlere tepkisini
değerlendirmek için pazar araştırmasında ve piyasa dışı malların değerlemesi için çevre ekonomisinde
giderek daha fazla kullanılmaktadır. Deneysel tasarım ile elde çalışmalarda, araştırmacı alternatiflere ait
özelliklerin seviyelerini belirlemede tam bir özgürlüğe sahip olduğundan, bunlar ilgili politika alanlarını
kapsayabilir ve çoklu bağlantıdan bağımsız olacak şekilde yapılandırılabilir (Chomitz ve diğ., 1999). Bu
yaklaşım, deneysel tasarımda daha fazla doğruluk sağlamanın yanı sıra, tercihleri etkileyebilecek dışsal
faktörleri daha iyi kontrol edebilme esnekliğine de sahiptir. Belirtilen tercih yaklaşımının bir dezavantajı,
birinin tercihlerinin, anketin varsayımsal niteliği ve bir özellik için ödeme istekliliğini (WTP) fazla
gösterme eğilimi nedeniyle gerçek hayattaki kararları tam olarak temsil edemeyebileceğidir (Appleby,
2007; Kroes, Sheldon, 1988; İşlek, 2021). Son yıllarda yaygın olarak beyana dayalı tercihlerin ölçüldüğü
KSY çalışmaları politika yapıcılara daha fazla bilgi sağlamak amacıyla sıkça uygulanmaktadır (İşlek, 2021).
Araştırma kapsamında yer alan çalışmaların 3’ünün (Munoz ve diğ., 2021; Güney, Giraldo, 2020; Que ve
diğ., 2019) yurt dışı ortaklı akademisyenlerle birlikte yürütüldüğü görülmektedir. Ek olarak çalışmaların
8’i doktora veya yüksek lisans tez çalışmasıdır. KSY’ye dayalı çalışmaların uzmanlık gerektirmesi, uzun
zaman alması ve araştırmacıların bu konuda yeterli deneyime sahip olmasının gerekmesi bu tür
çalışmaların yaygın olmaması nedenlerinden olabilir.
SONUÇ
KSY çalışmaları tüm dünyada özellikle son yıllar da artmakla beraber yaygın kullanılan bir yöntemdir.
Pazar araştırmaları, ekonometri, gıda, sağlık, çevre gibi çok çeşitli alanlarda tüketicilerin, hizmet alanların
ve hizmet sunanların tercihlerini belirlemede güçlü bir yöntemdir. Yapılan literatür taraması sonucu
Türkiye’de kesikli seçim modelleri ile farklı metadolojilerle 17 çalışma yürütüldüğü bulunmuştur. Bu sayı
yeterli düzeyde olmamakla birlikte araştırmacıların özellikle son yıllarda KSY çalışmalarına ilgilerinin
arttığı sonucuna varılmıştır. Her alanda ve her sektörde uygulanabilecek, karar vericiler ve politika
yapıcılar için kanıta dayalı bilgiler sağlayan KSY çalışmaları ile ilgili eğitimlerin artırılması, farkındalığın
geliştirilmesi ve araştırmacıların cesaretlendirilmesi faydalı olacaktır. Bununla ilgili olarak lisansüstü
düzeydeki eğitimlerde konuya yer verilmesi, kursların düzenlenmesi ve yurt dışı üniversitelerle
ortaklıkların geliştirilmesi sağlanabilir. Ayrıca KSY’ye dayalı yürütülen araştırma sonuçlarının karar
vericiler ve politika yapıcılarla paylaşılması faydalı olabilir.
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Kesikli Seçim Yönteminde Değişkenlerin Belirlenmesi: Hekim ve Hemşirelerin Çalışma Koşulu
Tercihlerine İlişkin Kalitatif Bir Çalışma Örneği
Dr. Elif İŞLEK
TÜSEB Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü
ORCID: 0000-0001-7963-4628

Özet
Sağlık insan gücü sağlık sisteminin kalbi olarak nitelendirilmekte ve sağlık hizmetlerinin sunulmasında
kritik bir önem taşımaktadır. Sağlık insan kaynağının çoğunluğunu oluşturan hekim ve hemşirelerin
bölgeler arasında dengeli ve adaletli bir şekilde dağılımının sağlanması politika yapıcılar için en zorlu
konulardan biridir. Bu bağlamda çalışanların kendi istekleri ile gönüllü olarak kırsal bölgelerde çalışmayı
tercih etmelerini sağlayacak çalışma koşulu özelliklerine ilişkin bilgiler, politika yapıcıların kanıta dayalı
karar verebilmeleri için gereklidir. Bireylerin tercihlerinin belirlenmesinde kullanılan Kesikli Seçim
Yöntemi (KSY), son yıllarda sağlık ekonomisi ve sağlık insan gücü politikalarının belirlenmesinde de sıkça
tercih edilen etkin bir yöntemdir. KSY’ye dayalı çalışmalarda değişkenlerin belirlenmesi için kalitatif
yöntemlere başvurulur. Bu sebeple bu çalışmada, “Hekim ve Hemşirelerin Çalışma Koşulları ile İlgili
Tercihlerinin Kesikli Seçim Yöntemi ile İncelenmesi” başlıklı doktora tezi araştırmasının en önemli
aşamalarından biri olan araştırmaya dahil edilecek çalışma koşulu özelliklerinin belirlenmesi amacıyla
yürütülen odak grup görüşmesi ve yüz yüze görüşmelere ait yöntem, analiz ve bulgulara yer verilmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre hekimler için en önemli çalışma koşulu özellikleri sırasıyla; Ücret, eğitim
fırsatı, altyapı, bölge, kariyer fırsatı, iş yükü, lojman, kreş iken hemşirelerde; ücret, bölge, iş yükü, altyapı,
eğitim fırsatı, kreş, kariyer fırsatı, lojman şeklinde sıralanmıştır. Sonuç olarak hekim ve hemşirelerde en
çok önemsenen sekiz değişkenin önem sıraları farklı olmakla birlikte benzer olduğu bulunmuştur.
Kalitatif teknikler KSY’ye dayalı çalışmalarda araştırmaya dahil edilecek değişkenlerin belirlenmesinde
faydalı ve gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Kesikli Seçim Yöntemi, Sağlık İnsan Gücü, Çalışma Koşulları, Bireysel Tercih, Odak
Grup, Yüz Yüze Görüşme.
Identifying Variables in Discrete Choice Experiments: A Qualitative Study on Physicians' and Nurses'
Preferences of Working Conditions
Abstract
The health workforce is considered the heart of a health system and has critical importance in delivering
health services. Ensuring balanced and equitable distribution of physicians and nurses, who constitute
the majority of human resources in health, among regions is one of the most challenging issues for
policymakers. In this context, information on the attributes of working conditions that will enable
employees to choose rural areas for working voluntarily is necessary for policymakers to make evidencebased decisions. The Discrete Choice Experiment (DCE), used to determine the preferences of
individuals, is an effective method, which is frequently preferred for determining health economics and
health workforce-related policies in recent years. Qualitative methods are used to identify variables in
studies based on DCE. This study includes the methods, analysis, and findings obtained from the focus
groups and the face-to-face interviews conducted to identify the attributes of working conditions.
Determining these attributes was one of the most important parts of a Ph.D. dissertation titled “A
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Discrete Choice Experiment on Nurses’ and Physicians’ Preferences for Working Conditions”. The results
showed that while wage, education opportunity, infrastructure, region, career opportunity, workload,
housing, and nursery are the most important working conditions for physicians, wage, region, workload,
infrastructure, education opportunity, kindergarten, career opportunity, and housing were the most
important for nurses. As a result, it was found that eight variables are similarly important both for
physicians and nurses, although their ranking is varied. Qualitative techniques are convenient and
necessary to identify the variables to include in the studies based on DCEs.
Keywords: Discrete Choice Experiment, Health Workforce, Working Conditions, Personal Preferences,
Focus Group, Face-to-Face Interview.

GİRİŞ
Sağlık insan gücü sağlık sisteminin kalbi olarak nitelendirilmekte ve sağlık hizmetlerinin sunulmasında
kritik bir önem taşımaktadır. Sağlık insan kaynağının çoğunluğunu oluşturan hekim ve hemşirelerin
bölgeler arasında dengeli ve adaletli bir şekilde dağılımının sağlanması politika yapıcılar için en zorlu
konulardan biridir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de sağlık insan gücünün dengesiz dağılımı önemli
bir sorundur. Türkiye’de ulusal düzeydeki istatistikler sağlık personelinin sayıca azlığına ve dengesiz
dağılımına işaret etmektedir. Öyle ki 2018 verilerine göre 100.000 nüfus başına düşen hekim sayısı 187,
hemşire ve ebe toplamı 301’dir. Bu sayı AB ve OECD ortalamalarının çok altındadır. Buna ek olarak hekim
yoğunluğu açısından en iyi durumdaki illerde bu sayı 188’in üzerinde iken en kötü durumdaki illerde
130’un altında, hemşire ve ebelerde ise en iyi durumdaki illerde 350’nin üzerinde ve en kötü illerde
272’nin altındadır (Sağlık Bakanlığı, 2019).
Bu bağlamda çalışanların kendi istekleri ile gönüllü olarak kırsal bölgelerde çalışmayı tercih etmelerini
sağlayacak çalışma koşulu özelliklerine ilişkin bilgiler, politika yapıcıların kanıta dayalı karar verebilmeleri
için gereklidir. Bireylerin tercihlerinin belirlenmesinde kullanılan Kesikli Seçim Yöntemi (KSY), son yıllarda
sağlık ekonomisi ve sağlık insan gücü politikalarının belirlenmesinde de sıkça tercih edilen etkin bir
yöntemdir.
KSY’nin gerçekleştirilmesindeki ilk aşama, sağlık çalışanları için önemli olan iş özelliklerinin ve bu
özelliklere ait alt seviyelerin tespit edilmesidir. Özelliklerin ve bu özelliklerin seviyelerinin seçimi; sağlık
alanında iş seçimine yönelik insan kaynakları literatüründeki bilgilere dayanmalı, gerçekçi ve politika
açısından uygulanabilir olmalıdır. Bu sebeple özellik ve seviyelerinin tanımlanmasındaki basamaklar;
literatür taranarak en sık kullanılan özelliklerin belirlenmesi, araştırmanın uygulanacağı meslek grupları
ile odak grup görüşmeleri veya yüz yüze görüşmeler gibi nitel çalışmalar yoluyla en çok önemsenen
özelliklerin seçilmesi ve belirlenen özellik ve alt seviyeleri ile ilgili yönetici veya uzmanlarla
görüşülmesidir (WHO, 2012, ss. 14-15).
KSY’de deneysel tasarım yöntemlerine ilişkin en önemli güçlük üretilen seçeneklerin gerçekçi olmaması
ihtimalidir. Kimi zaman araştırmacılar tasarımın etkinliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlarken sunulan
iş seçeneklerinin gerçekçiliğini dikkate almazlar. Sunulan seçenekler katılımcılara/sağlık çalışanlarına
gerçekçi görünmüyorsa (bu nedenle katılımcı etkinliği eksikse), istatistiksel olarak son derece etkin bir
tasarıma sahip olunmasının bir anlamı olmayacaktır. Bu sebeple araştırmacının çalışma koşullarını veya
işe ait özellikleri ve alt seviyelerini belirlerken iyi bir literatür taraması yapması, kalitatif yöntemlere baş
vurarak hedef grup için en önemli özellikleri belirlemesi çok önemlidir. (Jaskiewicz ve diğ., 2012, ss. 1825; WHO, 2012, ss. 24-25).
KSY literatüründe özelliklerin ve özelliklerin seviyelerinin türetilmesinde nitel çalışmaların önemi giderek
daha fazla artmakta ve bu tür yöntemler sağlık alanında yaygın bir şekilde uygulanmaktadır (Coast,
Horrocks, 2007; de Bekker-Grob, 2009, s. 13). Lievens ve diğ. (2009) sağlık işgücünün sorunlarının
anlaşılmasında nitel araştırma yöntemlerinin kullanılmasına ilişkin yararlı bir kılavuz sunmaktadırlar.
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Hindistan’da sağlık çalışanlarının kırsal alanlara nasıl çekilebileceğine ilişkin bir KSY çalışması için gereken
özellik ve seviyelerin elde edilmesinde bilgi sağlayan ayrıntılı nitel çalışmaları bildirmişlerdir (Rao ve diğ.,
2013). KSY ile yürütülen çalışmalarda konuyla ilişkili özelliklerin ve özelliklere ait seviyelerin
belirlenmesinde odak grup görüşmeleri, derinlemesine yüz yüze görüşmeler kullanılmaktadır (Kolstad,
2011; Kruk ve diğ., 2010; Mangham, Hanson, 2008; Rockers ve diğ.., 2012).
ARAŞTIRMANIN AMACI
Bu çalışmada, “Hekim ve Hemşirelerin Çalışma Koşulları ile İlgili Tercihlerinin Kesikli Seçim Yöntemi ile
İncelenmesi” (İşlek, 2021) başlıklı doktora tezi araştırmasının en önemli aşamalarından biri olan
araştırmaya dahil edilecek en önemli çalışma koşulu özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
İlk olarak hekim ve hemşirelerin iş ve çalışma koşulu tercihlerini etkileyen özellikleri tespit etmek için bir
literatür taraması yapılmıştır. Literatür taraması sonucu ücret, servis imkanı, eğitim fırsatı, lojman,
yönetim tarzı, kurumun türü, kreş, sosyal faaliyetler, kariyer fırsatı, burs imkanı, altyapı gibi çok sayıda
özelliğin sağlık çalışanlarının iş ve çalışma koşulu tercihlerini etkilediği görülmüştür. Ancak KSY
çalışmalarında araştırmaya dahil edilecek özellik sayısının 3-9 arasında sınırlandırılması önerilmektedir
(Johnson ve diğ., 2019). Bu sebeple araştırmaya dahil edilecek en önemli değişkenleri belirlemek üzere
kalitatif çalışmaların yapılması planlanmıştır.
Literatür taraması sonucu elde edilen bilgiler odak grup görüşmesi ve derinlemesine görüşmelerde
kullanılmak üzere yarı yapılandırılmış bir görüşme formu hazırlanmıştır. Soru formunda yer alan sorular
aşağıda belirtilmiştir.
1. Bir sağlık personeli olarak çalışma koşulları ile ilgili tercihlerinizi belirleyen en önemli faktörler
nelerdir?
2. Tayin için bir ili ya da kurumu seçerken sizi en çok cezbedecek faktörler nelerdir?
3. Kırsal bir bölgede, bir ilde veya bir kurumda çalışmanızı teşvik edecek en önemli unsurlar
nelerdir?
4. Sizce en düşük ve en yüksek hekim/hemşire maaşı ne olmalıdır? (Kırsal/Kentsel bölgede)
5. Personel memnuniyetini ve motivasyonu artırmak için mevcut sağlık sisteminde yapılması
gereken en önemli düzenlemeler neler olabilir?
Odak grup görüşmesi ve derinlemesine görüşmeler Ulus Devlet Hastanesinde Aralık 2016-Ocak 2017
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Uygulamadan önce gerekli etik kurul izni ve kurumsal izinler alınmıştır.
Odak grup görüşmesi farklı özelliklere sahip 8 hemşire ile 1 saat 30 dakikada gerçekleştirilmiştir.
Gönüllülük esasına dayalı olarak yapılan görüşmede yaş, görev yeri, medeni durum ve kırsal bölge
deneyimi açısından farklı kişiler seçilerek heterojen bir grup oluşturulmuştur. Katılımcıların izinleri
alınarak görüşmede ses kaydı yapılmıştır. Daha sonra deşifresi yapılan odak grup görüşmesinde,
hemşirelerin çalışma koşulu ve kırsal bölgede çalışma tercihlerini en çok etkileyen, en çok tekrar edilen
ve üzerinde durulan en önemli değişkenler tematik ve kodlama yöntemi ile analiz edilerek belirlenmiştir.
Araştırmada kullanılmak üzere hekimler için en önemli çalışma koşulu özelliklerinin belirlenmesi
amacıyla yürütülecek odak grup görüşmesi ile ilgili olarak hastane yönetimi ve birkaç hekim ile
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ancak yapılan görüşmeler sonucu, hastanenin çalışma koşulları ve
hekimlerin müsaitlik durumları göz önünde bulundurularak odak grup görüşmesi yerine derinlemesine
yüz yüze görüşmeler yapılmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda yaş, görev yeri, medeni durum ve kırsal
bölge deneyimi açısından farklı 6 hekim ile süreleri 30-45 dk. arasında değişen derinlemesine yüz yüze
görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sırasında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Görüşmelerde dört hekim ses kaydı alınmasına izin vermiş, iki görüşme sırasında ise notlar alınmıştır.
Görüşmelerden elde edilen veriler hekimlerin çalışma koşulu ve kırsal bölgede çalışma tercihlerini en çok
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etkileyen, en çok tekrar edilen ve üzerinde durulan en önemli değişkenler tematik ve kodlama
yöntemiyle analiz edilerek belirlenmiştir.

BULGULAR
Araştırma kapsamında 8 hemşire ile odak grup görüşmesi ve 6 hekim ile derinlemesine yüz yüze
görüşmeler yapılmıştır. Çalışmaya katılanlara ilişkin sosyo-demografik bulgular Tablo 1’de özetlenmiştir.
Tablo 1. Araştırmaya Katılanlara İlişkin Tanımlayıcı Bulgular
Sosyo-demografik Özellikler

Hekim

Hemşire

Yaş

26, 28, 31, 38, 43, 52

24, 28, 32, 34, 37, 41, 48, 51

Cinsiyet

4 Kadın, 2 Erkek

8 Kadın

Medeni Durum

2 Bekar, 4 Evli

3 Bekar, 5 Evli

Kırsal Bölge Deneyimi

2 Hayır, 4 Evet

2 Hayır, 6 Evet

Çocuk Sahibi Olma Durumu

2 Yok, 4 Var

3 Yok, 5 var

Eğitim/Uzmanlık

1 Pratisyen, 2 Çocuk 1 Lise, 1 Önlisans, 6 Lisans
Hastalıkları
Uzmanı,
1
Anestezi Uzmanı, 1 Dahiliye
Uzmanı, 1 Cerrahi Uzmanı

Aşağıda yapılan odak grup görüşmesi ve yüz yüze görüşmeler sonucu katılımcılardan elde edilen bilgilere
yer verilmiştir.
“… Ücret olarak tatmin olmak, ayrıca kreş imkânımızın olmasını istiyoruz. En büyük sıkıntımız bu
bizim.” (Hemşire 4).
Bu ifadeden ücret ve kreşin çalışma koşulu tercihlerini etkileyen önemli özelliklerden olduğu
anlaşılmaktadır.
“…öncelikli olarak benim burayı tercih etmemin sebebi devlet hastanesi olmasıydı. Eğitimaraştırmalarda iş yükünün çok fazla olması ve bizim aynı zamanda hem eş hem anne olmamız iş yüküyle
beni zorlayacağı için devlet hastanesi seçmiştim.” (Hemşire 5).
Bir kurumun iş yükü bir hemşirenin çalışacağı kurumu seçerken göz önünde bulundurduğu faktörlerden
biri olarak tanımlanmaktadır.
“Eğitim, kariyer, profesörlük için çalıştığım ili değiştirebilirim.” (Hekim 3).
Yukarıda Hekim 3 hangi sebep için çalıştığınız ilden kırsal bölgedeki bir ile gitmeyi kabul edersiniz
sorusunu cevaplamıştır. Burada hekim eğitim ve kariyer fırsatları için çalıştığı ili değiştirebileceğine vurgu
yapmaktadır.
“…Sırf para üzerine kurulu bir düzen olduğu için performans ödemesinin fazla olması…” (Hekim
1).
Burada yine ücrete vurgu yapılmıştır.
“…Hastanenin malzeme ve tıbbi cihaz altyapısı çok önemli. Yani gittiğimiz yerde istediğimiz
ameliyatları yapabilmemiz lazım…” (Hekim 6).
Hekimlerin tercihlerini yaparken hastanenin teknik donanım ve altyapısını önemsedikleri görülmektedir.
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Odak grup görüşmeleri ve yüz yüze görüşmeler sonucu en çok hangi özelliklerin üzerinde durulduğu ve
bunların katılımcılar tarafından kaç kere dile getirildiği hesaplanarak en önemli özellikler belirlenmeye
çalışılmıştır. Tablo 2 ve 3’te bu analize ilişkin bulgular yer almaktadır.

Tablo 2. Hemşire Odak Grup Görüşmeleri Sonucu Analiz Edilen Kodlar, Tekrar Sayıları ve Temalar
Kodlar

Tekrar Sayısı

Ücret

7

Maaş

14

Döner sermaye

4

Nöbet ücreti

2

Nöbet sayısı

10

Yoğunluk

6

İş yükü

4

Bölge

6

Kırsal

9

Kentsel

2

Şehir

3

Eğitim

6

Sertifika

2

Okul

5

Üniversite

2

Kariyer

1

Başhemşirelik

2

Müdürlük

2

Yükselmek

1

İdari görev

4

Lojman

3

Konut

1

Kreş

7

Çocuk bakımı

6

Altyapı

6

Malzeme

6

Tıbbi cihaz

1

Teknik donanım

2

Temalar

Ücret

İş yükü

Bölge

Eğitim fırsatı

Kariyer Fırsatı

Lojman

Kreş
Altyapı

Hemşirelerle yapılan odak görüşmesi sonucu yapılan analizde toplam 28 kod tespit edilmiştir. Kodlar
daha önce literatür taraması sonucu elde edilen temalar arasında yer alan 8 en önemli tema altında
toplanmıştır.
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Tablo 3. Hekimlerle Yapılan Yüz Yüze Görüşmeleri Sonucu Analiz Edilen Kodlar, Tekrar Sayıları ve Temalar
Kodlar

Tekrar Sayısı

Ücret

7

Maaş

9

Performans ek ödeme

13

Eğitim

6

Eğit. Arş. Hastanesi

7

Uzmanlık eğitimi

8

Asistanlık eğitimi

2

Altyapı

8

Malzeme

7

Tıbbi cihaz

4

Teknik donanım

1

Bölge

6

Kırsal

8

Kentsel

2

Şehir

3

Kariyer

3

Yöneticilik

4

Yükselmek

1

İdari görev

5

Nöbet sayısı

1

Yoğunluk

4

Hasta sayısı

3

İş yükü

4

Lojman

5

Konut

2

Kreş

3

Çocuk bakımı

2

Temalar

Ücret

Eğitim fırsatı

Altyapı

Bölge

Kariyer Fırsatı

İş yükü

Lojman

Kreş

Hekimlerle yapılan derinlemesine yüz yüze görüşmeler sonucu yapılan analizde toplam 27 kod tespit
edilmiştir. Kodlar daha önce literatür taraması sonucu elde edilen temalar arasında yer alan 8 en önemli
tema altında toplanmıştır.
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Tablo 4. Hekimlerle Yapılan Yüz Yüze Görüşmeleri Sonucu Analiz Edilen Kodlar, Tekrar Sayıları ve Temalar
Hekim

Hemşire

1.Sırada

Ücret

1.Sırada

Ücret

2.Sırada

Eğitim fırsatı

2.Sırada

Bölge, İş yükü

3.Sırada

Altyapı

3.Sırada

Altyapı, Eğitim fırsatı

4.Sırada

Bölge

4.Sırada

Kreş

5.Sırada

Kariyer fırsatı

5.Sırada

Kariyer fırsatı

6.Sırada

İş yükü

6.Sırada

Lojman

7.Sırada

Lojman

8.Sırada

Kreş

Araştırma sonucu hekim ve hemşirelerin çalışma koşulu tercihlerini etkileyen 8 ana özellik tespit
edilmiştir. Hekim ve hemşirelere ait bulgular karşılaştırıldığında ücret değişkeni her iki grupta da en
önemli özellik iken diğerlerinin önem sıralamalarının farklı olduğu bulunmuştur.

TARTIŞMA
KSY ile yürütülen çalışmalarda araştırma kapsamına dahil edilecek en önemli değişken ya da özelliklerin
belirlenmesi amacıyla nitel çalışmanın önemini ve yaygınlığı giderek daha artmaktadır (Coast, Horrocks
2007; de Bekker-Grob ve diğ.. 2012) ve bu tür yöntemler iş gücü alanında da uygulanmaktadır. Öyle ki
Lievens ve diğ.. (2009), sağlık işgücü sorunlarını anlamaya yönelik yürütülecek nitel araştırma
yöntemlerinin kullanımına yönelik yararlı bir kılavuz hazırlamışlardır.
Bu çalışmada, hekim ve hemşirelerin iş ya da çalışma koşulu ile ilgili tercih yaparken göz önünde
bulundurdukları en önemli sekiz değişken bulunmuştur. Ücret hem hemşirelerde hem hekimlerde en çok
tekrar edilen ve üzerinde durulan özellik iken diğer değişkenlerin farklı hekim ve hemşireler
karşılaştırıldığında farklı düzeylerde önemsendiği görülmüştür. Türkiye’de bu amaçla yürütülen başka bir
çalışmaya rastlanmamakla birlikte uluslararası literatürde yer alan çalışmalarla karşılaştırıldığında
benzer bulgulara rastlanmıştır.
Rao ve diğ., (2010), sağlık çalışanlarının Hindistan'daki kırsal alanlara nasıl çekileceğiyle ilgili
yürütecekleri bir KSY çalışması için değişkenlerin belirlenmesi amacıyla çeşitli meslek gruplarıyla
gerçekleştirdikleri yüz yüze görüşmeler sonucu kurumun büyüklüğü, eğitim fırsatı, altyapı, çalışan sayısı
ve ücret önemli değişkenler olarak belirlenmiştir. Ücret, eğitim fırsatı ve altyapı bu çalışma ile benzer
şekilde katılımcılar tarafından kırsal bölgede çalışmalarını etkileyen özellikler olarak vurgulanmıştır.
Mangham ve Hanson (2008), Malavi'de üç farklı bölgede ve birinci basamak, ikinci basamak ve üçüncül
basamak sağlık kurumlarında çalışan 20 hemşire ile derinlemesine görüşmeler yapmış ve bu çalışma ile
benzer şekilde ücret, lojman, iş yükü, bölge, altyapı, mesleki yeterliliklerin geliştirilmesi fırsatı, terfi
fırsatı, hizmet içi eğitim ve ulaşım özelliklerini tanımlamışlardır.
Kolstad (2011), niteliklerin ve seviyelerin gelişimini bilgilendirmek için Tanzanya’da bir kırsal ve bir
kentsel bölgede klinik görevlisi öğrencilerle 20 derinlemesine görüşme yapmıştır. Ücreti, eğitim fırsatını,
iş yükünü ve altyapıyı yürütecekleri KSY çalışmasına dahil etmek üzere önemli değişkenler olarak
belirlemişlerdir. Vietnam’da yapılan kalitatif bir çalışmada hekimlerin iş tercihlerini etkileyen en önemli
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özellikler ücret, iş yerinin özellikleri, eğitim fırsatı, sosyal haklar, kariyer fırsatı, yaşam koşulları ve
yönetim tarzı olarak belirtilmiştir (Witter ve diğ., 2011).
Kruk ve diğ.. (2010), Gana'daki tıp öğrencileri arasında kırsal alanda çalışma tercihlerini ortaya çıkarırken
tıp öğrencileriyle yedi odak grubu gerçekleştirmiş ve ücret, çocuklar için eğitim fırsatı, altyapı, yönetim
tarzı, sınırlı süreli sözleşme, lojman ve ulaşım imkanı özelliklerini tanımlamışlardır. Benzer şekilde
Rockers ve diğ.. (2012) Uganda'da tıp, hemşirelik, eczane ve laboratuvar kadrolarının üyeleriyle, ülkedeki
öğrenciler ve hizmet içi çalışanlar arasındaki iş tercihleri üzerine bir çalışma için KSY tasarımı için bilgi
sağlamak üzere odak grupları görüşmeleri sonucu ücret, lojman, eğitim bursu, yönetim tarzı, sınırlı süreli
sözleşme ve kurumun kalitesi değişkenlerini belirlemişlerdir.
Fields ve diğ.. (2018)’nin ABD’de lisanslı hemşireler arasında bir kurumda çalışmak için tercih ettikleri
özellikleri belirlemek amacıyla yürüttükleri yüz yüze derinlemesine görüşmeler sonucu ise bu çalışmadan
biraz farklı olarak ücret, yönetimde hemşirelerin gücü, çalışma planları, hasta bakım ekibi, liderlik, bölge
ve hasta sonuçlarında hemşirelerin etkisi gibi özellikleri belirledikleri görülmüştür. Bu farklılığın
ülkelerdeki iş gücü piyasasının, sağlık sistemlerinin ve istihdam şekillerinin değişkenlik göstermesinden
dolayı çalışanların çalışacakları kurumu belirlemede farklı özellikleri göz önünde bulundurmalarından
kaynaklandığı düşünülmektedir.

SONUÇ
Niteliksel araştırmalar KSY çalışmalarında kullanılacak değişkenlerin belirlenmesinde etkili bir yöntem
olarak bulunmuştur. Buna ek olarak niteliksel bilgiler, politika yapıcıları sağlık çalışanlarının iş seçimlerini
belirleyen faktörler hakkında bilgilendirmede de çok faydalıdır. Ancak sonuçların kalitatif olması politika
yapıcılar tarafından itiraza uğrama riskini taşımaktadır. Bununla birlikte, kalitatif bilgiler bize tercihlerin
gücü, değişkenlerin birbirlerine kıyasla ne kadar önemli olduğu konusunda kantitatif sonuçlar, iş
özellikleri ya da değişkenler arasındaki ödünleşimler ve belirli işlerin tercih edilebilme olasılıkları ile ilgili
veriler sağlayamazlar. Bu sebeple sağlık çalışanlarının iş seçimleriyle ilgili gerçek veri setlerini elde
edebilmek, tercihlerin gücü, ödünleşimler, ödeme istekliliği hesaplamaları ve iş seçimleri olasılıklarının
tahmin edilebilmesi için KSY’ne dayalı çalışmalarının yürütülmesi faydalı olacaktır.
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1980–1990 Döneminde Çocuk Kitaplarındaki Çocuk Paradigmasını Fatih Erdoğan, Mustafa Ruhi Şirin ve
Yalvaç Ural Üzerinden Okumak
Ayfer Şeyma ÜSTÜN
Marmara Üniversitesi, Yayıncılık Yönetimi
Yüksek Lisans Öğrencisi
ORCID ID: 0000-0003-1600-5394

Özet
1980 yılı Türkiye için önemli toplumsal değişimlerin ortaya çıktığı bir yıldır. 1980 Darbesinin de etkisiyle
sosyo – kültürel, ekonomik ve politik birçok anlamda paradigma değişimine gidilen bir sürecin başlangıcı
hüviyetindedir. Tarım toplumundan kent ve tüketim toplumuna doğru geçilirken aile ve çocuk da tüm bu
bağlamlardan etkilenmiştir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında toplumsal bir değer misyonunda, merkezde olan
“çocuk”, 1980’lerden sonra bundan farklı olarak “ailenin merkezine” girmeye başlamıştır. Kitle iletişim
araçlarının yaygınlaşması ve çeşitlenmesi ile birlikte çocuk bir “tüketim kitlesi” olmaya da başlamıştır.
Çocuğun tüketici olmaya başlamasıyla birlikte de ona yönelik kıyafetler, oyunlar, oyuncaklar gibi
malzemeler sunulmuştur. Çocuklara yönelik edebiyat ve çocuk kitapları da bu anlamda dikkat çekmeye
başlamıştır. Çocuk fuarları, okur – yazar buluşmaları, “çocuğa göre” ve “çocuğun kendini anlatan”
metinlerle “çocuğa görelik” kavramının görülmeye başlandığını söylemek mümkündür. Bu anlamda
dönemde öne çıkan yazarlardan Mustafa Ruhi Şirin’in ödüllü metni Masal Mektuplar (1982) ve masal
türündeki manzum olarak kaleme alınmış Kar Altında Bir Kelebek (1988) kitapları; Fatih Erdoğan’ın
Sınıfta Kaldım Haberim Yok (1988) ve Fili Yuttu Bir Yılan (1988) kitapları; Yalvaç Ural’ın Tekir Noktalama
İşaretlerini Öğretiyor (1981) kitabı; nitel araştırma yöntemi kullanılarak betimsel analiz tekniği ile mercek
altına alınmıştır. İlgili kitaplardan alıntılarla çocuk kitaplarında bulunması gereken temel unsurların ne
derecede işlenip işlenmediği sorgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, 1980-1990 Dönemi, Çocuk Gerçekliği, Mustafa Ruhi Şirin, Fatih
Erdoğan, Yalvaç Ural
Abstract
In 1980, a year in which there are important social change for Turkey. With the effect of the 1980 Coup,
it is the beginning of a process where paradigm changes were made in many aspects such as sociocultural, economic and political. While moving from the agricultural society to the urban and consumer
society, the family and the child were also affected by all these contexts. In the early years of the
Republic, the "child", who was in the center in a social value mission, started to enter the "center of the
family" after the 1980s. With the widespread and diversification of mass media, the child has become a
"consumer group". With the child's becoming a consumer, materials such as clothes, games and toys
were offered for him. Literature and children's books for children have also started to attract attention
in this sense. It is possible to say that the concept of "relativity to the child" has begun to be seen with
children's fairs, literacy meetings, "for the child" and "self-explanatory" texts. In this sense, the awardwinning text of Mustafa Ruhi Şirin, one of the prominent authors of the period, is Masal Mektuplar
(1982) and Kar Altında Bir Kelebek (1988) written as a fairy-tale verse; Fatih Erdogan's books Sınıfta
Kaldım Haberim Yok (1988) and Fili Yuttu Bir Yılan (1988); Yalvaç Ural Tekir Noktalama İşaretlerini
Öğretiyor (1981) book; It has been scrutinized with the descriptive analysis technique using the
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qualitative research method. With quotations from the relevant books, it was questioned whether the
basic elements that should be found in children's books are processed or not.
Keywords: Children's Literature, 1980-1990 Period, Child Reality, Mustafa Ruhi Şirin, Fatih Erdoğan,
Yalvaç Ural

Giriş
Çocuk kelimesi TDK’de bebeklik çağı ile erginlik çağı arasındaki gelişme döneminde bulunan insan olarak
tanımlanır. 2-16 yaş aralığındaki kız ve erkeklere verilen ortak isim olarak da ifade edilmektedir (Çelik, 1:
2017). Ancak tek bir çocuk tanımından bahsetmek mümkün değildir. Bu kavram kültürden kültüre, aynı
kültür içerinde de farklı dönemlere göre değişkenlik gösterebilmektedir.
Çocuk edebiyatı, “çocuk” kavramının şekillenmesinde de oldukça etkilidir. Çocuk için yazılan bu metinler
geçmişten bugüne çocuğa estetik lezzet vermenin yanı sıra onu eğitme ve geleceğe hazırlama
misyonunu da yüklenir. Bu anlamda çocuk kitaplarının çocuğa yanlış mesajlar vermemesi de
beklenmektedir. (Temizyürek, Çevik, 2014: 158)
Çocuk için oyun ve merak unsurları çok önemli olduğu için bunların metinlere dahil edilmesi, kitabı
çocuğa yaklaştırmaktadır. Kitapların çocuğa, anlamlandıramayıp somutlaştıramayacağı vazifeleri
yüklememesi gerekmektedir. Çocuk okurun kendini kitaba dahil edebilmesi için de kitapla kendini
özdeşleştirebilmesi, bir arkadaş olarak görebilmesi gerekmektedir.
Bu metinde de 1980 – 1990 arasındaki dönem, Fatih Erdoğan’ın Fili Yuttu Bir Yılan, Ablam Bana Dil
Çıkardı, Sınıfta Kaldım Haberim Yok; Mustafa Ruhi Şirin’in Masal Mektuplar ve Kar Altında Bir Kelebek ve
Yalvaç Ural’ın Tekir Noktalama İşaretlerini Öğretiyor metinleri, çocuğa bakış paradigması bağlamında
incelenmiştir. İlk olarak 1980 – 1990 dönemi çocuk yayıncılığı, dönemin sosyo- kültürel bağlamında ele
alınmıştır. İkinci kısımda çocuk yayınlarındaki temel kavramlar mercek altına alınarak metinlerde çocuk
merkezli sorgulanması gereken kavramlar tanıtılmıştır. Üçüncü kısımda da çocuk yayıncılığında
bulunması gereken temel niteliklerden bahsedilmiştir. Ardından da Fatih Erdoğan, Mustafa Ruhi Şirin ve
Yalvaç Ural’ın seçme metinleri ilgili kavramlar ve kriterler üzerinden değerlendirilerek 1980 -1990
dönemi sosyo-kültürel yapısı bağlamında yorumlanmıştır.
1980–1990 Dönemi Çocuk Yayıncılığına Bakış
Çocuklar göremeyeceğimiz bir zamana gönderdiğimiz canlı mesajlardır
Postman
1980–1990 dönemi çocuk yayıncılığı, dönemin sosyal ve kültürel ikliminden bağımsız düşünülemez.
1980’lerde Türkiye’nin kültürel iklimini ise Nurdan Gürbilek, “sözün bastırılması” ve “söz patlaması”
kavramları üzerinden tanımlamaktadır (Gürbilek, 2019: 23). Merkezî iktidarca bastırılan ve yasaklanan,
söz hakkı olmayan hayat alanlarının yanında merkezsiz gelişen ve dağınık ilerleyen bir söz patlamasının
80’lerin en önemli dinamiği olduğunu ifade etmektedir (Gürbilek, 2019: 24).
Bu dönemle birlikte gelişen medya ile kültürün büyük ölçüde piyasaya tabi oluşu da söz konusudur.
Reklamcılık sektörünün ortaya attığı imgeler ve dönüştürdüklerinin dili ve kültürü de etkileri oldukça
önemlidir (Neydim, 2000: 47). Nitekim 80’lerde kendini taşradan, yoksulluk ve isyandan ayıran, çelişki ve
çatışmalardan ayrı tutmaya çalışan Türkiye söz konusudur. Reklamların sunduğu seçkin imgeler,
vitrinlerin bolluğu ile gelen 80’lerin basını, “ideal” kavramında da değişikliklere sebep olmuştur
(Gürbilek, 2019: 28). Geleneksel ailenin modern aileye dönüşümü, tarım toplumundan kent toplumuna
doğru geçişte çocuğun mevcut konumunda da yayın bağlamında farklılaşmalara sebep olmuştur.
Modern anlamda çocuğun kamusal görünürlüğü ve “özneleşme” süreci de etkilenmiştir (Öztan, 2019:
57).
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1980’lerdeki gazetelere bakıldığında 12 Eylül’ün sonrasında darbeyi meşrulaştıran “anarşi ve terör”
haberleri dışında kamuoyunu ilgilendiren farklı bir haber yok gibidir; haberlerin ağırlıklı olarak aile içi
şiddet bağlamında olduğu görülmektedir (Gürbilek, 2019: 55). Basın üzerindeki sansür, yazarları ve
habercileri de risksiz bir bölgeye ve kurgusal haberlere ve metinlere yönlendirdiğini söylemek
mümkündür. Bu metinlerin de Türkiye’deki postmodernist yaklaşımın metinlerdeki görünürlüğünün
artmasına katkı sunduğu görülmektedir.
Nitekim yeniye geçişi sembolize eden modernizm, bireyselleşme ve kişisel farklılıklarla birlikte
gelenekten kopuk toplum anlayışını da doğurmuştur (Kırılmaz, Ayparçası, 2016: 32). Postmodernizm de
bu çıkmazlara yanıt bulma ve alan açma imkânı sağlayarak 1980’ler Türkiye’sinin kültürel panoramasında
öne çıkmaya başlamıştır. Bu kavramla birlikte küreselleşme öne çıkmaya başlamış, iletişim
teknolojisindeki değişiklikler ve kitle iletişim araçlarındaki değişimler de kültürel dünyada da değişimlere
sebep olmuştur. Tüketim salt yeme ve içme gibi zorunlu ihtiyaçların değil, hayat tarzı ve çocuğa bakış gibi
geniş alanlarda da tüketim kültürünün ortaya çıkmasına yol açmıştır (Kırılmaz, Ayparçası, 2016: 33).
Gürbilek’in bahsettiği söz patlaması tam da bu alanda gerçekleşir, farklı temsiller kendi sözleri ile ifade
imkânı bulmaya başlamıştır. Postmodernist bakışın azınlık ya da bireysel farklılıklar üzerinden tezahürü
bu minvalde gerçekleşmeye başlamıştır. Bu anlamda Meşrutiyetten itibaren merkezi çocukluk imgesi
bağlamında “yurttaş çocuk” imgesinin değişen varyasyonlarının bu dönemde çocuk yayınlarının da
kendine has şekilde kurgusallaşmasını sağlamıştır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında toplumsal bir değer
misyonunda, merkezde olan “çocuk”, 80’lerden sonra bundan farklı olarak “ailenin merkezi”ne girmeye
başlamıştır (Neydim, 2000: 46). Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ve çeşitlenmesi ile birlikte çocuk
bir “tüketim kitlesi” olmaya da başlamıştır. Çocuğun tüketici olmaya başlamasıyla birlikte de ona yönelik
kıyafetler, oyunlar, oyuncaklar gibi malzemeler sunulmuştur.
Çocuklara yönelik edebiyat ve çocuk kitapları da bu anlamda dikkat çekmeye başlamıştır. Çocuk fuarları,
okur – yazar buluşmaları, “çocuğa göre” ve “çocuğun kendini anlatan” metinlerle “çocuk merkezli”
kavramının görülmeye başlandığını söylemek mümkündür (Neydim, 2000: 50). Nitekim 1980’li yıllarda
yayımlanan metinlerin geneline bakıldığında; mutlu olma ve bireyselleşme gibi ögelerin yanında
duygular, doğa ve çocuk gibi konuların hâkim olduğu görülmektedir (Kanat Soysal, 2012: 14). Bu da
dönemin getirilerinden olan kamusaldan özel olana doğru geçişle; zorunlu “içe kapanma” ile
açıklanabilmektedir (Gürbilek, 2019: 57).
Bu dönemde dikkat çekilmesi gereken bir başka husus da 1980’lerde kamu hayatının çocuklara
kapanmasıdır. Yabancılarla ilişki ancak yetişkin kontrolünde gerçekleşebilen bir bölge durumuna
geçmiştir. Kamu hayatındaki düzensizlik, yerini aile içi sıkı düzene yol açmış; aile duygusal yaşamın
merkezi haline gelmiştir (Gürbilek, 2019: 62). Çocuk da ailenin merkezi durumuna geçmeye başlamıştır.
Renkli televizyon, özel kanallar ve iletişim teknolojisinin gelişmesi toplumsal algıları da tüketici nesne
olarak çocuk bağlamında oldukça etkilemiş, toplumsal cinsiyet rollerine dair algıları da şekillendirmiştir
(Neydim, 2000: 47).
1980 – 1990 döneminde yayınlanan çocuk kitaplarındaki ilüstrasyonlar da dönemin “çocukluk” algısı
bakımından yorum imkanları sunmaktadır. Bu dönemde, Mavi Bulut Yayınevi’nin sahibi Fatih Erdoğan,
yeni yazar ve çizerlerin piyasaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Çocuk Yayınları Derneği’nin kurucusu
Feridun Oral ise Türkiye’yi yurtdışında temsil eden ilk ilüstratörümüzdür. Anadolu Tanrıları’nı
betimlemeleriyle ilk defa 1986’daki Bologna Çocuk Kitapları Fuarı’na girmiştir (Dinç, 2015: 50). 1980’li
yıllarda illüstrasyon çalışmalarına başlayan sanatçılarımızdan biri de Nazan Erkmen’dir (Dinç, 2015: 52).
Betül Sayın ise, 1989 yılından beri profesyonel olarak illüstratörlük yapmış ve bugüne dek pek çok sayıda
çocuk kitabını resimlemiştir (Dinç, 2015: 53).
Resimli kitapların çocuğun hayal gücüne, ifadesine ve dil gelişimine, kendi iç ve dış dünyalarına, gerçekle
bağlantı kurmalarına, gözlem yeteneklerine, iletişim yeteneklerine, sevme, anlama ve saygılı olma gibi
sosyal kavramları öğrenme ve geliştirmeleri bakımından faydalı olduğu bilinmektedir (Dinç, 2015: 57). Bu
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anlamda, 1980 – 1990 yıllarında değişen aile ve toplumsal şartların neticesinde çocuğun da tüketici
nesne olarak merkezileşmeye başladığını söylemek mümkündür. Çocuk yayınları da bu durumdan
etkilenerek çocuğu, içerik ve görselleriyle, daha merkeze alan bir yapıya dönüşmeye başlamıştır.
Çocuk Hikâyelerinde Bulunması Gereken Nitelikler
Çocuklar için üretilmiş olan hikâyelerin her edebi metin gibi belli nitelikleri olması beklenir. Kitaptaki
içerikte yer alan incelemeleri edebi unsurlar ve dil anlatım çerçevesinde incelemek mümkündür. Edebi
unsurlar; konu-tema, karakter-kahraman, kurgu, üslup ve ileti, bakış açısı, ana düşünce bakımından
değerlendirilirken; dil ve anlatım başlığı altında da dil, söz varlığı, cümle- söz sanatları ve dil gereçleri
bakımından incelenmektedir. (Şimşek, 2018: 4). Metnin içeriği analiz edilirken öncelikli olarak tema ele
alınmaktadır. Ana fikir üzerinden konu da daha iyi anlaşılabilmektedir (Çelik, 1999: 26). Çocuk
hikayelerinin çocukta gerçek hissini uyandırması, çocuğun kavrama düzeyine uygun, karakter
kurgularının iyi, umut aşılayan, merak uyandırıcı ve hareketli, dili sade ve açık, üslup sürükleyici,
didaklikten uzak, metinle bağlantılı resmedilmiş olması gerekmektedir (Çelik, 1999: 25).
Biçimsel olarak da kitabın görsel, metin, kapak-boyut- cilt tasarımları öne çıkmaktadır. Görsel tasarımdan
kasıt resimlemedir (Karatay, 2018: 79). Kitabın süslenmesi, estetik bir algı oluşturmasının yanı sıra metni
açıklama ve tamamlama işlevi de görmektedir (Karatay, 2018: 81). Böylelikle kitap çekici hale gelir ve
anlatım da somutlaşır. Örneğin; 2-7 yaş için kitabın ¼’ü yazı, ¾’ünü resim oluşturur. 7-9 yaş için ½’si yazı
½’si resim, 9-12 yaş ve üstü için ¾’ü yazı, ¼’ü görseller oluşturur. Ayrıca görseller de metinle örtüşmelidir
(Karatay, 2018: 87).
Metin tasarımında resimlerin okunmayı zorlaştırmayacak şekilde, bağlamında yerleştirilmesi
gerekmektedir (Karatay, 2018: 90). Çocuk, kitabı okurken ilgili resim kolayca anlaşılmalı ve bulmaya
çalışılmamalıdır. Kapak, boyut ve cilt tasarımında da kitabın kapağı çocuğu çeken ilk bölge olduğu için
özen gösterilmelidir. Kapak kitabın davetiyesi gibi olduğundan albenili olmalıdır. Kapak tasarımı sade ve
çocuğun dünyasına uygun olması önemlidir. Kitaplar gözü yormayacak tonda ve uygun kalınlıkta
olmalıdır. Ciltlenme iyi ise kitap da daha dayanıklı olacaktır. Çocuk kitapları sicimle (ince tel ya da iplikle
dikilmesi), tel zımba ile ya da tutkallama teknikleri ile ciltlenebilmektedir (Karatay, 2018: 93).
Tüm bunların yanında, çocuk metinlerinin çocuk gerçekliğini; çocuğun nelere gülüp üzüldüğüne dair
alımlama şeklini ve çocuk bakışını; metinlerin çocuk gözünden ve bakış açısından yazılması durumunu da
yansıtması önemlidir. Özetle, çocuklara yazılan metinlerin çocuğa göre olması oldukça önemlidir. Bunda
kastedilen ise bir kıyafetin çocuğa uygunluğu misali metinlerin de çocuğun yaşına, hazır bulunuşluğuna
ve psikolojisine uygun olarak yazılmasıdır.
İlgili kavramlarla alakalı dönemsel bağlam da göz önünde bulundurulmalıdır. Nitekim sosyo – ekonomik
ve kültürel yapısı çerçevesinde metinleri farklı yorumlarla okumak mümkündür. Nitekim farklı sosyal,
kültürel ya da ekonomik çevrelerden gelen ya da farklı dönemlerde yaşamış olan aynı yaşlardaki
çocukların bakışı, gerçekliği ve çocuğa görelikleri farklılık göstermektedir.
Fatih Erdoğan’ın Çocuk Edebiyatına Bakışı
Fatih Erdoğan 23 Nisan 1954 yılında İzmir’de doğmuştur. 1958’de İstanbul’a gelerek ilkokulu Kanarya
İlkokulu’nda, Ortaokulu Kültür Koleji’nde ve liseyi de Robert Koleji’nde 1972’de tamamlamıştır. Boğaziçi
Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden 1979’da mezun olduktan sonra 1980 yılında Mavi Bulut
Yayınevi’ni kurmuştur. Aynı yıl İstanbul Uluslararası Çocuk ve Gençlik Yayınları Konferansı’nda
“Çocukların Seçtiği Kitap” Yarışması Resimli Kitap Dalında Pan ve Çiçeği ile Birincilik Ödülü almıştır. Fatih
Erdoğan’ın yazar kimliğinin yanı sıra editör, akademisyen, çizer, eleştirmen ve yayıncı kimlikleri de
bulunmaktadır (Yılmaz, 2013: 17).
Fatih Erdoğan yayınları ile dönemin çocukluk paradigmasını, çocuk merkezli olarak şekillendiren önemli
yazarlardan biridir. Kendisi ailelerin çocuklarla okumasının, çocukların okuma alışkanlıklarının
gelişmesinde oldukça etkili olduğunu ifade ederek bunun için de çocuklar adına “iyi kitapların”
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basılmasının önemine dikkat çekmektedir. (Yılmaz, 2013: 18). Yüksek lisans ve doktora eğitimini
Kütüphanecilik Bölümünde çocuk yayınları üzerinden tamamlayan yazar, hala çalışmalarını bu minvalde
devam ettirmektedir.
Bu bölümde, Mavi Bulut Yayınlarından “Artık Kendim Okuyabilirim” Dizisinde yer alan Fili Yuttu Bir Yılan
(1985), Ablam Bana Dil Çıkardı (1986) ve Sınıfta Kaldım Haberim Yok (1988) metinleri “çocuk
hikâyelerinde bulunması gereken nitelikler” üzerinden değerlendirilecek, çocuk yayınlarındaki temel
kavramlar ile tutarlılığı sorgulanacaktır.
Fili Yuttu Bir Yılan Metnine Dair İnceleme
Fili Yuttu Bir Yılan kitabı, Fatih Erdoğan’ın “Artık Kendim Okuyabilirim” dizisinin, okul öncesi ve yeni
okumaya başlayan birinci sınıflara hitap eden serinin, ilk kitabıdır, 1985’te yayımlanmıştır. Bu seri yirmi
kitaptan oluşmaktadır. Metni içerik olarak incelediğimizde; çocuğun, çocuksu bir saflık ile yalan
söylemesi üzerinden kurgulanmış fantastik bir çeşitleme olduğu görülmektedir. Metinde, yılan
tarafından yutulan çocuğun başından geçenler anlatılmaktadır.
Sıkıntılı durumların bile eğlenceli bir forma dönüşebileceği, umudun diri tutulması gerektiği mesajı
dolaylı olarak verilmektedir (Yılmaz, 2013: 18). Filin bir yılanı yuttuğu yalanından hareketle; çocuğun
zekâ kıvraklığı üzerinden gerçekleştirdiği neden-sonuç zincirine okuru dahil etmektedir. Aslında olumsuz
olan bir davranış olan yalan unsuru, kendi bağlamından ayrı olarak şaka ve zekâ unsurları çerçevesinde
çocuğa göre konumlandırılmaktadır, çocuğu düşünmeye sevk etmektedir. Bu metin, kitabın 3. Baskısı
(1988) üzerinden değerlendirilmiştir.
Kitabın karakteri 5-8 yaşlarında, idealize ya da politik duruştan uzak olan bir çocuktur. Bu anlamda
1980’lerde gündemde ağırlığını hissettiren postmodern yaklaşımdaki karaktere yakın bir çocuktur. Metin
içi mesajlar dolaylı olarak okura verilmektedir. Yılan, doktor ve fil de yan karakterler olarak metinde yer
almaktadır. Doktor yardımcı karakter olarak içinde baş karakter olan yılana yardımcı olup önerilerde
bulunmaktadır. Fil ise gülmece unsuru olarak filin yutmak istediği ya da yuttuğu bir hayal olarak metinde
yer almaktadır.
Çocuk anlatıcı ses, hikâyeyi kendi gözünden aktarmaktadır. Bu anlamda anlatı mesafesi dardır; mimetik
bir metindir. “Çocuktum, ufacıktım… Bir susayıp bir acıktım. Dedim: ‘Dede masal anlat.’ Dedem dedi:
‘Sen anlat.’ Ben anlattım dedem güldü, bilmem dedem neden güldü” (Erdoğan, 1988: 1) tekerlemesi ile
başlayan serinin diğer kitapları gibi bu kitap da ilk sayfadan itibaren çocuk bakışı unsurunu yakalamayı
başarmaktadır. Nitekim tekerlemeler, kendilerine has özellikleri ile ahenkli şekilde mananın algılanmasını
kolaylaştırmaktadır (Ungan, 2018: 143). Çocuğun ilgisini de diri tutmaktadır.
Ritmik yapı, kitap boyunca okuru bırakmamaktadır, bu da okumayı yeni öğrenen çocuğun dikkatini
toplamasında faydalı bir unsurdur. Kitap didaktiklikten tamamen uzak şekilde, gülmece unsurları
çerçevesinde çocuğun zekasını ortaya koymasını hedefler niteliktedir. “Fili yuttu bir yılan!.. Yoo, hayır
hayır… Fili yutmadı bir yılan. Beni yuttu bir yılan… Yo yo bu da yalan…” (Erdoğan, 1988: 2) ibarelerinden
de görüleceği için metnin tamamen bir kurmaca olduğu fikri, çocuğa çocuk bakışı üzerinden
aktarılmaktadır.
Dil oldukça yalın, uyaklı ve tekrarlıdır. Kitap dil becerilerini geliştirmeyi hedeflediği için söz oyunları ve dil
gereçleri (tekerlemeler) oldukça önemli yer kaplamaktadır. Yılan ve yalan kelime benzerlikleri, çocukları
güldürecek ve metne dahil edecek ögelere sıklıkla rastlanmaktadır. Bilindiği üzere gülmece ve mizah
çocuğun okuma alışkanlığı kazanması ve okur olarak kendini metne dahil hissedebilmesi bakımından
oldukça önemlidir. Fatih Erdoğan da bu unsuru ustalıkla kullanmaktadır.
Anlatının sonunun açık uçlu olduğunu da söylemek mümkündür. “‘Doktor amca doymuyorum, iştahım
da yok.’ Doktor dedi ki: ‘Sevdiğin şeyleri ye, iştahın açılır…’ Yılan file rastladı. Fili çok severdi yılan… Fili
yuttu bir yılan. Fili yuttu bir yalan…” (Erdoğan, 1988: 25). Kitap net bir yargıdan ziyade okurun zevkine
göre yorumlayabileceği bir şekilde neticelenmektedir. Metinde “doğru”, “yanlış” gibi yargılardan ziyade
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1980’lerde popüler olmaya başlayan bireysel özellikler kavramlarının öne çıktığını söylemek
mümkündür.
Metne biçimsel olarak bakıldığında metin içi görsellerin içerikle tutarlılık gösterdiği ve fantastik
kurmacanın çocuk okur tarafından somutlaşmasına hizmet eder nitelikte olduğu görülmektedir. Yeni
yeni okumaya başlayan çocuğa hitap eden metindeki cümleler kısa ve net olarak ifade edilmiştir, kitabın
puntosu ise 18 olarak belirlenmiştir; yeterli büyüklükte olduğunu söylemek mümkündür. Kitabın kapağı
da sade tasarımlıdır ve kitabın adı ile bağlantılı bir görselden oluşmaktadır. Tutkalla ciltlenmiş olması
sebebiyle çocuğun kullanımına dayanıklılık bakımından çok avantajlı olmadığı söylenebilir.
Özetle; Fili Yuttu Bir Yılan metni, içerik ve biçimsel özellikleri bakımından incelendiğinde çocuğa göre
konumlandırıldığını söylemek mümkündür. Mizah öğeleri, tekerlemeler, zekâ ve kurmaca unsurları,
idealize olmayan çocuk karakter ve anlatıcının da bu karakter olması, açık uçlu son, dönemin siyasi
paradigmasından ayrı bir yerde bireysel farklılıklar bağlamında konumlandırmasının yanında biçimsel
olarak da çocuk algısına uygunluğu gibi gerekçeler üzerinden, bu metni 80’lerin gündeme getirdiği
“çocuk merkezliği” yansıttığını söylemek mümkündür.
Ablam Bana Dil Çıkardı Metnine Dair İnceleme
Ablam Bana Dil Çıkardı kitabının ilk baskısı 1987 yılına aittir. Fatih Erdoğan’ın “Artık Kendim
Okuyabilirim” dizisinin yedinci metnidir. Kitabı içerik olarak incelediğimizde metnin konusunun; kardeş
kıskançlığı yaşayan çocuğun sevilip sevilmediği endişesini çevresindekileri sınayarak anlamaya çalışmasını
ele alması olduğu görülmektedir. Tekerleme ile başlayan metin, ablasının dil çıkarması ile oluşan kalp
kırıklığı üzerinden sevilip sevilmeme endişesini çocuk karakter anlatıcı gözü ile okurlara sunmaktadır. Bu
metin, kitabın 2. Baskısı (1988) üzerinden değerlendirilmiştir.
Kitabın baş karakteri serinin diğer kitaplarındaki gibi idealize ve politize bir figür değildir; 5-8 yaşlarında
bir çocuktur. Baş karakterin yanı sıra, abla, anne ve baba da yan karakterler olarak metinde yer
almaktadır. Dil çıkarıldığı için üzülen çocuk, dil çıkardığı için kardeşinin alınmasına üzülen abla ve bunların
arasını bulmaya çalışan anne, sade ve yalın bir şekilde kurgulanmıştır. Annenin kendini yalnız hissettiği
için uyuması ve babanın işten gelince kimseyi görmemesi neticesinde evi terk ederken çocukların
barışması ve annelerini uyandırması, annenin babayı çağırması ile en sonunda da ailecek birlikte olmaları
çocuk merkezli olarak aktarılmaktadır. Temelde, aile içi iletişim sağlandığı taktirde herkesin sevildiğini
bilebileceği mesajı son derece yalın şekilde verilmektedir. Kitap aslında bir yanlış anlama üzerinden,
küsen kardeşlerin başından geçenleri anlatmaktadır. Yanlış anlaşılmalar dahi olsa sevgi bağlarının
zedelenemeyeceği alt metinde gösterilmektedir. Ayrıca kimsenin yalnız kalmaması gerektiği, kardeşlerin
küslüklerinin çok uzun sürmeyeceği, mutluluk için fedakarlıklardan kaçınılmaması gerekliliği gibi mesajlar
da üstü örtülü şekilde verilmektedir (Yılmaz, 2013: 33).
Metinde temel olarak verilmek istenen “iletişimin önemi” mesajı, sonuç kısmında da oldukça yalın bir
şekilde eğitici misyonun ötesinde verilmektedir. Bu anlamda mesajın dolaylı olarak okurla buluştuğunu,
bir anlatıcı ses ya da öğretici karakter yerine metnin akışı içinde okura verildiğini söylemek mümkündür.
Babanın gelmesi ile çocukların babaları üzülmesin diye barışmaları, annelerini uyandırmaları ve neticede
bir araya gelmeleri resmedilmektedir. Tüm bunlar da çocuk ya da yetişkin okurun kendi bakış açısına
göre yorumlama imkânı bularak gerçekleşmektedir. Net yargılardan azade; insanî duyguları önceleyen
bir metin olduğunu söylemek mümkündür. Bu anlamda da 1980’lerde popüler olmaya başlayan bireysel
özellikler kavramı bu metinde de öne çıkmaktadır.
Çocuk anlatıcı ses üzerinden aktarıldığı için, anlatı mesafesinin dar ve mimetik bir metin olduğu
görülmektedir. “Ablam bana dil çıkardı. Ablam beni sevmiyor…diye ağladım. ‘Ablan seni seviyor,’ dedi
annem, ‘sen olmasan çok üzülür’” (Erdoğan, 1988: 2-4) şeklinde başlayan kitap, annesinin yanıtına
karşılık çocuğun kendi zihin dünyasında ürettiği çözüm üzerinden, “madem ki, çok üzülürmüş ben
olmasam. Haydi bakalım yokum, üzülsün ablam.” (Erdoğan, 1988, 6) şeklinde devam etmektedir. Bu
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ifadenin geçtiği sayfanın yan görselinde de çocuk, bir dolaba girerek saklanmaktadır. Tüm bunlar da
metnin çocuk gerçekliğine ve çocuk bakışına uygun şekilde yazıldığını göstermektedir.
Kitabın ritmik ve sebep sonuç bağlantılı yapısı, okurun dikkatini diri tutmaktadır. Kıskanma duygusu, dil
çıkarma, küsme, saklanma gibi ayrıntılar üzerinden çocuk dünyasında somutlaştırılmaktadır. Bu anlamda
öğretici ögeler yerine insana dair duygular ve bireysel algı farklılıkları kardeşler üzerinden çocuğa
gösterilmektedir. Kardeşlerin birbirine gıcık olmaları, gülmece unsurlarının da faydası ile duygular
üzerinden aktarılmaktadır, didaktiklikten tamamen uzaktır.
Bu kitabın sonunun açık uçlu şekilde bittiğini söylemek mümkündür: “Biz annemi uyandırdık. Annem
babamı çağırdı. Ben de ablama dil çıkardım, şakacıktan…” (Erdoğan, 1988: 24) Bergson, sadece insanlara
özgü bir eylem olan gülmenin, “temelinde mekanik işleyiş yattığını” ifade etmektedir (Georgeon, 2004:
86). Bu metinde de okur, belki de kendi kardeşlerinde bastırdığı duygularını, kitap karakterinin en son
ablasına dil çıkarması üzerinden görüp rahatlayacak ve gülecektir. Bu metinle çocuk okur, kendi yaşadığı
duyguların aslında kendine özel olmadığını görebilmektedir.
Biçimsel olarak metne göz attığımızda da görsellerin metinle tutarlı olarak verildiğini, soyut duyguların
resmedilerek daha iyi anlaşılabilmesine katkı sunduğunu söylemek mümkündür. Cümleler de kısa ve net
olarak ifade edilmiştir, kitabın puntosu ise 18 olarak belirlenmiştir; yeterli büyüklüktedir. Kitabın kapağı
da serinin diğer kitapları gibi sade tasarımlıdır ve kitabın ismi ile bağlantılı bir görselden oluşmaktadır
(Kardeşine dil çıkaran abla). Bu metin de tutkalla ciltlenmiş olması sebebiyle çocuğun kullanımına
dayanıklılık bakımından çok avantajlı olmadığı söylenebilir.
Özetle; Ablam Bana Dil Çıkardı metni konu, anlatım, üslup, tema, edebi unsurlar bakımından
incelendiğinde çocuğa göre konumlandırıldığı görülmektedir. Biçimsel olarak da içerikle uyumlu
görsellerin seçilmesi çocuğun duygu ve düşüncelerini somutlaştırmasına katkı sunmaktadır. Çocuk
kıskançlık duygusunu, çocuk bakışı ve algısı üzerinden farklı perspektiflerden algılama imkanını
bulmaktadır. Bu da eğlendirici, ritmik ve yalın bir şekilde gerçekleşmektedir. İletişimin önemi konusu
baba tarafından dolaylı olarak, otorite figürü bağlamı dışında, çocuğun algısı ile özdeşerek
aktarılmaktadır. Bu durum da çocuğun bu metinde aktarılan mesaja inanmasını ve benimsemesini
kolaylaştırmaktadır.
Sınıfta Kaldım Haberim Yok Metnine Dair İnceleme
James L. Teslow, “Humor Me: A call for Research” adlı makalesinde eğitimde mizahın işlevinin ihmal
edilmemesinin gerekli olduğuna değinir. Mizah vasıtasıyla çocuklar; abartıları, kalıplaşmış perspektifleri,
sosyal kuralları, kültürel tabuları ve diğer sosyolojik tertipleri daha kolay edinirler. Eğitim ve mizah
ilişkisine kısaca değinen Teslow, kişilerin gülerek öğrendiği verileri unutmadığını belirtir. Ona göre
gülerek alınan bilgi yahut deneyim kalıcıdır, unutulması neredeyse imkansızdır (Teslow, 1995: 12).
1980’lere gelinene kadar çocuk metinlerinin, büyükler tarafından yönlendirilen ve “eğitilen” mesajlar
üzerinden gerçekleştiği söylenebilmektedir. Bu dönemde ise çocuk merkezliliğin dönemin sosyo- politik
gerçeklerinden yola çıkılarak öne çıktığı bilinmektedir. Bu anlamda Sınıfta Kaldım Haberim Yok kitabı da
okulun önemi ve okula gidilmesi gerekliliği mesajını gülme unsurlarını kullanarak çocuk bakışı ile
aktarmaktadır. Metin ilk olarak 1987 yılında yayımlanmıştır. Bu metinde ise kitabın 2. Baskısı (1988)
üzerinden değerlendirme gerçekleştirilmiştir.
Sınıfta Kaldım Haberim Yok metninde çocuk, ablasının kendisine söylediklerine inanarak “Fareli Köyün
Kavalcısı” ile bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk temelde “okumanın önemini” çocuklara vermektedir. Alt
metinde ise çocuk fıtratının ne kadar saf ve masum olduğu gösterilmektedir. Metinde verilen bir başka
mesaj ise okula gidenlerin kıskanılacak bir iş yaptıklarıdır. Çocuk bu metinle, eğer vaktinde okumayı
öğrenemezse büyüdüğünde bu uğraşın çok kolay olmayacağını da görmektedir. Okuyamamanın ise
birçok insanın içinde kalan bir ukde olduğu da ifade edilerek çocuklar okumaya özendirilmektedir.
(Yılmaz, 2013: 34).
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Baş karakter olan çocuğun yanı sıra abla, kavalcı amca ve sınıf arkadaşları kitabın diğer karakterleridir.
Çocuğun çantasını ters tutması sebebiyle ablası kardeşine “Aa, şuna bak! Sınıfta kalmış, haberi yok!..”
(Erdoğan, 1988: 2) der ve çocuk bu söze inanır. Ardından kavalcı amca çocuğu sınıfta kalanlar ülkesine
davet eder, “orda ne ders ne okul, yalnız gülüp eğlenmek var” der (Erdoğan, 1988:6). Teklifi kabul eden
çocuk, arkadaşları ve kavalcı amca ile uzun yollar aştıktan sonra bir köprüye varırlar. Metinde arkadaşlar
yardımcı karakterler olarak yer almakta, metnin içinde doğrudan yer almamaktadır.
Köprüde, “üçer üçer yoksa çöker” yazmasına rağmen (Erdoğan, 1988: 11), kavalcı bu yazıyı “uçar uçar
kuşlar kaçar” şeklinde okur. Çocuklar da kavalcıyı uyarırlar ve onun okuma bilmediğini öğrenince
şaşırırlar. Kavalcı da okula gitmediğini ve okula gidenleri hep kıskandığını söyler. Çocuklar ona okuma
öğretmeye çalışırlar; öğretemezler. Netice olarak da okullarına dönmeye karar verirler. Kavalcı da onlara
“Ah keşke herkes okusa. Siz yine de çantanızı düz tutun, bir iki zayıfınız bile olsa” diye öğüt verir
(Erdoğan, 1988: 26). Ancak verdiği bu öğüt, çocukları eğlendirir niteliktedir; mesajını dolaylı olarak verir
şekildedir.
Tekerleme ile başlayan ve kısa ve öz cümlelerle devam eden metinde ikilemeler, tekrarlar ve “az gittik,
uz gittik; dere tepe düz ettik” (Erdoğan, 1988: 8) gibi masalsı unsurlar çocuğun dikkatini diri tutmakta,
okumanın ve okulun önemi mesajını sıkıcılıktan ve didaklikten uzak tutarak okura ulaştırmaktadır. Bu
metin de serinin diğer kitapları gibi baş karakter anlatıcı tarafından anlatılmaktadır. Anlatıcı mesafesi dar
ve mimetik olarak kaleme alınmıştır. Çocuk bakışı, çocuğun ablasına çok basit bir sebepten inanıvermesi
ve bunun neticesinde bir hikâye aktarılması ile görülebilmektedir.
Metin içi görseller de metnin anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır. Nitekim kavalcı amcanın “uçar uçar
kuşlar kaçar yazıyor” dediği tabela (Erdoğan, 1988: 12), görselde “üçer üçer yoksa çöker” şeklinde
görülmektedir (Erdoğan 1988: 11). Metin çocuk okuru, kavalcının hatasını görsel üzerinden fark ettirerek
güldürmektedir. Okumayı bilmeyen çocuk da metnin devamından hareketle eğlenerek köprüden üçer
üçer geçilmesi gerektiğini anlayabilmektedir. Kitabın kapağında da baş karakter çocuk ve ablası ön
planda, kavalcı ve diğer arkadaşlar da arka planda olacak şekilde sade ve içerikle bağlantılı olarak
tasarlanmıştır. Tutkalla ciltlenmiş olması çocuğun çok sık okuması durumunda dayanıklılık bakımından
dezavantajlıdır.
Özetle, bu kitapta okuma ve okulun önemine dair eğitici olan mesaj, çocuk gözünden verilmektedir.
Çocuğun ablasını yanlış anlaması ile gelişen macera, yolculuk teması üzerinden aktarılmaktadır. Bu
gerçekleştirilirken de metinde tekerleme, ikilemeler, masalsı ögeler, gülme unsurlarına yer verilmiştir.
Böylelikle mesaj, çocuk okurun özdeşim kurabileceği bir form kazanmasını sağlamıştır.
Fatih Erdoğan’ın Fili Yuttu Bir Yılan, Ablam Bana Dil Çıkardı ve Sınıfta Kaldım Haberim Yok kitaplarından
hareketle, bu metinlerin 1980’lerin yansıttığı bireysel farklılıklara ve postmodern söyleme yakınlığı
görülmektedir. Fatih Erdoğan bu kitapları, çocuk gerçekliği kavramını diri tutarak, çocuğa göre ve çocuk
gözünden kaleme almıştır. Metinlerin konusu, mesajların veriliş şekilleri, açık sonla bitmesi, politize
olmayan karakterler gibi unsurlar üzerinden Fatih Erdoğan’ın bu çocuk yayınlarındaki temel kavramların
farkındalığı ile metinlerini yazdığını söylemek mümkündür.
Mustafa Ruhi Şirin’in Çocuk Edebiyatına Bakışı
Mustafa Ruhi Şirin 1955 yılında Trabzon'da doğmuştur. Of Lisesi’nden sonra (1973), A.İ.T.İ.A. Gazetecilik
ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'nun Radyo Televizyon Program Uzmanlığı Bölümü'nden 1978’de mezun
olmuştur. İstanbul Radyosu'nda (1981) radyolar için eğitim ve kültür programları hazırlamıştır. 1984’de
İstanbul Radyosu Çocuk Yayınları Şef Prodüktörlüğünde çocuk yayınlarını yönetmiştir. Eğitim Kültür
Yayınları'nda Müdür Yardımcılığı (1985-1993); Denetim ve Redaksiyon Müdürlüğü (1993-1997)
görevlerini yürütmüştür. 1986-1990 yılları arasında TRT'nin televizyon programlarında çocuk programları
danışmanlığı yapmıştır. Çocuklara yönelik yazdığı şiir, öykü ve masal kitapları Arapça, Almanca, Farsça,
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İngilizce, Macarca, Makedonca, Rusça, Rumence, Sırpça-Boşnakça, Özbekçe, Urducaya çevrilmiş olup
Kiril alfabesine aktarılmıştır (Taşkıran, 2015: 70)1.
1990’da Çocuk Vakfı'nı kuran Mustafa Ruhi Şirin (1955- ), çocuklara yönelik birçok türde eser kaleme
almıştır. Şirin, Türkiye’de çocuk bakışını merkeze alan ve çocuğa göre yazmanın en önemli
temsilcilerinden olmasına rağmen bir 1980 döneminde metinlerindeki çocuk bakışını, yetişkin üzerinden
vermektedir. Bu anlamda tarih sürecinde tek bir çocuk söylemi olmadığını vurgulayan Şirin, sosyokültürel, sanat ve estetik eğilimlerin çocuk tanımını ve metinlerini de şekillendirdiğini ifade etmektedir
(Şirin, 2019: 82). 1980 dönemi’nin birçok toplumsal etkenin şekillendirdiği bir süreç olduğu göz önünde
bulundurulduğunda çocuk yayınlarındaki dilin de farklı yazarlar çerçevesinde farklılaştığını söylemek
mümkündür. Nitekim çocuk bakışına dair tek bir doğru olmadığı mevzusu, postmodernist dönemin
ağırlığını hissettirmeye başladığı 1980 döneminin en öne çıkan özelliklerindendir.
Kendisi çocuk edebiyatını, belli işlevlerle sınırlamadan ana dil eğitimi, okuma kültürü, edebiyat okuru
yetiştirilmesi, sanat-estetik eğitimi bileşenleriyle ilişkili bir amacı ve işlevi olan bir tür olarak
değerlendirmektedir (Şirin, 2019: 54). Bu bölümde de yazarın ödüllü metni Masal Mektuplar (1982) ve
Kar Altında Bir Kelebek (1988) kitabı dönemin çocukluk paradigması ve çocuk merkezlilik bağlamında
incelenecek, çocuk hikayelerinde bulunması gereken temel unsurlar bakımından da değerlendirilecektir.
Masal Mektuplar Metni Üzerine Değerlendirme
Masal Mektuplar, Türk Edebiyatı Vakfı tarafından 1983 yılında yayımlanmıştır. Yazarın yayımladığı ilk
çocuk kitabı olan bu metin ile Mustafa Ruhi Şirin, 1983’de Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Çocuk Kitabı
Ödülü’nü almıştır. 1996 yılında ise Masal Mektuplar Makedonca’ya çevrilmiştir. Mektup türünde yazılmış
olan bu metin Mustafa Ruhi Şirin’in tabiri ile Türkiye’de mektup türünde yazılmış ilk metinlerdendir
(Yakar, 2011: 20).
Kitabın teması temelde çocuğun sevdikleri ile mektuplaşması üzerinedir; başkarakter Serdar’ın anne ve
babasıyla, kardeşi, arkadaşı ve dede-ninesi ile karşılıklı mektuplaşmalarından oluşmaktadır. Aynı
zamanda Şirin’in ilk oğlunun adı da olan Serdar'dır. Bu karakter üzerinden anneye ve babaya karşı
duyulan ve anne-babanın evlada duydukları sevginin yanı sıra çocukların yazdıkları üzerinden de
çocukluk hayallerinin gözlemlenebilmesi hedeflenmiştir. Metin, Ferit Avcı tarafından siyah beyaz olarak
resimlendirilmiştir. Kitapta toplamda 12 mektup bulunmakla birlikte bu metinde 1983 tarihli metin
incelenecektir.
Kitabın ilk mektubu Kardeşime Mektup’tur. Kitabın baş karakteri olan Serdar, kardeşi Elif’e yazmaktadır.
Mektubun girişi masalsı olarak yazılmıştır; “üç arpa boyu zaman”, “ay dede yedi kere büyüdü” gibi
ifadeler çocuğun dikkatini çekecek niteliktedir (Şirin, 1983: 5). Bir çocuğun kardeşine yazdığı ilk mektup
olan bu metin, kardeşinin cici annesi tarafından okunması dolayısıyla da belli bir kontrolde kaleme
alınmaktadır. Köyde olan Serdar’ın bir sebepten dolayı ailesinden ayrı olduğu üstü kapalı şekilde
görülmektedir. Kardeşe özlem, ailenin önemi gibi konular metnin mektup olması dolayısıyla da karakter
anlatıcı tarafından kaleme alınmıştır. Bu anlamda anlatı mesafesi dardır. Metinde Serdar kardeşine iki
kardeşin hikayesi üzerinden kendi gözlerini Elif’e verebilecek kadar çok sevdiğini söylemektedir. Bu ise
okur olan çocukta “fedakârlık” ve “sevgi” bağlamında ikileme düşürebileceğinden abartılı bir ifade olarak
değerlendirilebilir.
İkinci mektup ise Kardeşimin Mektubu’dur. Elif’in Serdar’a mektup yazabilmek için annesini ikna etmesi,
ona yazdırmak istediklerini ifade etmesi çocuk gözünden verilmiştir: “Ee! Yaz anne yaz! Ağabeyimin ayrı
yerlerde olmasının zor olduğunu yaz!” (Şirin, 1983: 9). Metinde Elif’in annesine, yazdırmak istediklerini
söyleyemediği, çocuksu şekilde ifade edilmeye çalışılmıştır. Ancak burada dikkat çeken husus, abinin
yazdığı dil ile kardeşin annesine yazdırdığı dil yani üslup arasında fark yok denecek kadar azdır. Her iki
mektup da son derece betimlemeli ve duygu yüklü olacak şekilde verilmiştir. Okumak gıdadır demişti
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babam, hangi vitaminler var içinde? Sorusu ise son derece çocuk bakışını yansıtan bir ifadedir. Ancak
mektubun genelinde çocuk için ağdalı denebilecek bir üslup hakimdir.
Üçüncü mektupta Serdar’ın ninesinin mektubu aktarılmaktadır. Ninesi, Serdar’a sitemle yazmaya
başlamakta, Serdar, elbiseleri çok diye kuzenine karşı övündüğü için sert şekilde torununa kızmaktadır.
Nine torununa, bir gün elindekileri kaybedebileceğini ifade etmekte, yersiz övünmenin yanlış olduğunu
vurgulamaktadır. Bu anlamda, çocuğa ders verme özelliği olan bir mektuptur bu. Çocuk okur tarafından
içselleştirilemeyecek derecede öğreticilik içermekte olduğunu söylemek mümkündür. Kıyafetlerin
ardından okunmayan kitapların odundan farksız olduğunu söyleyen nine, hatalarını anlaması için
böbürlenmenin çok kötü olduğuna dair bir masal anlatır. Ancak bu masal her ne kadar çocuğa göre olsa
da başlangıcında o derece sert eleştirilen çocuğun bu metne odaklanması güçtür.
Dördüncü mektup olarak da anne, Serdar’a “yavrucuğum” diyerek yazmaya başlamaktadır. Anne,
evladına “senin bizi bırakıp gitmen boşuna değildir” demekte, bu mektuptan itibaren çocuğun neden
evinden ayrı olduğuna dair sinyaller verilmektedir (Şirin, 1983: 19). “Sen oralarda yazın sevincini
tadıyorsun” (Şirin, 1983: 20) ibaresinden de çocuğun köyüne yaz tatili için gittiği anlaşılmaktadır. Yaz
mevsimini değerlendirmek için gitmiş olan çocuğun bu derece duygusal ayrılık ve hasret dolu mektuplar
yazması ve yazılması çağımız gözünden bakıldığında abartılı olarak değerlendirilebilmektedir. Ancak o
günkü iletişim koşulları göz önünde bulundurulduğunda bir nebze hak vermek mümkündür.
Beşinci mektup Serdar’ın annesine yazdığı mektuptur. Serdar bu mektupta köyde oynadığı oyunlardan
ve oyununa annesini dahil edişinden bahsetmektedir. Mektubun dili son derece ağdalı ve özlem dolu bir
içerikledir. Bu anlamda anlatı mesafesi dar olmasına rağmen metnin yetişkin tarafından yazılmış olduğu
izlenimini vermektedir. Tabii ki 1980’lerin şartlarındaki çocukların kullandıkları üslup bağlamında da
metne yaklaşmak önemlidir. Nitekim o dönemin çocukları postmodern çocukluğa bir geçiş bağlamında
değerlendirilerek hala ufak yetişkinler olarak konumlandırılabilmektedir. Burada da çocuğun oyun
oynarken annesini düşünmesi, sanki ayrı kalmak zorunda imajı çizilerek aktarılmıştır. Bu anlamda uzun
betimlemeler ve çocuğun ruh hali derin betimlemeler üzerinden aktarılmaktadır.
Altıncı metin Trabzon, Of gibi Karadeniz’in çeşitli yerlerini gezmiş olan babanın oğluna yazdığı mektuptur.
Her mektupta olduğu gibi metnin içinde çocuğa mesajlar direkt olarak verilmektedir. Örneğin “Oyunlar
içinden seni en güzel ahlak sahibi yapacak olanı seç” (Şirin, 1983: 29) ibaresi buna örnek olarak
gösterilebilir. Nitekim bu kitabın en bariz özelliklerinden biri mesajların direkt olarak muhataba
yönlendirmesidir. Bu anlamda mektupların okur olan çocuğa göre olduklarını savunmak güçtür. Okur, bu
kadar didaktik mesajı bir arada gördüğünde sıkılarak metni okumayı bırakabilmektedir. Her ne kadar bu
mektupta da masal anlatılsa da bu da kıssadan hisse niteliği taşıdığı için gerek içerikte kullanılan dil,
gerekse öğretici ögelerin çokluğu sebebiyle okurun ilgisini diri tutmada yeterli görülmediğini söylemek
mümkündür.
Yedinci mektup, annesinin Serkan’a yazdığı mektuptur. Serkan’ın nerede olduğunu net sınırlar
çerçevesinde vermekte olan mektup “dedenin yanında bir aydır vakit geçiriyorsun” diyen annesinin
ifadesi üzerinden anlaşılmaktadır. Annesinin çocuğuna tavsiyesi olan “yaşına göre davran” ibaresi dikkat
çekicidir. Burada anne, oyunun çocuğun hakkı olduğunu ama öğrenmesi gerekenleri de unutmaması
gerektiği vurgulanmaktadır. Ancak bu tavsiyeyi son derece didaktik şekilde yaptığı için de çocuk
dünyasında karşılığının sorunlu olduğunu söylemek mümkündür. Serkan ise kitap okuyan bir çocuk
olarak resmedilmekle birlikte son derece ideal bir çocuk olarak okura sunulmaktadır. Kitap kurdu olan
evladına iyiliğin ve kötülüğün kitaptan gelebileceğini söyleyen anne, kitapla alakalı birçok tanımlar
yapmakta, adeta oğluna ders vermektedir. Bu anlamda iletmek istediği mesajını da direkt olarak
muhatabına ulaştırmaktadır.
Sekizinci mektupta Serkan, annesinin mektubuna yanıt vermektedir. Mektupta, en güzel kitabın annesi
olduğunu söylemekte, adeta yaşından büyük laflar etmektedir. Çocukluk kavramı bağlamında bu
mektupta Serkan kendisini “küçücük bir çocuk” olarak gördüğünü, “babası kadar olduğunda
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büyüyeceğini” ancak “okuduğu kitaplarla da büyümüş hissettiğini” ifade etmektedir (Şirin, 1983: 38). Bu
anlamda kitapları, büyümek ve olgun bir birey olabilmek amacıyla araçsallaştırmaktadır. Bu anlamda
okuduklarını eleştiren Serkan, metinlerde geçen yağmur yağmış tabirinden rahatsız olduğunu ifade
ederek bunun gökteki bulut padişahının ellerini yıkaması şeklinde sunulması gerektiğini de ifade
etmektedir. Bu anlamda çocuk için yazılan metinlerin dikkat çekici ve olağan dışı söylemlere sahip olması
gerektiğini vurgulamaktadır. Yer yer çocuksu hayaller kurup bunu mektubuna yazarak da annesi ile
paylaşmaktadır. İçerik olarak bu anlamda çocuksu bakış yakalanabilmiş olsa da üslubun yoğun ve
betimlemeli olması, çocuk okur için okumayı zorlaştırır niteliktedir.
Dokuzuncu mektupta Serkan’ın uzaktaki dedesinin mektubuna yer verilmiştir. Mektup, dedesinin
torununa mektup yazarken ihtiyar yüreğinin titrediğini ifade ederek başlamaktadır. Ardından da
Serdar’ın verdiği sözleri tutmayarak ilk yalanlarını söylediği, sınıf arkadaşı Fatih’e karşı yaptığı hırsızlık
iftirası dile getirilerek yalancılığın ne kadar kötü bir davranış olduğu anlatılmaktadır. Sonrasında da konu
ile alakalı bir masal yazılarak yalanın kötü olduğuna dair çocuk uyarılmaktadır. Bu şekilde dedesini çok
seven bir çocuğun ondan aldığı mektubu heyecanla açtıktan sonra yazılanları olgunlukla karşılaması ve
içselleştirmesi güçtür. Nitekim bu tabirler ve suçlamaya varan eleştirel üslup çocuk dünyasında kabul
edilebilirliğinin olmadığını didaktik ve suçlayıcı söylemden yola çıkarak söylemek mümkündür.
Ancak bu kitapta çocuğun dedesinin mektubuna cevap yazdığı görülmektedir. Bunun üzerinden de
dedesini üzdüğü için üzgün olan bir ideal çocuk portresi çizilmektedir. Onuncu mektup olan Dedeme
Mektup kısmında bu konu ayrıntılı olarak görülmektedir. Derin betimleme ve tasvirlerle başlayan
mektup, Serkan’ın söylediği yalandan dolayı ne kadar üzgün ve pişman olduğu ile devam etmektedir.
Defteri dereye düştüğü ve annesine söylemekten korktuğu için Fatih’e iftira attığını ifade etmekte, bir
daha yalan söylemeyeceğine dair de söz vermektedir. Ancak bu sözün de dedesinden korkusundan
kaynaklandığını görmek de zor değildir. Bu anlamda çocukla annesi ya da dedesi arasındaki derin bağın
aslında çok da gerçekçi olmadığı ve korkudan yalan söyleyebilecek bir seviyede olduğu görülmektedir.
On birinci mektup, Serkan’ın arkadaşı Osman’a yazdığı mektuptur. Serkan Osman’a rüyasını anlatarak
mektuba başlamaktadır. İyilik meleği ile iyiliğin sarayına rüyasında yaptığı yolculuğu anlatmaktadır. Bu
iyilik meleği, Serkan’ın kumbarasındaki paraları, fakir çocuklara vermesi gerektiğini öğütlemektedir.
Verdiği için de kibirlenip böbürlenmemesi gerektiğini de ifade etmektedir. Yapılan iyiliklerin unutulması,
kötülüklerin ise hatırlanıp telafi edilmesi teması doğrudan işlenmektedir. Bu anlamda mektupta çocuğun
yazdığı rüya üzerinden öğretici bir metin kaleme alınmıştır. On ikinci mektupta da Osman’ın yanıtı
kaleme alınmıştır. Osman da kendi rüyasını Serdar’a anlatmakta, yine uzun ve süslü cümlelerle rüyasını
kaleme almaktadır. Her ne kadar mimetik olsa da metindeki çocuk bakışı, 1980’lerin çocuk bakışı
bağlamında çocuk gözüne oldukça mesafeli bir duruşa sahiptir. Son derece eğitsel içerik, süslü bir üslup
ile ideal çocuk üzerinden verildiği görülmektedir.
Özetle, Mustafa Ruhi Şirin’in Masal Mektuplar adlı metni, anlatı mesafesi dar olmasına rağmen, ideal
çocuk çerçevesinde şekillenen didaktik bir metindir. Mektupların farklı kişiler tarafından yazılmış
olmasına rağmen hepsindeki üslubun ve betimlemelerin aynı derecede benzer nitelikte olması kitabı
takip etmeyi zorlaştırmaktadır. Örneğin yaşça çok büyük olan dede ile Serdar’ın aynı üslubu kullanmaları,
ideal çocuk olan Serdar ile okurun özdeşim kurmasını da güçleştirmektedir. Temelde belli değerlerin
çocuk olan okura verilmesi hedefi de doğrudan gerçekleştirildiği için de çocuk bakışını takip etmeyi
güçleştirmektedir. Bu anlamda metnin konusu bakımından “çocuğa göre” demek mümkün olmasına
rağmen tamamen kapalı uçlu olması ve yukarıda bahsedilen diğer içerik ve biçimsel sebeplerden dolayı
çocuğa göre olduğunu söylemek çok mümkün değildir.
Bu anlamda 1980’lerin kültürel ve sosyal iklimini de doğru okumak oldukça önemlidir. Günümüzün
değer ve çocuk algısından yola çıkılarak 1980’lerdeki çocuk bağlamını yorumlamak anakronizme de kapı
aralayabilmektedir. Bu sebeple keskin sınırlar siyasi manada çizilmesine rağmen, sosyal hayattaki
muğlaklık ve sınırların netleşmesinin de zaman aldığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu anlamda
çocukluk tanımının direkt olarak postmodern ve bireysel farklılıklar üzerinden şekillenmesi de zamanla
50

7th International Management and Social Research Conference
May 19-21 2021 Proceeding Book, Volume: 1
olmuştur. Masal Mektuplar kitabından yola çıkarak o dönemin ideal çocuk algısı ve çocuğun
konumlandırılış şeklini de okumak mümkündür, ancak bireysel farkların öne çıktığı ve çocuğu merkeze
alan çocuk anlayışına da uzak bir metin olduğu görülmektedir.
Kar Altında Bir Kelebek Üzerine Değerlendirme
Mustafa Ruhi Şirin’in Kar Altında Bir Kelebek adlı kitabı 1988 yılında yayımlanmıştır. Kitap; on üç
masaldan oluşmaktadır ve kitaptaki tüm masalların şiirsel bir dil ve formda, yetişkinin çocuk bakışı
üzerinden yazıldığı görülmektedir. Kitaptaki masallar; Balcı Dede, Dudu Kuşu, Geceleri Öten Saka Kuşu,
Leyleğin Aklı, Karga ile Tilki, Bülbül ile Leylek, Uçan Kurbağa, Tintin ile Kaplumbağa, Kibirli Beyaz Fare,
Eşeğin Nalındaki Sır, Uyuyan Küçük Dev, Kuyruklu Yalan, Kar Altında Bir Kelebek şeklindedir. İleriki
baskılarda ise kitap içeriğinde ve formunda değişiklikler yapıldığı da görülmektedir. Bu metinde ilk basım
(1988) üzerinden, kitaptaki çocuğa dair, çocuk bakışına yönelik unsurlar incelenecektir.
Balcı Dede masalı “evvel zamanından evvel” şeklinde başlar. Metinde temel olarak tatlı dilli, bal satan
yardımsever bir dedenin masalı anlatılır. Otuz beş kırk yaşlarında bir adam bu dedeyi kıskanır ve çirkin
sesiyle ve kaşları çatık şekilde o da bal satmaya başlar. Onun sattığı bala sinek dahi konmaz. Hanımı bile
“ekşi yüzlünün balı ekşi olur” diye uyarır ve satmamasını söyler. Bu adam bir gün aynaya bakmayı akıl
edip yüzünü görür ve gülümseyip tatlı dilli olmayı akıl eder. Sonrasında ise balı da tatlanır, insanlar da
onu görünce sevinmeye ve balından yemeye başlar. Kıskanç balcı, balcı dedenin sırrının güler yüz ve tatlı
dil olduğunu anlar.
Masaldaki konu, temelde çocukların güler yüzlü olması gerekliliği mevzusunu, şiirsel bir dille “sirke gibi
ekşi yüzlü adam” ve “tatlı dilli balcı dede” üzerinden aktarmaktadır. Masaldaki şiirsel yapı ve kelime
tekrarları, çocuğun dünyasına hitap etmektedir. Güler yüzlü olarak çocukla bağ kuran balcı dede
karakteri, çocukların ona söylediği şarkı “al dedemiz, bal dedemiz bize güzel balından ver bal dedemiz”
üzerinden gösterilmektedir. Ardından çocukla bağ kuramayan diğer kıskanç adamın dönüşümü aynaya
bakarak tipini fark etmesiyle verilmekte, çocuksu bir bakış üzerinden karakterin kendi kişiliğini değiştirip
olumluya dönüştürmesi ifade edilmektedir. Ancak kitabın anlatıcısı çocuk değildir. Bu da “bu ülkelerden
birinde/çocukların balcı dedesi” tabirinden anlaşılmaktadır; “bizim balcı dedemiz” ifadesi
geçmemektedir. Ancak anlatıcı ses çocuksu bakıştan da uzak değildir; tekerlemeler, ikilemeler ve şiirsel
bir dille öz bir mesaj vermeyi didaktik olmadan gerçekleştirmektedir. Metin kapalı bir sonla bitmesi de
yoruma çok açık olmamasından anlaşılmaktadır.
Dudu Kuşu metninde de kartal yuvalarına doğru uçabilen korkusuz bir dudu kuşu üzerinden masal
anlatılmaktadır. Ormanın derinliklerine kanat çırptığı bir gün yerdeki nar tanelerini görüp sevinen dudu
kuşu, avcıların ağına yakalanır. Kuş konuşmaya çalışır ama anlaşılmaz, kuşu, kuşbazlara verirler. Gül yağı
satan bir tüccar da bu kuşu konuşuyor diye satın alır ve birlikte yola çıkarlar. Tüccarın ülkesine
vardıklarında kuşu gören çocuklar çok sevinir. Altın kafese konan dudu kuşu iyice meşhur olur ve
tüccarın iyice zengin olmasına vesile olur. Tüccar da kendini beğenmiş olmaya başlar.
Dudu kuşu ise kardeşlerini, vatanını, ormanını özler, eski günlerini hatırlar. Küçük olmasına rağmen
içinde çok büyük bir özlem vardır. Bir gün odaya kedi gelir ve gül yağı şişesini kırar. Tüccar da ertesi gün
odaya girip kırık şişeyi görünce dayanamaz ve dudu kuşunun kafasına vurur. Kuşun tüyleri dökülür, sesi
kısılır, yemeden içmeden kesilir. Tüccar pişman olsa da kuş iyileşmez. Dükkân önceleri müşteri ile dolup
taşarken artık kimse gelmez olur. Tüccar, “elim kırılsaydı da kuşumun başına vurmasaydım” der. Kuşun
adı artık kel duduya çıkar. Dudu kuşu; dükkâna gelen kel oğlana, “sen de bin altın değerinde gül yağı
şişesini mi kırdın” diye sorar. Bunu duyan ak sakallı ihtiyar kuşa; “bu kadar boş yere üzülme, geçmişte
olanlara üzülme, yaşamak ne güzel” der. Tüylerin dökülmüş olsa da tatlı dilin sana yeter diye de devam
eder. Kuş da günden güne konuşmaya başlar.
Bu metinde temelde, dış görünüşten ziyade “güler yüz ve tatlı dilin önemi” mesajı verilmektedir. Ancak
metin, yetişkin anlatıcının çocuk gözü ile bakmaya çalışması ile gerçekleşen bir süreçte ilerlemektedir. Bu
anlamda anlatı mesafesi uzundur. Avcıların kuşu avlaması, tüccarın kuşun kafasına vurması ve o travma
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ile kuşun kelleşmesi ve içe dönmesi gibi durumlar çocuğa göre konumlandırılmamıştır. Tüccarın pişman
olması yansıtılsa da bu yeterli değildir. Kuşun evine özlemi ve sonunda zoraki olarak her şeye rağmen
“iyileşmesi” de çocuğa göre konumlandırılmamıştır. Yaşlı amcanın didaktik konuşması da çocuğun masalı
içselleştirmesini zorlaştırmaktadır.
Geceleri Öten Saka Kuşu masalına bakıldığında ilk başlarda saka kuşunun yanan evlere su taşıma gibi
özelliklerinden bahsedilir. Bir gün saka kuşu arkadaşına haber vermeden yalız başına ormana uçar.
Ormanda bir ev görür ve bahçesindeki ev sahibinin küçük kızının kafesini ev sanarak içine girerek avlanır.
Kız kuşla arkadaş olur. “Kızın içindeki küçük kuş” yani kalbi onu salmasını söylese de kız sakayı salmaz.
Saka kuşuna şiirler okur. Kuş da zamanla “yıldız”, “saray” gibi kelimeleri söylemeye başlar. Saka kuşu
geceleri içli türküler söylemeye başlar. Bir gün yarasa gelir ve neden gündüz değil de gece öttüğünü
sorar. Saka da “önceleri gündüz öterdim ama yakalanınca akıllandım artık sadece geceleri öterim” der.
Yarasa da artık kafeste olduğunu, ne zaman isterse artık ötebileceğini söyleyip gider. Saka o günden
sonra “şakacık” kelimesini de öğrenir.
Bu masal da Dudu Kuşu masalında olduğu gibi av temasını işlemektedir. Bir kız çocuğu tarafından iyi
niyetle avlanan kuşun üzüntüsü aktarılmaktadır. Bu anlamda kuşu sevdiği için avlayan kız üzerinden
çocuk bakışı ve iyi niyeti görülebilmektedir. Öte yandan kuşun yaşadığı üzüntü, hayal kırıklığı,
özgürlüğünü kaybetmesi, cesur olduğu için başına gelen acıklı son oldukça olumsuz bir tabloyu
göstermektedir. Buna ek olarak kitap çocuk karakter üzerinden anlatılmamaktadır; anlatıcı ses çocuk
gözüyle bakan bir yetişkindir. Temelde çocuklara avlanmanın kuşlar bakımından iyi bir davranış olmadığı
mesajı verilmeye çalışılsa da bunun çocuğa göre şekilde verildiğini söylemek mümkün değildir. Nitekim
metin hüzünlü bir sonla çocuğu üzecek şekilde bitmektedir.
Leyleğin Aklı masalı, beyaz kanatlı bir anne güvercinin her sene yumurtalarını tilkiye düşürmesi üzerine
“dualarla yumurtasını beklemesi” ile başlar. Kuş uykusundan uyanınca yumurtaların çatladığını görür ve
çok sevinir. Ancak aşağıdaki tilki acaba ağaçta ne var diye düşünür ve seslenir. Anne güvercin yavrularını
konuşmaması için uyarır. Ancak tilki tekrar seslenir ve eğer bir kuş atılmazsa yukarı çıkıp hepsini
yiyeceğini söyler. Anne güvercin yavrularına yiyecek bulmak için dere kenarına uçunca Hacı Leylek ile
karşılaşır.
Leylek güvercine neden endişeli olduğunu sorunca da güvercin başından geçenleri anlatır. Leylek de
“korkmamasını, eğer tilki tekrar aynı şeyi söylerse verecek kuşunun olmadığını ve inanmıyorsa çıkıp
bakabileceğini söylemesini” tavsiye eder. Güvercin ağaca döndüğünde tilki tekrar yavru kuş ister,
güvercin de bunun mümkün olmadığını söyleyince tilki şaşırır. Ona akıl verenin kim olduğunu merak
eder. Leylek olduğunu öğrenince de hemen dere kenarına gider.
Leyleğe “rüzgâr sağdan eserse ne yaparsın” diye sorar. Leylek de başını sola çevireceğini söyler. Ne sorsa
mantıklı bir cevap verir leylek. Tilki rüzgârın dört bir yandan eserse ne yapacağını sorar ve leylek de
başını kanatlarının arasına gizleyeceğini söyler. Tilki ise nasıl olacağını sorunca leylek başını kanatları
arasına gizler ve tilki de iyice yaklaşıp leyleğin başını koparır. Masal, tilkinin; başkasına akıl vermenin
kolay olduğunu, önemli olan dediklerini kendinin kullanması gerekliliği ile neticeye ermektedir.
Bu masal da fabl türünde yazıldığı için çocuk için yazıldığı izlenimini vermektedir. Ancak metin, yetişkin
anlatıcının çocuk gözlüğü takmaya çalışması ile ilerlemektedir, anlatı mesafesi geniştir. Metnin sonunda
leyleğin başının tilki tarafından koparılmasının sahnelenmesi ve “akıl vereceksen önce kendin kullan” gibi
bir şekilde neticelenmesi çocuk dünyasına uygun değildir.
Karga ile Tilki masalı da Mavi Orman’ın kralı olmak isteyen karganın ağzındaki peynirle bir ağacın
tepesine konması üzerinedir. Peynirin kokusunu alan tilki, ağacın altına gelerek karga ile “hoş geldiniz,
sefalar getirdiniz, kuşların en güzeli, en güçlüsü” diye konuşmaya başlar. Bu sözler karganın çok hoşuna
gider ve “gak” dediğinde peyniri aşağıya düşer. Sonrasında da tilki, kargaya ders verir nitelikte, “seni
öven herkese inanma” şeklinde bir konuşma yapar. Karga da tilkinin “dalkavuk” olduğunu anlar ve “bir
daha faka basmayacağını” ifade eder.
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Bu metinde de klasik Karga ile Tilki masalı, şiirsel bir şekilde aktarılmaktadır. Metinde büyüklenmenin,
kibirlenmenin sonucunda kötü duruma düşülebileceği ve “dalkavuklara” karşı dikkatli olunması gerekliliği
mesajı verilmektedir. Metin kitaptaki değer masallar gibi alegorik şekilde kaleme alınmıştır, bu masal da
çok uzun senelerdir çocuğa anlatılan bir masaldır. Ancak metinde geçen “dalkavuk” ve “faka basma”
kelimeleri çocuğun literatürüne erken yaşlarda girmemesi gereken argo kelimeler olduğu gerekçesiyle
uygun olmadığını söylemek mümkündür.
Bülbül ile Leylek masalı leyleğin, şarkı söyleyen bülbülün sesini duyup ona doğru uçmasıyla başlar.
Küçücük ve cılız bir vücuttan bu kadar güzel ses çıkmasına şaşıran leylek, “uzun bacaklı, uzun gagalı ve
çirkin sesli” olarak tasvir edilmektedir. Leylek, bülbüle sesini verenin kim olduğunu sorgular. Ona
yaklaşınca da bülbülü kıskanır. Sesinin neden bu kadar güzel olduğunu sorar. Bülbülde leyleğe; “her gece
yıldızların altında kandan bir ırmak akar yüreğimden” diye devam ederek yüreğindeki acıdan bahseder.
Sesini güzelliğindeki sırrın dertli olmasından kaynaklandığını söyler. İçini yakan aşk gibi bir aşkın leylekte
olup olmadığını sorar. Bir gece uykusuz kalıp gülü seyretmesini ister.
Leylek kendisinin de öksüz büyüdüğünü, yaşamdan nasibini almak istediğini söyler. Bülbül de hayatın
anlamını çözmeden tekrar aynı şeyleri yaşamanın tat almaya yaramayacağını ifade eder. Gece olunca
buluşmak üzere sözleşirler. Gece olup da bülbül leyleğin yuvasına gidince de leylek yorgun olduğunu,
biraz uykuya daldığını söyler ama leylek hatırlamaz. Bülbül ise güle yeni bestesini, kendi başına okur. Gün
doğunca da başı yana kayar ve “bir kere daha ölür”. Karga da uykucu leyleği uyandırır ve leylek de gülün
bahçesine gelir. İlk dersi kaçırdığı için çok pişman olan leylek, herkesin kendi yerine gitmesi gerektiğini
üzülerek ifade eder.
Masalda temel olarak bireysel farklılıklardan bahsedilmektedir. Leyleğin bülbül gibi, bülbülün de leylek
gibi olamayacağı, karganın da farklı olduğu ifade edilmektedir. Bu durum 80’lerin bireysel farklar
temasına uygun olmakla beraber bu masalda geçen “yürekten demlenen acı”, “yaşamaktan nasibini
almak”, “hayatın anlamını çözmek”, “aşk”, “aşk düğünü”, “bir kere daha ölmek” gibi soyut tabirler,
çocuğun metni somutlaştırıp anlamasını zorlaştırmaktadır. Bu anlamda metnin genel anlamda çocuğa
göre olmadığını söylemek mümkündür.
Uçan Kurbağa masalı siyah fare ve yeşil kurbağanın küçük bir dere kenarında karşılaşmaları üzerine
tanışıp dost olmaları ile başlar. Her sabah buluşup birbirlerine hatıralarını şakalaşarak anlatırlar. Fakat
bazı günler fare ve kurbağa buluşamaz ve fare buna çok üzülür. Bir gün fare kurbağaya, günde bir defa
buluşmanın yetmediğini her şeyini kurbağa ile bölüşmek istediğini, sırlarını ona açmak istediğini, ifade
eder. “Bana kalbinin anahtarını sun, gündüz ışığımsın, gece uykumsun” diye de ekler. Buna çare olarak
da kurbağanın bu kadar nazlanmamasını ister, ayaklarına ip bağlamayı ve öylelikle ayrılmayı teklif eder.
Kurbağa ise bu tekliften hoşlanmaz ama kabul eder. Fare de canı istediğinde ipi çekip kurbağaya yakın
olabileceği için sevinir. Ancak bir gün atmaca gelir ve fareyi pençesinin arasına alır. Kurbağa da havada
süzülür. Masal, kurbağanın işin sonunu düşünmediği ve farenin keyfine kandığı için zararlı çıktığı ile de
neticelenir.
Masalda geçen “kalbinin anahtarını sunmak”, “gündüz ışığım, gece uykum”, gibi tabirler çocuk dünyasına
ve masumiyetine uygun değildir. Farenin ip bağlayıp istediğinde çekip kurbağaya ulaşabilmesi de çocuğa
uygun bir tema değildir. Oldukça soyut olan bu ifadeler adeta iki yetişkin aşığın, birbirine söylediği
cümleleri çağrıştırmaktadır. Sonuç olarak da kurbağanın suçlu olduğu için suçunun bedelini çektiği gibi
bir sonla bitmesi, çocuğa göre bir neticeden uzaktır.
Tintin ile Evisırtında masalı, kaval çalan tintin tavşan korkusuz olarak betimlenmesi ile başlar. Keyifli
olduğu bir gün yine ezgiler çalarken ormandaki hayvanlar onu çoban sanar. İhtiyar kaplumbağa kavalın
sesini duyunca çalan kişiyi merak edip acaba yanında köpeği var mı diye düşünür. Sonra tavşan olduğnu
görünce de yarışma yapmayı teklif eder. Tavşan da koşarsa rüzgârın bile arkasında kalacağını söyler.
Neticede yarış yapmaya karar verilir. Tintin kısa yarışı kendi şanına uygun bulmadığından uzun yolu ister.
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Yarıştan önce de bahçe üzümlerinden yiyerek uykuya dalar. Kaplumbağa ise hiç durmadan devam eder
ve neticede kazanır.
Masalda temel olarak her işe vaktinde başlamanın önemi çocuklara aktarılmaktadır. Masalda geçen
“kavalın deliklerinden çıkan ezgiler, yeşil kuşlara dönüşür uçardı”, “öyle ya tavşan hiç kaval çalar mı?”
tabirleri masalsı betimleme bakımından çocuğa göredir. Ancak kaplumbağanın kaval çalan kişinin tavşan
olduğunu görünce ona yarış yapmayı teklif etmesi, hikâye kurgusunda alakasızlık izlenimi vermektedir.
Nitekim kaval sesinden çok etkilenen kaplumbağanın yarış isteği masal içinde tutarlı kurgulanmamıştır.
Sonuçta da “en güzel iş vaktinde yapılan işti” ve “tembelleri sinekler bile tanır” tabirleri anlatıcı ses
tarafından çocuklara verilen nasihat niteliğindedir. Metin içerik bakımından çocuğa göre
konumlandırılabilmekle beraber çocuk gözü ile verme noktasında eksiklikleri bulunmaktadır.
Kibirli Beyaz Fare masalı diğer farelerden farklı olarak beyaz olan fare üzerinden anlatılmaktadır. Beyaz
fare, yer altında yaşadığı için dış dünyayı annesinin masallarından öğrenir. Ağaçlara, güneşe, kelebeğe
kendince isimler verir ve tanımlar. Bir gün uçsuz bucaksız çölün bekçisi olmalıyım diye düşünerek yollara
düşer. Ancak hayat hep nazla geçmez, elbet bu fare de kedilerle savaşa hazır olmalıdır. Farenin bir eksiği
de kibirli olmasıdır. Yolda iki hörgüçlü deve görür ve yanına yaklaşır. Devenin su içmeden çölde
yaşayabildiğini de bilmeden de birlikte yolculuk yapmayı teklif eder. Deve alçakgönüllü olduğu için fareyi
incitmeden sadece “benimle uğraşma git işine” demekle yetinir. Ancak fareyi de merak edip peşine
takılmayı da ihmal etmez. Önlerine bir su çıkar ve oradan su içerler. Deve karşıya hızlıca geçer ama fare
boğulmaktan korktuğu için kalır. Deve de kaldıramayacağın yükün altına en baştan girmemesi gerektiğini
ifade eder ve hörgücüne binmesini söyler. Birlikte karşıya geçerler ve fare hatasın anlar, deveye teşekkür
eder.
Masal yetişkin anlatıcı ses tarafından anlatılmaktadır. Anlatıcı sesin her ne kadar çocuk karakter olmasa
da bu metinde farenin ağaca, kuşa, kelebeğe, güneşe kendince isimler vermesi ve tanımlar yapması
çocuk bakışını yakalamaya hizmet etmektedir: “gökyüzü nedir bilmiyordu ama ağaçları, gökyüzünün
direklerine benzetmekten çok mu çok hoşlanıyordu…gökyüzünün gözü diyordu güneşe”. Somutlaştırma
bağlamında bakıldığında da “Fare değil sanki uçan bir at” tabiri, farenin kibrini çocuklara anlatmaya
yönelik somut bir örnek gibidir. “Ne bilsin bu farecik çöllerde develerin su içmeden günlerce dolaştığını”
ifadesinde de anlatıcı sesin çocuk gözü ile fareyi aktardığı görülmektedir. Sudan karşıya geçerlerken
devenin “korkma su dize geliyor” demesi üzerine farenin “dizden dize fark var, karıncanınki de filinki de
diz” şeklinde cevap vermesi, bireysel farklılıkları çocuğa aktarma bakımından başarılıdır.
Eşeğin Nalındaki Sır masalı kurtla tilkinin dostluğu ile başlar. Bir gün tilki, kurda küçük bir oyun oynamak
için göl kenarına gitmeyi ister ve birlikte giderler. Gölün kenarına varınca ortasında bir ada olduğunu fark
ederler ve adaya en yakın yeri bulmak için gölün etrafında turlarlar. O sırada siyah bir eşeğe rastlarlar ve
onu da yanlarına almaya karar verirler, eşek de buna çok sevinir. Anlatıcı, eşeğin “saflığından bu
düzencilere kandı”ğını ifade eder. Sonrasında ise hiçbirinin yüzücü olmaması dolayısıyla kurt, birbirlerine
sırlarını anlatmalarının daha iyi olacağını söyler. Ardından da beyaz tüylü postunu giyip kuzulu sürüye
saldırdığını ve beş tane birden kuzu yediğini anlatır.
Tilki de piliçleri çok sevdiğini ve köylülerin kümeslerinden horoz sesi duyarsa hemen oraya gidip onunu
birden kılıçtan keskin dişleri ile kestiğini söyler. Eşek de içinden homurdanır. Yediği sopaları hatırlayınca
geçmiş günlere dalar. Sahibi olan cimri bahçıvanın, eşeğin yarım salatalık yemesi üzerine sopayla onu
dövmesini ve sopayı sırtında kırmasını anlatır. Kurt da tilkinin yanına gelerek salatalığı yediyse bizi de
yiyebilir diye fısıldar ve “işini bitirmeleri” gerektiğini söyler. Burada geçen “iş bitirme” tabiri çocuğa göre
konumlandırmadan uzaktır.
Eşek bunu sezer ve “önce helaleşelim…efendimin nalıma yazdığı sırrı da okur musunuz” der. Arkasına
geçip nalda yazılanları okumaya çalışan arkadaşlarına çifte atar ve ikisi de gölün zehirli sularında boğulur.
Anlatıcı bunu hakettiklerini, “yumuşak huylunun çiftesi sert olurmuş” sözleri ile pekiştirerek aktarır.
Ancak bu son ve eşeğin davranışının çocuğa göre olduğunu söylemek güçtür. Nitekim ortada somut bir
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hareket olmaksızın kendi sezgileri üzerinden arkadaşlarına şiddet uygulaması, kendini savunma alanı
bağlamında şiddeti meşrulaştırır niteliktedir.
Uyuyan Küçük Dev masalı, bir uçtan bir uca dünyayı bağlayan yolda yaşayan Akboynuz ve Siyahgöz’ün
masalını anlatır. Akboynuz meraklı bir dev, Siyahgöz ise akıllı bir devdir, kendisinin Akboynuzdan büyük
olduğunu söyler sürekli. Bir gün Akboynuz Siyahgöz’ü merak eder ve onun yanına gitmeye karar verir.
Bunu anlayan Siyahgöz de korkar ve yatağının içine saklanır. Hanımına da “çocuğumuz olduğunu söyle,
bana zarar vermesin” diye de tembih eder. Kadın ise telaşlanmadan korkmadan çocuklarının uyuduğunu
ifade eder. Eşinin çocuk için fil avlamaya gittiğini söyler. Akboynuz da çocuğu böyleyse kendi nasıldır diye
endişelenerek oradan kaçar. Anlatıcı ses savaşın da yaşamanın da bir oyun olduğunu ifade eder ve
hikâye sona erer.
Metnin başlangıcında geçen yol betimlemesi için “cinler cirit oynardı üzerinde” tabiri metnin en azından
sekiz dokuz yaş üstü okura hitap ettiğini göstermektedir. Nitekim cin, şeytan, canavar, peri gibi ifadeler
daha küçük yaştaki okurun dünyasına hasar verebilmektedir. Kitap hayatta kalmak ve yaşamak için
kişinin belli stratejileri uygulamayı akıl etmesi gerekliliği temeline dayanmaktadır. Bu anlamda
Akboynuz’un sarayın kapısını yerle bir ederek içeri girmesi ve “onu bir döveyim de aklı başına gelsin,
korkağın” demesi ile çocuk okur gözünde şiddet meşrulaştırılmaktadır. Nitekim onun bu şekilde eve
girmesi bir sorun olarak yansıtılmamakta, ancak Siyahgöz’ün bu durumu çözmesi için aklını kullanması ve
sorunu hanımı ve onun zekâsı ile çözmesi gösterilmektedir. Bu anlamda metnin çocuk bakışı ve çocuğa
göre kavramları bağlamında sorunlu olduğunu söylemek mümkündür.
Kuyruklu Yalan masalı çok eski zamanlarda yaşayan zengin bir adamın peri gibi güzel kızı üzerinden
anlatılmaktadır. Bir gün aklına yalan söylemede kendisini geçene bu kızını ve sarayını vereceğini ülkenin
dört bir yanına duyurur. Gencin biri haberi duyup saraya gelince adam horozunu gösterir ve bunun kadar
güzelini gördün mü diye sorar, genç hayır deyince elenir. Ertesi gün gelene de aynı soruyu sorar ve o da
kendi horozu ile alakalı olağanüstü bir hikâye anlatır. Adam da bu yalan dolu hikâyeye şaşar kalır, kızını
vereceği için de içi üzülür. Anlatıcı ses bu duruma kızın sevinip sevinmeyeceğini de okurların yorumuna
bırakır.
Masalda kızın, kendi iradesi dışında babası tarafından bir yalancıya “verilmesi” teması son derece
problematiktir. 80’lerin şartlarında her ne kadar görücü evliliği ya da “kız alıp-verme” gibi tabirler
toplumsal olarak kullanılan “gelenekler” olsa da bireysel alanın öne çıkmaya başladığı bu dönemde kız
çocuğunun babası tarafından yalan gibi kötü hasleti olan “bir yabancıya kızın kendi iradesi dışında
verilmesi” teması çocuk dünyasında kadına şiddeti meşrulaştırır niteliktedir. Bu anlamda metni okuyan
kız çocuk için aşağılayıcı nitelikte olduğu gibi erkek çocuğun kadına bakışını da olumsuz
şekillendirmektedir. Metindeki amaç belki yalanın kötü bir davranış olduğunu gösterme hedefi olsa da
metni genel anlamda, çocuğa göre konumlandırmak mümkün değildir.
Kitapla aynı adı taşıyan Kar Altında Bir Kelebek masalı bir bahar tasviri ile başlar. Mavi bir kelebek bahar
mevsiminde kendisine bir arkadaş arar, ancak arkadaşının kelebek değil de çiçek olmasını ister. Önce
çiçeklerin en nazlısı olan papatyaya yaklaşır. Hangi çiçeğin kendisinin nişanlısı olacağını “bayan
papatyaya” sorar. Papatya ise kendisine bayan denmesine kızar ve arılarla konuşur. Bayan kelimesine
neden kızdığı ile alakalı bir açıklama getirilmemektedir. Sonrasında kelebek beyaz duvaklara bürünmüş
çiğdemlere bakarak bunların minnacık bebek olduğunu düşünür. Sonra da kahkaha atarak şakayıklara
doğru uçar.
Bütün çiçeklere bir bahane bulur ancak kendisinde hata bulmaz. Kendisini kral kelebek sanır ve bulutlara
uçmak ister. Bir gün ekin tarlalarına yolu düşünce bezelye çiçeğine yaklaşır. “Hanım bezelye” oralı olmaz.
Birçok çiçekle bu şekilde konuşur. En sonunda bahar bitince acı nane çiçeğine konar ve yaşlandığını
anlar. Yapraklar sararınca kelebek nereye gideceğini bilemez. Kar yağmaya başladığında da onu artık cam
bir fanusa koyarlar ve artık istese de çiçeklerle dost olamaz.
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Bu metinde konu itibariyle yetişkinlere hitap eder niteliktedir. Kelebeğin papatyaya “hangi çiçek benim
nişanlım olacak?” diye sormasının çocuk dünyasında bir karşılığı olmaması beklenir. Her ne kadar
80’lerde evlilik yaşı günümüzdeki kadar yüksek olmasa da çocuğa sunulan edebi metnin onu ideal olan
bir düşünceye taşıması beklenir. Bu düşünce de evlilik ve eş bulmanın ötesinde olmalıdır. Bezelyeye
“senin de pembe duvağın solacak” demesi, bütün çiçeklere bir bahane bulması ve sonunda yalnız ölmesi
çocuklara göre konumlandırılmış bir metin olmadığını göstermektedir.
Özetle, Kar Altında Bir Kelebek kitabının, ikilemeler, tekerlemeler, farklı alanlarda kelime tekrarları,
masalsı anlatım ve kimi masallardaki açık uçlu sonlar üzerinden çocuğa göre olduğunu
söylenebilmektedir. Ancak kafa kopartma, argo kelimelerin kullanımı, nişanlanma telaşı ve endişesi, aşk
düğünü, babası tarafından kızın yalancıya verilmesi, şiddet gösterme neticesindeki travmatik gelişmeler,
vb. konuların çocuk bakışı ve çocuğa görelik bağlamından oldukça uzak olduğunu söylemek mümkündür.
Yalvaç Ural’ın Çocuk Edebiyatına Bakışı
Yalvaç Ural 1945 Konya doğumludur. Öğrenim hayatı anne ve babasının memur olmaları dolayısıyla
Anadolu’nun farklı şehirlerinde geçmiştir. Kabataş Lisesi’nde başladığı lise eğitimi de İstanbul’da Atatürk
Erkek Lisesi’nde tamamlamıştır. Lise eğitiminin ardından sektöre atılan Ural, gazeteciliği meslek olarak
benimseyerek Milliyet Gazetesi’nde editör olarak çalışmaya başlamıştır. Milliyet Çocuk’u çıkaran yazar,
onlarca dergi ile çocukların Yalvaç Abisi olmuştur. Gölcüğü Küçük Avcılar isimli öyküsü İngilizce’ye
çevrilmiştir. Bu çeviri metin ile Oxford University Press’in Dört Türk Öykücüsü kitabında yer almıştır.
Kitapları birçok dile çevrilen yazar, kendi edebi görüşünü; çocuklara asla terbiyenâme yazmayı
düşünmediğini söyleyerek ifade etmektedir. Kendisi çocukları elma ağacı gibi düşündüğünü
belirtmektedir. Onların gelişimine ve güneşine engel olacak nesnelerin ortadan kaldırılması için
çabaladığına, örneğin su gerekiyorsa bunu taşıyacağına değinmektedir. Bu elma ağaçlarına yönelik
hedefinin, onları yaban bitkileri ve çirkin şeylerden korumak olduğunu söyleyerek onlara emirler
vermeyeceğini söylemektedir. Yani çocuklara şunu yap, bunu et, bu doğru ya da yanlıştır gibi sözlerle
sınırlamadığını edebi görüşünde de bunu yansıttığını söylemektedir. Ancak kendi doğrularını paylaşan
yazar, okurun bunu alıp almayacağını da kendisinin kararına bıraktığını belirtmektedir (Arslan, 1997).
Yazarın çocuk yazınında edebi duruşuna bakıldığında 1980’lerde barizleşen ve dönemin belirleyici
akımlarından olan postmodern söyleme yakın olduğu görülmektedir. Bu anlamda yazarın birçok
metninde bireysel farklılıklar üzerinden kaleme alındığı görülmekle birlikte bu çalışma Tekir Noktalama
İşaretlerini Öğretiyor kitabı üzerinden gerçekleştirilecektir.
Tekir Noktalama İşaretlerini Öğretiyor (1981) Üzerine Değerlendirme
Tekir Noktalama İşaretlerini Öğretiyor kitabı, 1981’de Yalvaç Ural’ın kaleme aldığı ve resimlediği bir
çalışmadır. 90’lı yılların başlarında animasyon olarak TV1’de “Cumartesi’den Cumartesi’ye” kuşak
programında gösterilmiştir. Bu kitap ile Tekir isimli kedi üzerinden çocuklara noktalama işaretlerinin
önemi aktarılmaktadır. Bu mesaj ise doğrudan olarak öğretici şekilde değil, çeşitli hikayeler üzerinden
şiirsel bir üslupla verilmektedir. Yazar noktalama ile alakalı mesajını dolaylı olarak iletirken, alt metinde
çalışkan olmanın, ailenin ve arkadaşlığın önemi gibi iletileri de vermektedir. Bu çalışma 1981’de
yayımlanmış olan ilk kitap üzerinden değerlendirilmiştir.
Kitap 100. Doğım Yılında M. Kemal Atatürk’e atfedilmiştir. Bir grup farklı tarzdaki çocuğun merhaba
demesi ile başlayan metin, ana karakter Tekir’in kendisini tanıtması ile devam etmektedir. Kendisini
tanıtırken Tekir; “bilirsiniz kediler genellikle babalarını tanımazlar, kısa sürede anneleriyle yaşarlar daha
sonra da kendi başlarına kalır” (Sf. 8.) ibarelerini kullanarak aile ile alakalı özlemini ve üzüntüsünü, aile
kavramının önemini çocuklara hissettirmektedir. Nitekim kedi, yalnız kaldığı için hep üzgün olduğunu
ifade etmekte, aileye duyduğu özlemi dile getirmektedir (Sf. 9). Bu anlamda kedinin kendini tanıtması
üzerinden “ailenin önemi” mesajı dolaylı olarak verildiği görülmektedir.
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Sonrasında ise Tekir’in diğer kedilere ve insanlara faydalı olmak istediği, ama bunu nasıl yapacağını
bilemediği bölüme geçilmektedir. Çocuklara, “faydalı olma” mesajı dolaylı olarak verildiğini söylemek
mümkündür. Kendisini pisi denmesinden hoşlanmayan Tekir, bu ismi kendisine bir teyzenin taktığını
ifade etmektedir. Bu anlamda onun verdiği ekmeğe teşekkür ettiği ve dost olduklarını söyleyerek de
teşekkürün ve arkadaşlığın önemi gibi mesajlar üstü kapalı olarak okura aktarılmaktadır (Sf. 11).
Ardından mahallede hamurcu olarak çalışan adamın erkenden işe gitmesi, Tekir’e hamur vermesi ve
onun çalışkanlığını öven Tekir üzerinden okura “erken kalkmanın ve çalışkan olmanın önemi” mesajları
örtülü olarak aktarılmaktadır. Bu iki insanın Tekir’i koşuluz olarak sevmeleri resmedilmektedir.
Tekir diğer kedilerden farklı olarak fare yemeği sevmeyen bir kedidir. Bunun için ot yiyip hasta olduğunu
ve çocukların da bilmediği otları yememesi gerektiğini ifade etmektedir. Bunun gibi tüm bilgileri kardeşi
noktadan öğrendiğini söyleyen Tekir, onun hikayesini çocuklara aktarmaktadır. Kitabın temelde altını
çizdiği mesaj olan “ailenin önemi” hiç de çocuğu rahatsız etmeyecek şekilde okura sunulmaktadır.
Nitekim; Tekir noktayı, farelerle yaşadığı ortama yani ailesine teslim ederken okura bir yandan da
yardımlaşma, yuva ve birlik kavramlarının önemi aktarılmaktadır (Sf. 35). Noktalama işaretlerinin
önemini vurgulayan Tekir ve Nokta, bu anlamda çalışmanın önemini vurgulamaktadır.
Aile ile alakalı bir başka vurgu da Tekir’in kendi yalnızlığını, farenin yuvası ile karşılaştırması üzerinden
verilmiştir. Aileye olan özlemini kendi iç üzüntüsünü de okuru sıkmayacak biçimde aktarmaktadır. Yıkık
dökük bir evde yatan Tekir’in yanında kimsenin olmayışı ancak sadece fare ailesinin oluşu ajite
edilmeden verilmiştir. Fareler ve Tekirin arkadaş olması, dost olmanın ne kadar kıymetli olduğu teması
üzerinden alt metinde aktarılmaktadır.
Baş karakter Tekir’in anlatıcı ses olarak metinde yer aldığı görülmektedir. Yani eserin tüm içeriği Tekir’in
sözleri üzerinden aktarılmaktadır. Bu anlamda anlatı mesafesinin dar olduğu, henüz ilk paragraftan
çocuğun özdeşim kurabileceği bir metin olduğu görülmektedir. Kapak görseli ve metin içi görsellerin
metin ile uyumlu ve dikkat çekici olduğu da göze çarpmaktadır. Alışılmışın dışında çizimlerle metni adeta
canlı kılan Ural, bu anlamda da hedef kitlesine hitap etmektedir.
Özetle bu kitapta; çöplükte yaşayabilen, ailesi dağılmış, açlıktan da hastalanabilen; yani idealize olmayan
bir karakter üzerinden çocuklara noktalama işaretlerinin önemi aktarılmaktadır. Bu işaretlerin hangi
durumlarda ve nerede kullanılması gerektiğini çocuğa göre konumlanan ve didaktik olmayan bir hikâye
üzerinden vermektedir. Hikâyenin alt metninde ise ailenin önemi görülmekle beraber, çalışkanlık,
arkadaşlık ve dostluk, hayvan sevgisi gibi değerler de dolaylı olarak aktarılmaktadır. Bu anlamda
1980’lerin başında yazılmış olan bu metni dönemin genel özellikleri çerçevesinde çocuğa göre olarak
konumlandırmak mümkündür.
Sonuç
1980’lerdeki güncel hayat, darbenin de etkisi ile oldukça içe kapanık bir formda ilerlemekteydi. Böyle bir
düzende kültürel iklimin çeşitlilik göstermeye başlaması ve söz patlamalarının görülmesi kuşkusuz,
insanın kendini ifade etme ve alan açma arayışlarının sonucudur. Bu anlamda bireysel farkların öne
çıkmaya başladığı, toplumun farklı kesimlerinin kavramsallaşarak yeniden tanımlandığı süreçte, çocukluk
da bu durumdan etkilenmiştir.
Dönemsel olarak çağın sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları ile ilişkili olan çocukluk; tarım kültüründen
kent kültürüne, üretim toplumundan tüketime doğru geçişi yansıtan 80’lerde, geçmiş paradigmalardan
ayrı olarak tanımlanmıştır. Bu anlamda çocuk, tüketimin nesnesi değil, öznesi olmaya başlamıştır.
Çocuklar için üretilen ürün yelpazesi de genişlemeye başlamıştır. Oyuncak, yiyecek ve giyeceklerin yanı
sıra TV programlarında ve metinlerde de çocuk merkezliği dikkat çekmeye başlamıştır.
Çocuklar için bu dönemde yazılan metinlerde, özellikle Fatih Erdoğan ve Yalvaç Ural’ın kaleme aldıkları
çocuk kitaplarında çocuk bakışı ile metnin yansıtılması ve çocuğa göre içeriklerin okurla buluşması
görülmektedir. Dönemin öne çıkan kavramlarından olan “postmodernite” çerçevesinde merkezileşen
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çocukluk, ideal yurttaş ya da ideolojik söylemlerin ötesinde gelişen çocuk edebiyatının örneklerini
sundukları için oldukça önem taşımaktadırlar. Mizahı kullanan ve mesajlarını okura dolaylı olarak ileten
bu iki yazar 1980’ler döneminin postmodern çocuk metinlerine örnek olarak ürün sunan yazarlar olarak
değerlendirilebilmektedir.
Dönemsel olarak kavramların birdenbire değişmediği bir gerçektir. Bireysel çocukluk algısı ya da bakışına,
postmodern çocukluk sürecine, bir bıçak kesilmesi gibi aniden geçilmemiştir. Tüm sosyal durumlar gibi
bu da bir süreçle gerçekleşmiştir ve bu süreç oldukça müphem olup sınırları yoktur. Bu anlamda
1980’lerde ilk çocuk metinlerini yazmaya başlayan Mustafa Ruhi Şirin üzerinden dönemin “ideal” çocuk
algısını okumak mümkündür. Şirin’in bu dönemdeki edebi metinlerine bakıldığında özellikle Masal
Mektuplar kitabında ailesinin sözünü dinleyen, azarlanabilen, nazik, kibar, okuyan ve araştıran “ideal” bir
çocuk portresi görülmektedir. Bu anlamda özdeşim kurulması güç ve mesajını direkt anlatan Kar Altında
Bir Kelebek kitabı gibi çocuğa göre konumlandırmanın güç olduğu bir metindir.
Her ne kadar Mustafa Ruhi Şirin çocuklara yönelik çalışmalarında çocuk merkeziliğini önceleyen bir yazar
olsa da o günün şartlarındaki “çocuk” algısını kalemine yansıtmış ve yetişkin gözü ile çocuk bakışını
yakalamaya çalışmıştır. Özellikle ilk basım olan Kar Altında Bir Kelebek kitabında işlediği konuların hemen
her metinde çocuk dünyasına aykırı olduğu tespit edilmiştir. Bu anlamda kitabın diğer baskılarının da
incelenip karşılaştırma yapılması önemli bir ayrıntıdır. Nitekim ilk basım olan kitapta şiddet içeren
unsurların ve ifadelerin yoğunluğu dikkat çekmektedir.
Özetle, Fatih Erdoğan ve Yalvaç Ural’ın metinleri üzerinden çocuk merkeziliği ve çocuğa göre mizah,
mesajın dolaylı verilmesi ve çocuk olan okurun özdeşim kurabileceği bir formda hazırlanması dolayısıyla
dönemin postmodern çocukluk paradigmasına yakın olduğunu söylemek mümkündür. Mustafa Ruhi
Şirin’in metinleri üzerinden de 1980’lerin ideal çocukluk algısı gözlemlenebilmekte ve çocuğa uygun
olmayan ve bugünün bakışı ile okuru rahatsız eden unsurlar fark edilebilmektedir. Bu unsurlar da
günümüz gözü ile 1980’leri okumaya çalışan araştırmacıları postmodern söylem çerçevesinde gelişmeye
başlayan çocukluk algısının müphem ve geçiş yanlarını fark etme imkânı sunmaktadır.
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Nisan 2020 – Eylül 2020 Arasında Yayımlanmış Olan Diyanet Çocuk Dergilerinin KOVİD’19 Salgını
Bağlamındaki İçeriklerinin İncelenmesi
Ayfer Şeyma ÜSTÜN
Marmara Üniversitesi, Yayıncılık Yönetimi
Yüksek Lisans Öğrencisi
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Özet
Salgın öncesi online erişimi olmayan, ancak sonrasında dijital olarak da erişime açılan dergiler arasında
Diyanet Çocuk Dergisi de bulunmaktadır. Bu minvalde, salgın ile ilgili konuların çocuklara aktarılmasında
Diyanet Çocuk Dergisi de içerikleriyle rol oynamaktadır. Nitekim Diyanet Çocuk Dergisi Kovid'19
salgınının başlangıç sürecinde dijitalleşerek, Ocak 2013’ten itibaren sayılarını online erişime açmıştır2.
Diyanet Çocuk’un Nisan 2020 sayısından itibaren salgın ile ilgili içerikler derginin ve hedef kitlesini
oluşturan çocukların gündemine dahil edilmiştir. Nisan 2020 – Eylül 2020 döneminde online yayınlanan
dergilerden; sürecin çocuklara, üç ayrı kategoride ve çeşitli alt başlıklarda verildiği görülmektedir. Bunlar;
duygusal ihtiyaçlar, sağlığın önemine yönelik ve virüsün sosyal hayata etkileri üzerine içerikler olarak
kategorize edilmiştir. Bu araştırmada yukarıda değinilen kategoriler çerçevesinde Nisan – Eylül 2020
döneminde Diyanet Çocuk Dergisi’nin online içeriklerinde Kovid’19 sürecini ele alma şekli incelenecektir.
Derginin içeriğinden toplanan veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenecektir.
Gerçekleştirilen analiz ile içerikteki koronavirüs bağlamlı yayınların, “çocuk yayınlarındaki temel
kavramlara” (çocuk gerçekliği, çocuğa görelik, çocuk bakışı) uygunluğu sorgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk Bakışı, Çocuk Gerçekliği, Çocuğa Görelik, Dijital Dergicilik, Diyanet Çocuk
Dergisi, Kovid’19
Examination of the Contents of Diyanet Çocuk Magazines Published between April 2020 - September
2020 in the Context of the COVID'19 Outbreak
Abstract
Diyanet Çocuk Magazine is among the magazines that did not have online access before the epidemic
but were also accessible digitally afterwards. In this respect, Diyanet Çocuk Magazine also plays a role
with its contents in conveying the issues related to the epidemic to children. As a matter of fact, Diyanet
Çocuk Magazine digitalized during the beginning of the Covid'19 epidemic and opened its issues to
online access since January 20133.Since the April 2020 issue of Diyanet Çocuk, the contents related to
the epidemic have been included in the agenda of the magazine and the children that make up its target
audience. From the magazines published online between April 2020 - September 2020; It is seen that
the process is given to children in three separate categories and under various subtitles. These are
categorized as content on emotional needs, the importance of health, and the effects of the virus on
social life.
In this research, within the framework of the above-mentioned categories, the way Diyanet Çocuk
Magazine handles the Covid'19 process in the online contents between April - September 2020 will be
examined. The data collected from the content of the journal will be analyzed using the descriptive
2
3

https://dergi.diyanet.gov.tr/indexcocuk.php
https://dergi.diyanet.gov.tr/indexcocuk.php
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analysis technique. With the analysis carried out, the compatibility of the coronavirus-related
publications with the “basic concepts in children's publications” (child reality, relative to the child, child
gaze) will be questioned.
Keywords: Child's View, Child's Reality, Childhood Relativity, Digital Magazine, Diyanet Çocuk Magazine,
Covid'19
Giriş
Türkiye’ye matbaanın 19. yüzyılda gelmesi ile başlayan yayıncılığın seyri, “çocukluk” kavramının ağırlığını
hissettirmesiyle, özellikle 20. Yüzyılda, çocuk yayınlarını da gündeme getirmiştir. Çocuk dergileri
yayıncılığı ise 1970’lerde bireysel farkların görünür olmaya başlaması ile artış göstermektedir.
Postmodern dönemin yoğunlaştığı 1980’lerden itibaren de İslami çocuk yayınları yaygınlaşarak
günümüze kadar gelmektedir. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin din işlerini resmî olarak
yürüten Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayın organı olan Diyanet Çocuk Dergisi de 1978’den beri güncel ve
dini hayatın çocuklara aktarılış biçimlerini görme bakımından oldukça önemlidir.
Ancak dönemsel farklılıklar ve gelişmeler dergi yayınlarındaki yayım stratejilerini etkilemiştir. Nitekim ilk
olarak Mart 2020 ayında Türkiye’de görülen Kovid’19 hastalığı salgına dönüşerek, salt teknolojik
gelişmelerin ötesinde bir dijitalleşmeyi zorunlu kılmıştır. Bu durumdan yayıncılar da etkilenmiş ve birçok
matbu dergi, yayınlarını dijital platformlarda da yayımlamıştır. Diyanet Çocuk Dergisi de bu anlamda
yayınlarını matbu formun yanı sıra dijital olarak da (PDF formatında) çocuklarla buluşturmuştur. Nisan
2020 tarihinde, Ocak 2013 sayısından itibaren basılan yayınlarını online erişime açmıştır.
Bu çalışma da Diyanet Çocuk Dergisi’nin çocuklara, salgın sürecini ne şekilde aktardığını görerek
yorumlama imkânı verdiği için önem taşımaktadır. Çocuk kavramının, devletin yayın organında ele alınış
şeklini sunması bakımından da değerlidir. Araştırmada Kovid’19 salgını sürecinde dijitalleşen Diyanet
Çocuk Dergisinin Nisan 2020- Eylül 2020 arasındaki hastalığa dair yayınları, çocuğa veriliş şekilleri
üzerinden incelenecektir. Nitel temelli olan bu araştırmada ilgili dergilerin içeriklerinde salgına dair
olduğu belirlenen kısımlar ve paragraflar doküman taraması yöntemi ile sınıflandırılacaktır.
Kategoriler; duygusal ihtiyaçlara yönelik, sağlığın önemine yönelik ve virüsün sosyal hayata etkileri
üzerine yayınlar olacak şekilde listelenmiştir. Kategoriler, betimsel analiz tekniği kullanılarak
incelenmiştir; doğrudan alıntılar sayesinde araştırmanın iç geçerliği okura sunularak değerlendirme
gerçekleştirilecektir. İlgili veriler ışığında kategoriler analiz edilirken ise çocuk yayınlarındaki temel
kavramlar olan çocuk gerçekliği, çocuğa görelik ve çocuk bakışı esas alınacaktır.
Çocuk Yayınlarındaki Temel Kavramlar
Çocukların iyi metinlerle buluşması, onların duyularının eğitilmesine ve düşüncelerinin gelişmesine de
etki etmektedir. Anlatım olanakları çocuğun kavramsal gelişimine katkı sağlayan, dilsel ve görsel
unsurları ile çocukla yaşam arasında bir bağ kuran, çocuğun gerçekliği ile uyumlu, yaş ve gelişim
özelliklerinden ayrı olmayan, konu itibariyle duyarlı, çocuğun çıkarım kabiliyetini geliştiren metinler
çocuğun bilişsel ve duyuşsal gelişimini olumlu etkilemektedir (Temizyürek ve Çevik, 2014: 158).
Çocukların metinleri; sıkıcı, eğlenceli ya da akıcı olarak değerlendirmeleri kurguyla, konu ve karakter
seçimiyle doğrudan ilişkilidir. Örneğin, metin içerisinde farklı bağlamlarda idealize edilen karakterler,
okurun özdeşim kurmasını güçleştirdiği için “sıkıcı” olarak değerlendirilebilmektedir. Benzer şekilde
muhatap olarak çocuk okurun içerikte maruz kaldığı idealize edilmiş her bir unsur, okurun metne dahil
olmasını zorlaştırmaktadır.
Bu anlamda metinleri çocuk bakımından nitelikli yapan kriterler de temel kavramlar üzerinden
değerlendirilebilmektedir. Bu minvalde de çocuk gerçekliği, çocuğa görelik ve çocuk bakışı kavramları,
çocuk kitaplarının içeriğinde aranması gereken en önemli unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır (Güran
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Yiğitbaşı, 2018: 38). Bu bölümde çocuk yayınlarındaki temel kavramlar kısaca tanımlanacaktır. Böylelikle
ilgili metinler daha sağlıklı incelenebilecektir.
a. Çocuk Gerçekliği: Hartling, çocuk gerçekliği konusunun en önemli sözcülerindendir ve
yetişkinlerin bu alanı yakalamasının oldukça güç olduğunu ifade eder. Aslında bu kavram çocukların
nelerden hoşlanıp heyecanlandığı, nelere gülüp üzüldüğü ile alakalıdır, çocuklaşmanın ötesinde
nesnel olmayan alımlama farklılıklarını kapsamaktadır (Güran Yiğitbaşı, 2018: 38). Yani “çocukların
sübjektif olarak algıladıkları fakat nesnel olmayan bu farklarının yakalanması” olarak da
tanımlanabilmektedir (Çelik, 1999: 8). Nitekim çocuk kendi öznel değerlendirmeleri üzerinden
dünyayı görmektedir. Çocuk sezgisi ile beraber yaşlarına göre anlatım tekniklerinin de farklılık
göstermesi gerekmektedir. Didaktik olan içerikten ayrı olarak bu kavram, çevre ile nelerin ve nasıl
paylaşıldığı mevzularını içermektedir. Bu anlamda gerçekliğin kendisi yetişkinler için bile son derece
tartışmalı bir durumken çocuğun gerçekliği mevzusuna ayrı bir önem verilmesi gereklidir (Piaget ve
Cook, 1954).
b. Çocuğa Görelik: Çocuk bir metni okumaya başlamadan önce bunun “iyi” bir hikâye olup
olmadığını sorgular. Konunun hareketli yapısı ve akılda kalıcı olması, çocuk için metni iyi yapan
önemli bir unsurdur. Bu anlamda metnin “çocuğa göre” değerlendirilmesinin temel ölçütü de hedef
kitle olan çocuk okurun, metni beğendiğini ifade etmesidir (Huck ve Kiefer, 2003: 15). Mustafa Ruhi
Şirin de bu kavramı; çocuklara yapılan edebiyatın, çocuğun büyümesine, gelişmesine, psikolojisine,
sözcük ve kavram ilgisine, algılama biçimine uygun bir duyarlılıkla olması gerektiğinden yola çıkarak
tanımlamaktadır (Şirin’den aktaran Çelik, 1999: 10). Yani metnin, çocuğun hayal gücüne
seslenmesinin önemini vurgulamaktadır. Çocuğun duygu, düşünce ve fikir bakımından besleyen
metinlerin sade ve anlaşılır şekilde çocuğa sunulmuş olması beklenmektedir. Fatih Erdoğan çocuğa
görelik kavramını; çocuk metninin de bir ayakkabı gibi çocuğa bol ya da dar gelmemesi gerekliliği
üzerinden tanımlar. Erdoğan’a göre büyük puntolu, kısa cümleli, daha az sayfa ve kelime, metnin
görsellerle desteklenmesi, vd. çocuğa görelik kavramını pekiştirmektedir (Güran Yiğitbaşı, 2018: 41).
c. Çocuk Bakışı: Çocuğun iç dünyası, algılama şekli ve kriterlerinin yetişkin yerine çocuk dilinden
anlatılması şeklinde tanımlanabilir. Çocuk bakışının hâkim olduğu edebi metinlerde çocuk nesne
olmaktan çıkarak özne konumuna gelmeye başlamaktadır, bu bakımdan da oldukça önemlidir (Çelik,
1999: 26). Çocuk bakışı edebî ürüne yansıdığında, çocuk metni kolay şekilde anlayabilir ve metinde
kendini bulabilir. Dilin çok katmanlı yapısı yetişkin ve çocuk üzerinden görülebilmektedir.
Tüm bu kavramlar çocuk yayınının dönemsel bağlamı, sosyo – ekonomik ve kültürel yapısı çerçevesinde
değerlendirilmelidir (Güran Yiğitbaşı, 2018: 44). Nitekim farklı sosyal, kültürel ya da ekonomik
çevrelerden gelen ya da farklı dönemlerde yaşamış olan aynı yaşlardaki çocukların bakışı, gerçekliği ve
çocuğa görelikleri farklılık göstermektedir.
Çocuklara Yönelik Yayınlar
Öğretici misyonu ağır basan, estetik kaygısı arka planda tutulan metinlerin çocuk yayını olarak
değerlendirilmesi mümkün değildir. 16. yüzyıla kadar çocuk için yazılmış kitaplar; çocuk eğitiminin nasıl
daha iyi olabileceği konusu ile sınırlı oldukları için çocuk edebiyatı ürünü olarak kabul edilmemektedirler
(Öztan, 2019: 20). Günümüzde de çocuk için yazılan metinlerin okumayı sevdirerek çocuğun dünyasına
hitap etmesi ve ufuk açması beklenmektedir.
Bunun yanında bazı tartışmalar da çocuk edebiyatı ile edebiyatı ayrı tutmanın yersiz olduğunu
savunmaktadır. Örneğin Russell, çocukların başlangıçta aileleri ile benzer hikayeleri dinleyip zevk
aldıklarını, ayrı bir edebiyatın olmadığını ifade etmektedir (Russell, 2004: 23). Ancak 20. Yüzyılın ilk
çeyreğinde çocuğun hedef kitle olmaya başlamasıyla içeriklerin de bu anlamda dönüşmeye ve
biçimlenmeye başladığı görülmektedir.
62

7th International Management and Social Research Conference
May 19-21 2021 Proceeding Book, Volume: 1
Nitekim çocuk yayınlarını, dönemin kültürel ve sosyal tahayyülü bağlamında değerlendirmek önemlidir.
Çocuğa yönelik tanımlar dönemsel olarak değişmekle beraber bu kelime güncel olarak TDK’da “bebeklik
çağı ile erginlik çağı arasındaki gelişme döneminde bulunan insan” olarak tanımlanmaktadır. 2-16 yaş
aralığındaki kız ve erkeklere verilen ortak isim olarak da ifade edilmektedir.
Farklı coğrafyalar ve zamanlarda bambaşka şekillerde tanımlanabilen çocuk, Batıda Ortaçağ döneminde,
edilgen olarak minyatür yetişkin şeklinde tabir edilmektedir. Yani çocuk, yetişkinden ayrı bir kategoride
tanımlanmamaktadır. Rebecca Stern kitaplaştırmış olduğu doktora tezinde çocuğun geçmişteki bu
konumlandırılma şeklinin dünya genelinde ortak olduğunu ifade etmektedir. Çocuk, aile ve toplumun
ekonomik refahına katkı sağlayan ve çalışması gereken kişi olarak görüldüğünü de eklemektedir (Stern,
2006: 28).
Batıda dönemin küçük yetişkinleri olarak görülen, yetişkinden farksız olarak değerlendirilen çocuğun
eğitiminde, kilisenin etkisinin de oldukça etkin olduğu bilinmektedir. Kilisede çocuklara sunulan
yayınların da dini daha iyi kavrayabilmeleri adına öğretici olduğu dikkat çekmektedir (Postman, 1995:
27). Rönesans dönemi ile kavramsallaşmaya başlayan, Fransız devrimi ile birlikte gelişen “modern
çocuğun” doğumu; minyatür bireyden, ayrı bir kategoriye geçişi hızlandırmıştır. (Öztan, 2019: 23).
Osmanlı toplumuna bakıldığında da benzer bir durum görülmektedir; bu dönemde çocuk milletin,
devletin maddi ve manevi “garantisi” olarak düşünülmektedir. 18. Yüzyıl divan şairlerinden Sünbülzade
Vehbi’nin kaleme aldığı Lütfiye metninde, çocukların İhya-yı Ulumiddin ve Ahlak-ı Alâî okumalarını
tavsiye edilmektedir (Arıcı, Ungan ve Şimşek, 2018: 268). Dini kaynakların temel olduğu bu dönemlerde
Kınalızade Ahmet Çelebi’nin Ahlak-ı Alai metninde çocuklara yönelik kısmın onları sadece eğitme amacı
ile manzum olarak yetişkin gözünden kaleme alındığı aşikardır (Kınalızâde, 2007: 343). Metinlerin bu
şekilde yazılmasının en temel sebebi de hiç kuşkusuz muhatap olarak aslında ebeveynin alınıyor
olmasıdır. Orhan Okay da Edebiyat Dünyasında Çocuk isimli kitabında Leyla ve Mecnun, Hüsn ü Aşk gibi
kitaplardaki çocuk karakterlerin daha beşikten itibaren aşk, ıstırap ve irfan yüklü olarak tasvir edilmesini
eleştirmektedir (Okay, 1991).
Tanzimat ile başlayan, La Fontaine ve benzeri metinlerin İngilizce ve Fransızca’dan çevirileri, çocukları
erdemli insanlar olmaları için eğitme kaygısı taşımaktadır. 2. Meşrutiyetle beraber ise çocuk, “ideal
yurttaş” olarak düşünülmektedir. Yani çocuğun metinlerde yer alan bağlamı, milli temeller üzerinden
inşa edilmektedir. Bu kısımda da merkezî olmayan çocuk, genellikle toplumsal bir “ideal” çerçevesinde
konumlandırılmaktadır. 1914 yılında Tevfik Fikret’in kaleme aldığı Şermin isimli eser ise çocuklar için
yazılmış ve nitekim çocuğu özneleştiren bir metin olması bağlamında önemlidir. Cumhuriyet döneminde
de “cumhuriyet çocuğu” imgesi, çocuğu dolaylı da olsa odak noktası haline getirdiği için gelenekselden
modern çocukluğa geçiş bağlamında öne çıkmaktadır (Öztan, 2019: 7). Bu dönemdeki şairler arasında
Fazıl Hüsnü Dağlarca, çocuğu özne olarak alması bakımından önemlidir (Arıcı, Ungan ve Şimşek, 2018:
270).
İlerleyen dönemlerde özellikle 1970’lerde gündeme gelmeye başlayan postmodern söylemin 1980’lerde
ağırlığını hissettirmeye başlamasıyla “postmodern çocukluk” kavramı gündeme gelmiştir. Bu şekilde
bireysel farklılıklar üzerinden marjinal kesimler toplumsal arenada temsil imkanlarını bulmaya
başlamıştır (Gürbilek, 2018: 27). Günümüzdeki metinlerde hâkim olan çocuk algısında da temel
kavramlar çerçevesindeki bireysel farklılıklar dikkat çekmektedir. Bu anlamda içeriklerde idealize edilen
unsurlar yerine hata ve yaramazlık yapabilen, ailesinden farklı düşünebilen ya da derslerinde başarısız
olabilen karakterler ön plandadır.
Böylelikle çocuk metinlerinin merkezine çocuğun kendisinin yerleşmeye başlamaktadır. Bu sebeple
onların ilgi, gereksinim ve beklentilerinin göz ardı edilmemesi oldukça önemlidir. Nitekim çocuk; sevme
ve sevilme ihtiyacı duyar, kendini ifade etmek, oyun oynamak, çocukluğunu yaşamak, dış dünyayı
tanımak, çevresine güvenmek, bir gruba dahil olmak ve taktir görmeyi ister (Şimşek, Yakar, 2018: 37).
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Tüm bunlar için de edebi metinler bir köprü vazifesi görebilmektedir. Çocuk dergileri de yoğun olmayan
içerikleri dolayısı ile önemli bir aracı konumunda değerlendirilebilmektedir.
Çocuk Dergiciliğine Dair
“Dergi” en basit tabiri ile “süreli yayın” olarak tanımlanır; bir hafta ila üç ay arasında olacak şekilde
düzenli aralıklarla yayımlanmalıdır. Birden fazla yazarın metinlerinin olduğu dergiler, kitap ve gazete
arasında konumlandırıldığı için okur tarafından rağbet görmektedir. Görsel yoğunluğu ile dikkat çekmesi
bakımından da önemlidir. Batıda 17. Yüzyılda ortaya çıkmıştır; ülkemizde ise 19. Yüzyıldan itibaren
görülmeye başlamıştır. Dergiler; tüketici, kurum, sektör, bilimsel ve marjinal dergiler olmak üzere beş
başlıkta incelenebilmektedir ve toplumların sosyo-kültürel yapısındaki gelişimi görmeyi sağlamaktadır
(Yapar, 1999: 15). Bu anlamda 1849-1851 yıllarında yayımlanan ve bir tıp dergisi olan Vaka-i Tıbbiye ilk
Türkçe dergidir.
Çocuk dergileri ise çocuklara yönelik olarak hazırlanan resim ağırlıklı yayınlardır. Bu dergilerin; çocukların
ilgilerine uygun, somut ifadeler ve kısa cümleler ile yazılmasının yanında sürükleyici dil, mantıklı kurgu,
metni destekleyen görseller, çocuğa uygun mizah ve merak unsuru içermesi de beklenmektedir
(Oğuzkan, 1987: 111). Çocuklar için yayımlanan ilk dergilere bakıldığında örf ve gelenekleri koruma,
“vatandaşlık bilinci” gibi konular dikkat çekmektedir (Şimşek, 2001). Çocuklara okuma alışkanlığı ve
estetik zevk kazandırmasının yanında bilgilendirme, eğitme yönleri ön planda tutulmaktadır. Kitaplar
kadar hacimli olmadığı için çocuklar tarafından daha rahat tüketilmektedir.
Ülkemizde çocuklara yönelik yayımlanan ilk dergi ise Mümeyyiz’dir (1869-1870). Her ne kadar Aslı Yapar
doktora tezinde bir yayının dergi olarak nitelenebilmesi için ek olarak verilmemesi ve bir paha
karşılığında talep edilmesi gerektiğini ifade etse de Mümeyyiz çocuklara aynı isimli gazetenin cuma
günleri verdiği ek olarak sunulmuştur (Yapar, 1999: 9). Promosyon olarak verilen Mavi Kırlangıç, Mavi
Kuş, Kırmızı Bisiklet, Miço, Kırmızı Fare ve Ebe Sobe gibi çocuk dergileri de yayıncılık dünyasında etkili
olmuşlardır (Çıkla, 2005). Buradan da “dergi” kavramı dinamiklerinin dönemsel olarak değiştiği
görülebilmektedir.
1945 – 1993 yılları arasında aralıklı olarak yayımlanmış popüler çocuk dergisi olan Doğan Kardeş, çocuk
dergiciliği anlamında önemli bir yere sahiptir; Cumhuriyet döneminin öne çıkan yayınlarındandır. Bunda
resimlerin ve kâğıt kalitesinin yanı sıra içeriğinin de etkisi büyüktür. Özellikle 1970’lerden sonra bireysel
farkların gündeme gelmeye başlamasıyla çocuk dergiciliği de hareketlenmeye başlamıştır. Milliyet Çocuk
da bu anlamda uzun ömürlü dergilerden olmuştur (Civaroğlu, 2000: 183).
Salgın Sürecinde Yayınların Dijitalleşmesi
Teknolojinin ilerlemesiyle yayınların kayıt alınma şekilleri de dijitalleşmeye başlayarak ses, görüntü,
video gibi veriler üzerinden gelişmiştir. Basılı olmadıklarından dolayı da akıllı telefon, bilgisayar, tablet
gibi ortamlardan herkes tarafından erişime açık forma bürünmeye başlamıştır. Zamanın ve mekânın
kullanıcı tarafından ayarlanabilmesi, maliyet düşüklüğü de dijital yayınların avantajlı taraflarındandır.
Elektronik dergi yayıncılığı dünya genelinde 1990’lı yıllara dayandırılmakla beraber Türkiye’de ise
2005’den sonra gelişmeye başlamıştır (Yılmaz, 2018: 62). Elektronik dergiler 2000’lerde sadece ASCII
tabanlı ortamlarda kullanılırken sonrasında HTML, PDF veya iki formatlı şekillerde yayımlanmaya
başlamıştır. Özellikle 2020 yılında dünya çapında öne çıkan Kovid’19 salgını, zorunlu dijitalleşmenin en
önemli örneklerindendir. Türkiye’de 1995’de başlayan internet kullanımı, 2020 yılı Mart ayından sonra
en üst seviyelere ulaşmıştır. Önceden teknolojik gelişmeler ve isteğe bağlı bir dijitalleşme söz
konusuyken, salgının etkisi ile hayatın dijitale dönmesi, internet kullanımı ve çevrimiçi olma oranını da
arttırmıştır. Bu anlamda, geleneksel ile elektronik yayıncılığın bir arada kullanıldığı paralel yayıncılık daha
da etkinleşmiştir.
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Diyanet Çocuk Dergisi
1924 yılında Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin yerine kurulmuş olan Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk halkının
inanç, ibadet ve ahlak konularındaki sorularını yanıtlayarak dini meselelerinde çözüm bulmakta ve ibadet
yerlerini yönetmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982)’nda Diyanet İşleri Başkanlığı; “laiklik ilkesi
doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve
bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanunda gösterilen görevleri yerine getirir” şeklinde ifade
edilmektedir.
Bu anlamda Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam dini ile alakalı toplumu bilinçlendirmek için basılı dergi ve
kitaplar, Diyanet Radyo gibi sesli yayınlar ve görüntülü olarak da Diyanet TV, Diyanet Çocuk TV gibi
platformları kullanmaktadır. Kurulduğu tarihten itibaren binin üzerinde kitap basılmış olan Diyanet İşleri
Başkanlığı bünyesindeki süreli yayınlar; Diyanet Aylık Dergi, Diyanet Aile Dergisi, Diyanet Haber Bülteni
ve Diyanet Çocuk Dergisi’dir (Polat, 2018: 9).
Diyanet Çocuk Dergisi 1978 yılında üç aylık olarak yayın hayatına girmiştir. Sonrasında iki aylık ve en son
aylık periyodlarla yayımlanmaya devam etmiştir. Dergi halen aylık olarak yayımlanan bir süreli yayındır.
Güncel anlamda sorumlu yazı işleri müdürlüğünü Dr. Elif Arslan’ın yaptığı derginin temel misyonu 7-14
yaş arasındaki çocuklar için dini ve milli değerler çerçevesinde eğlendirici ve öğretici yayın
gerçekleştirmektir. Derginin tirajı 50 bin üzerindedir, en çok satan çocuk dergilerindendir. Ancak diğer
dergiler gibi gazete-dergi bayilerinde ya da kitapevlerinde satılmamaktadır. Abonelik sistemi ya da
Diyanet teşkilatına bağlı müftülükler aracıyla okurla buluşmaktadır (Aydın, 2015: 43).
Dergi içinde her ay yayımlanan bölümlerin devamlı şekilde olmasına, her ay belirli bölüm ve türlerin
süreklilik göstermesine özen gösterildiği görülmektedir. Bu anlamda Nisan 2020 – Eylül 2020 arasındaki
Diyanet Çocuk Dergisi’nde süreklilik gösteren bölüm başlıkları aşağıdaki gibidir:
























Merhaba
Günlüğüm
Yavuz Klavuz
Hokka
Zehra
Nedir Bu?
Haydi Gidelim
Yazı Tahtam
Burçin ile Burhan
O Piti Piti Bilim Sepeti
Mavi
Oyun Parkı
Büyüten Ajanda
Bu Söz Bize Ne Söyler?
Haydi Çizelim
Şipşak
Allame Nine
İlmin Öncüleri
Oyun Oynayalım mı?
Bulmaca Treni
Neşeli Karikatürler
Sizden Gelenler
Bulmaca Çözümleri
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Derginin neredeyse tamamı sürekli bölümlerden oluştuğu için ilgili bölümleri kısaca tanımak faydalı
olacaktır. Merhaba bölümü, her ay sorumlu yazı işleri müdürü Dr. Elif Arslan’ın, derginin o ayki kapak
konusu çerçevesindeki giriş metnidir. Günlüğüm kısmında bir çocuğun günlük yaşadığı hadiseler
üzerinden Peygamber ve sahabe sevgisini işlemektedir. Yavuz Kılavuz’da dinin farz olan görevleri
çocuklara karikatürler aracılığı ile verilmektedir. Hokka’da o ayın dergisinde öne çıkan tarihi olaylar,
Zehra bölümünde de çocuk karakter Zehra ile annesi arasında geçen o sayının bağlamı çerçevesindeki
kısa diyalog aktarılmaktadır.
Nedir Bu? kısmında ilgili sayı içerisindeki çocukların anlamını bilemeyebilecekleri kelimelerin sözlük
karşılıkları verilmektedir. Haydi Gidelim, Türkiye’de İslami bağlamda olan yerlere yönelik gezi yazısı
mahiyetindedir. Yazı Tahtam, çocukların dikkatini çekebilecek ve not edilmesi faydalı konular etrafında
şekillenirken, Burçin ile Burhan bölümü iki kardeşin evdeki gündemlerini işlemektedir. O Piti Piti Bilim
Sepeti’nde Karagöz ve Hacivat karakterleri üzerinden çocuklara bilimsel bilgiler, Mavi köşesinde de Mavi
adındaki çocuğun dünyası; baba sevgisi, büyümenin anlamı gibi belli konular çerçevesinde
aktarılmaktadır. Oyun Parkı bölümünde çocuklara, aileleri ile birlikte nitelikli vakit geçirebilmeleri için
oyun önerileri sunulmaktadır.
Kaydırak kısmında kısa hikayelere yer verilirken Büyüten Ajanda’da belli tema çerçevesinde çocuklara
öğrenmeye yönelik pratik bilgiler nakledilmektedir. Bu Söz Bize ne Söyler? kısmında bir atasözü, deyim
ya da özlü bir sözün tahmin edilmesi ve öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Haydi Çizelim’de çocukların o
ayın konusuna yönelik belli bir temada çizim yapabilmesi için pratik uygulama sunulmaktadır. Şipşak
kısmında her ay bir sonraki ay için çocuklardan belli bir konu çerçevesinde fotoğraf çekmeleri
istenmekte, bu bölümde de gelen fotoğraflar paylaşılmaktadır.
Allame Nine de ilgili kısımda torunları ve çocuklara o ayın ilgili milli - manevi konusu ile alakalı bildiklerini
aktarmaktadır. İlmin Öncüleri’nde bilimsel keşifler yapmış olan İslam tarihi çerçevesindeki kişilikler
tanıtılmaktadır. Oyun Oynayalım mı? bölümü çocuklara oyun önerileri getirirken, Bulmaca Treni
kısmında arka arkaya farklı kategorilerdeki bulmacalar okurlara sunulmaktadır. Neşeli Karikatürler’de
çocukların keyif alması için esprili çizimlere yer verilirken, Sizden Gelenler köşesinde çocukların
gönderdiği metin ya da resimler sergilenmektedir. Bulmaca Çözümleri ile de dergi nihayete ermektedir.
Araştırmanın Önemi
Çalışmanın önemi, tüm dünyayı etkileyen Kovid’19 salgınının Diyanet Çocuk Dergisi’nde, çocuğa aktarılış
biçimleri çerçevesinde gösterilmesinden kaynaklanmaktadır. Nitekim ilgili değerlendirmeler üzerinden
içeriklerin, çocuk yayınlarındaki temel kavramlara uygunluğu sorgulanacaktır. Böylelikle muğlak olan
sürecin Diyanet İşleri Başkanlığı kanalıyla çocuğa hangi şekillerde iletildiği ifade edilmeye çalışılacaktır.
Devletlerin kendi mevcudiyetlerini devam ettirmek adına geçmişten bugüne aile ve çocuk gibi kavramları
farklı şekillerde idealize ettirdiği bir gerçektir. Bu anlamda ilgili içerikler üzerinden, çocuk yayınlarındaki
temel kavramlar ışığında, T.C. Devletinin salgın sürecinde idealize ettiği çocuk portresi de
görülebilmekte, çağın postmodern çocuk algısı ile uyuşup uyuşmayan yönleri incelenebilmektedir.
Araştırmanın Konusu ve Yöntemi
Bu çalışma Nisan 2020 – Eylül 2020 yılları arasında yayımlanan Diyanet Çocuk Dergisi’nde, Kovid’19
sürecinin çocuklara hangi bağlamlarda ve ne şekilde verildiğini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu
anlamda aşağıdaki iki soruya yanıt aranacaktır.
 Dergi içeriklerinde salgın hastalık hangi kategoriler çerçevesinde işlenmiştir?
 İşlenen konular, çocuk yayınlarındaki temel kavramlara (çocuk gerçekliği, çocuk bakışı ve çocuğa
görelik) uygun mudur?
Araştırma nitel temelli olarak gerçekleştirilmiştir. Bu anlamda salgının içeriklerde aktarılış biçimleri ile
alakalı kategoriler, doküman taraması yöntemi ile sınıflandırılmıştır. Betimsel analiz tekniği kullanılarak
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yorumlanan içerikler gerekli aşamalarda direkt olarak okurla buluşturulmuştur. Bu değerlendirme
gerçekleştirilirken de çocuk yayınlarındaki temel kavramlar esas alınmıştır.
Evren ve Örneklem
Türkiye’de Kovid’19 hastalığı resmi olarak ilk defa Mart 2020’de görülmüştür. Bu anlamda araştırmanın
evrenini, Diyanet Çocuk Dergisi’nin Nisan 2020 sayısından itibaren salgının bittiği tarihe kadarki sayıları
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise Diyanet Çocuk Dergisi’nin Nisan – Eylül 2020 tarihlerindeki
altı sayısıdır.
Verilerin Toplanması ve Yorumu
Salgının başlaması ile birçok dergi yayınlarını online erişime açmıştır. Diyanet Çocuk Dergisi salt
geleneksel yayıncılık ile okurları ile buluşurken, Kovid’19 sürecinde paralel yayıncılığa geçme kararı
almıştır.
Nisan
2020’de,
Ocak
2013
tarihinden
itibaren
dergi
arşivini
https://dergi.diyanet.gov.tr/indexcocuk.php sitesi üzerinden PDF formatında yayımlamıştır.
Bu anlamda örneklem dahilindeki dergi sayılarına, ilgili web sitesi üzerinden online olarak erişilmiştir.
İlgili dergiler elde edildikten sonra, literatür taraması adına online veri tabanları ve YÖK’ün tez merkezi
üzerinden bu çalışma ile ilgili olabilecek makale ve tezler taranmıştır. Bu minvalde dergi içerikleri de
mercek altına alınarak makalede ele alınacak kategoriler; duygusal ihtiyaçlar, sağlığın önemine yönelik ve
virüsün sosyal hayata etkileri üzerine olacak şekilde üç ayrı başlıkta belirlenmiştir.
Bulgular
Örneklemdeki dergilerde yer alan Kovid’19 salgını bağlamındaki içeriklerin hangi kategorilerde
yoğunlaştığı ve bu içerik başlıklarının neler olduğu aşağıdaki tablodan görülebilmektedir.
Duygusal
İhtiyaçlara Yönelik

Sağlığın
Yönelik

S 477 (Nisan 2020)

Merhaba
Yazı Tahtam

Yazı Tahtam

Burçin ile Burhan

S 478 (Mayıs 2020)

Merhaba
Burçin ile Burhan

Nedir Bu?
Burçin ile Burhan
O Piti Piti Bilim Sepeti
Bu Söz Bize Ne Söyler?

S 479 (Haziran 2020)

Gezelim Görelim

Merhaba
Büyüten Ajanda
Allame Nine
Oyun Oynayalım mı?
Hokka
Nedir Bu?
Burçin ile Burhan
Mavi
Büyüten Ajanda
Allame Nine
Bulmaca Treni
Oyun Oynayalım mı?

Diyanet Çocuk
Dergisi

Önemine Virüsün Sosyal Hayata Etkileri
Üzerine

S 480 (Temmuz
2020)
S 481 (Ağustos 2020) Allame Nine

Neşeli Karikatürler

S482 (Eylül 2020)

Nedir Bu?
Allame Nine
İlmin Öncüleri

Allame Nine
İlmin Öncüleri
Allame Nine
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Tablo 1
Nisan 2020 – Eylül 2020 Arasında Yayımlanmış Olan Diyanet Çocuk Dergilerinin KOVİD’19 Salgını
Bağlamındaki İçeriklerinin İncelenmesi
Diyanet Çocuk Dergisi’nin Nisan – Eylül 2020 arasındaki altı sayısını taradığımızda, Kovid’19 salgınının;
duygusal ihtiyaçlar, sağlığın önemi ve virüsün sosyal hayata etkisi bağlamlarında ele alındığı
görülmektedir. Bu kısımda da ilgili kategoriler, dergilerdeki bölümlerden örneklerle yorumlanacaktır.
Duygusal İhtiyaçlara Yönelik Yayınlar
Salgının Türkiye’de başlangıcına denk gelen Mart 2020 tarihinden sonra toplumun genelinde bireysel
gündemler kenara bırakılmış, eve kapanma sürecine girilmiştir. Çocuklar için de okulların kapanması ile
gelen zorunlu dijitalleşme, maske kullanımı, sosyalleşememe, parka ya da oyun alanlarına gidilememesi,
aile büyükleriyle ya da akrabalarla temas edilememesi, markete dahi girilememesi, vb. durumlar
psikolojik olarak zorlayıcı olmuştur. Rutinlerin çocuklar için oldukça önemli olduğu bilinmekle beraber,
salgın başlangıcında birdenbire değişen düzen, çocuklarda özellikle “umut” ve “sabır” gibi konularda
duygusal olarak desteklenmeleri gerekliliğini doğurmuştur. Bu anlamda Diyanet Çocuk Dergisi, ilgili dergi
içeriklerinde çocuklara yönelik duygusal destek mahiyetinde “umut” ve “sabır” aşılayan içerikler
üretmiştir.
Umudun ve sabrın diri tutulması ile alakalı olarak, Nisan 2020 yayınının Merhaba köşesinde; “içinde
bulunduğumuz bugünler de elbette geçecek. Sizler yeniden arkadaşlarınıza, okulunuza kavuşacaksınız.
Parklarda, bahçelerde doya doya oynayacaksınız. Bunun için biraz daha evden çıkmayıp hep birlikte
sabretmemiz gerekiyor” ibarelerine yer verilmiştir. Aynı sayıda Yazı Tahtam köşesinde de aşağıdaki
ifadeler ile çocukların motivasyonu diri tutulmaya çalışılmıştır.

Şekil1. Diyanet Çocuk Dergisi, Nisan 2020, sf. 15.
Yukarıdan da görüldüğü üzere çocuklara umut ve sabır aşılama amacı taşıyan bu içeriğin anlatı mesafesi
dardır, çocukla konuşuluyor havasında kaleme alınmıştır. Bu anlamda öğreticilikten uzak bir metin
olduğu için çocuk gerçekliğini yansıtan bir içerik olduğunu söylemek mümkündür.
Mayıs 2020 sayısında Merhaba köşesinde de “biraz daha sabredilirse büyüklerin ellerinin öpüleceği o
günlerin yakın olduğu” ifade edilmektedir. Temelde ne zaman biteceği belli olmayan, belirsizliğin hâkim
olduğu bir süreçte bu tarz cümlelerle çocukları motive edilmektedir. Böylelikle sorumluluklarını daha iyi
gerçekleştirebilmeleri hedeflenmektedir. Bu anlamda, Mayıs 2020 sayısındaki Burçin ile Burhan
köşesinde de benzer şekilde geçicilik vurgusu yapılarak çocuklara umut ve sabır aşılanmaktadır.
İçeriklerin öğretici olarak aktarılmaması dolayısıyla da çocuk gerçekliğini koruduğu görülmektedir.
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Şekil 2. Diyanet Çocuk Dergisi, Mayıs 2020, sf. 17.
Haziran 2020 sayısında Gezelim Görelim köşesinde Gevher Nesibe Darüşşifası ve Tıp Medresesi
tanıtılmış, ardından da “sağlıklı günlerde gidilip görülmesi gereken bir yer” olduğu ifade edilmiştir. Bu
ifadenin alt metninde çocuklara, hastalıklı günlerin geçici olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca, gelecek
günlere dair bu gezi üzerinden umut tohumları ekilmektedir. Mesajını doğrudan aktarmayan bu içeriğin
de “çocuğa göre” konumlandığını söylemek mümkündür.
Temmuz ve Eylül 2020 sayısında duygusal ihtiyaçlara yönelik metin görülmezken, Ağustos 2020 sayısında
Allame Nine bölümünde çocuklar sabırlı oldukları için pikniğe gidilen bir yayın görülmektedir. Ancak
pikniğin bir ödül olarak sunulması, ilgili etkinliğin çocuk dünyasında ulaşılması bedel gerektiren bir forma
büründürmektedir. İçerik ile çocukların sabrı ve umudu perçinlenmemekte, bilakis eski normalde doğal
seyrinde gerçekleşebilen işler artık ulaşılması güç olarak altı çizilmektedir. Bu durum ise çocukları
umutsuzluğa sürükleyebilmektedir.

Şekil 3. Ağustos 2020, Diyanet Çocuk Dergisi, sf. 35.
Sağlığın Önemine Yönelik Yayınlar
Salgın süreci toplum genelinde sağlığın önemine dair farkındalık kazandırmıştır. Bu anlamda duygusal ve
psikolojik manada etkilenen çocuklara, ilgili içerikler üzerinden en önemli hazinenin aslında sağlık
olduğuna dair vurgu yapılmaktadır. Diyanet Çocuk Dergisi’nin örneklem dahilindeki yayınlarında “sağlığı
korumak” bağlamının farklı şekillerde verildiği tespit edilmiştir. Bunlardan ilki kavramsal tanımlar yani
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sözlük bilgisidir. Bir diğeri kaliteli beslenme ile sağlıklı yaşam vurgusudur. Tedbirli olma kapsamında;
maske kullanımı, kalabalığa girmeme, temizliğe dikkat etme içerikleri de görülmektedir.
Nisan 2020 sayısında sağlık bağlamındaki içeriklerin Yazı Tahtam köşesinde “Temizliğe Dikkat Edelim”
başlığı ile toplu olarak verilmiştir:

HTAM
Şekil 4. Diyanet Çocuk Dergisi, Nisan 2020, sf. 14.

Şekil 5. Nisan 2020, Diyanet Çocuk Dergisi, sf. 15.
Yukarıdaki ibarelerden de anlaşılacağı üzere Nisan 2020 tarihindeki bu içerikte sağlığın önemi; sağlıklı
beslenme, iyi uyku alma, su içme, sosyal mesafe ve hijyen temaları üzerinden verilmiştir. Didaktik şekilde
verilen içerik çocukları uyarır niteliktedir; çocuk bakışına mesafelidir. Nitekim çocuk için yazılan
metinlerdeki öğreticilik seviyesi, metni çocuğa göre konumlandırmada önemli bir işleve sahiptir. Öğretici
unsurların daha üstü kapalı olarak, çok katmanlı şekilde verilmesi beklenmektedir. Bu kısımda ise çocuğu
tedirgin eden bir üslubun hâkim olduğu görülmektedir.
Mayıs 2020 içeriğinde de sağlığa dair kavramsal bilgilerin Nedir Bu? köşesinde iletildiği görülmektedir.
Dergi içerisinde geçen salgına dair; panzehir, cerrahi, bağışıklık ve karantina kelimelerinin sözlük
anlamları çocuğun anlayabileceği basitlikte aktarılmıştır. Genel itibariyle öğretici olma ve bilgilendirme
amacı ile yazılan bu bölüm için ders kitabından çok da farklı olmadığını söylemek mümkündür. Her ne
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kadar görsellerle ve grafiklerle desteklenmiş olsa da didaktik yönü ağır basmaktadır. Bu anlamda çocuğu
heyecanlandırarak araştırmaya sevk etmek yerine onun merakını giderme amacı öne çıkmaktadır.
Aynı sayıda Burçin ile Burhan köşesinde sağlığı korumaya önem verilmesi ve el yıkamanın ehemmiyeti
çizgi hikâye üzerinden verilmiştir. Ancak bu hikâyede de metnin çocuk dünyasına uygun olmadığı,
öğretici misyonunun ağır bastığı görülmektedir. İçerikte, anne ve babasının sözünü anında içselleştiren
çocuk figürü göze çarpmaktadır. Bu anlamda çocuk karakterin “idealize” edilmiş olduğu söylenebilir. Aile
içi diyalogların güncel dilden ayrı tasarlanması da okurda adeta kamu spotu okuyor hissi
uyandırmaktadır. Bu şekilde “mükkemmel” tasvir edilen çocuk figürlerinin, okur olan çocuk dünyasında
karşılığı olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, bu içeriğin de çocuk gerçekliğine uygun olmadığını
söylemek mümkündür. Bunun en temel sebebi ise didaktik yapıdaki içeriğin idealize figürler tarafından
sunulmasıdır.

Şekil 6. Diyanet Çocuk Dergisi, Mayıs 2020, sf. 17.
Mayıs 2020 sayısındaki O Piti Piti Bilim Sepeti köşesinde de Karagöz ve Hacivat karakterleri üzerinden
sağlıklı beslenmenin önemi diyaloglarla aktarılmıştır. Normalde çocukların keyifle izlediği/okuduğu bu
geleneksel figürler, derginin içeriğinde son derece öğretici olarak kurgulanmıştır. Bu sebeple metnin
takip edilmesi güçleşmekte, çocuğun dünyasına hitap etmekte de geride kalmaktadır.
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Şekil 7. Diyanet Çocuk Dergisi, Mayıs 2020, sf. 19.

Mayıs 2020 sayısında Bu Söz Bize Ne Söyler köşesindeki bulmacanın çözümü de “Her Şeyin Başı Sağlık”
tır. Normalde farklı temalar ve içerikler üzerinden verilen bu kısım, içeriğin özellikle salgınla alakalı
geliştiği Mayıs sayısında, sağlığa dair olacak şekilde işlenmiştir. Haziran sayısında sağlığın önemi ile alakalı
içerik görülmezken, Temmuz 2020 sayısında salgına dair yalnızca sosyal mesafeye dayalı bir karikatüre
yer verilmiştir.

Şekil 8. Diyanet Çocuk Dergisi, Temmuz 2020, sf. 45.
Ağustos 2020 sayısında sağlığa dair metin üretilmemiştir. Okulların online olarak açıldığı döneme denk
gelen Eylül 2020 sayısında ise tedbir ağırlıklı içeriklerin göze çarptığı görülmektedir. Bu anlamda Nedir
Bu? köşesinde dergi içerisinde işlenen “tedbir” kavramı salgın bağlamında; el yıkama, sosyal mesafe,
maske kullanımı, sağlıklı beslenme üzerinden açıklanmıştır. Allame Nine bölümünde de kütüphaneye
giden büyük anne, hastalığa karşı önlem için torunlarını yanına almamaktadır. Ancak bu metinde dikkat
çeken nokta, tedbirli olma amacı ile çocukları yanına almayan ninenin dışarı çıkarken maske
kullanmamasıdır. Bu anlamda öğreticilik vurgusu olmadan oluşturulan içerik çocuğa göre
konumlanabilmektedir. Ancak görsellerle desteklenmediği için kendisi ile çelişen bir görüntü
oluşturmuştur.
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Şekil 9. Diyanet Çocuk Dergisi, Eylül 2020, sf. 34

Eylül 2020 sayısındaki İlmin Öncüleri bölümünde tıp ve edebiyat alanında meşhur olan İslam alimi İbn
Cezle’nin hayatı üzerinden, hastalıklara karşı hazırlıklı olmanın önemi aktarılmıştır. İçerikte de
karikatürize edilen İbn Cezle’nin, virüslerle mücadelede tedbirin öneminden bahsetmesi işlenmektedir.
Başlarda didaktiklikten uzak olan metin, önlem alma ile alakalı kısımda son derece öğretici bir forma
bürünmektedir. Bu anlamda içeriğin bilgi verici yönü ağır basmaktadır; çocuğa göre olmadığını söylemek
mümkündür. Nitekim metinde “bağışıklık sistemi kuvvetlendirin, iyi beslenin, uykunuzu alın…” şeklinde
yer alan, emir verici ifadeler çocuk olan okurun metinle özdeşim kurmasını güçleştirebilmektedir.

Şekil 10. Diyanet Çocuk Dergisi, Eylül 2020, sf. 37
Virüsün Sosyal Hayata Etkileri Üzerine Yayınlar
Salgın süresince toplumun en çok etkilendiği yönlerden biri de sosyal hayata dair kısıtlamalardır. Oyun
parkları ve lunapark gibi alanların, kafe, restoran ve AVM’lerin kapanması, komşulukların ve
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arkadaşlıkların telefon üzerinden gerçekleşmesi, hayatın online forma dönüşmesi her kesim için adapte
olması zor bir sürece işaret etmiştir. Çocuklar da bu durumdan etkilendiği için Diyanet Çocuk Dergisi ilgili
yayınlarında virüsün sosyal hayata etkileri bağlamında içerikler üretmiştir. Bunlar; gelenekler ve görgü
kuralları, bilinçli internet kullanımı ve çocuklara vakit geçirme önerileri şeklinde sunulmuştur.
a. Gelenek ve Görgü Kuralları Üzerine İçerikler
Gelenek ve görgü kuralları çerçevesinde dikkat çeken içeriklerin; Ramazan ayı ile aynı döneme gelen
Nisan ve Mayıs 2020 sayısında yoğunlaştığı görülmektedir. Nisan sayısının kapağında Bu Ramazan
Evdeyiz, Sağlık ve Huzurla Birlikteyiz başlığı kullanılarak görsellerle de aile ile birlikte olmanın önemi
vurgulanmıştır.

Şekil 11. Diyanet Çocuk Dergisi, Nisan 2020

Nisan 2020 sayısındaki Burçin ile Burhan bölümünde baba, sokağa çıkamayan komşularının market
ihtiyaçlarını karşılamak üzere yardım ederken resmedilmiştir. Bu anlamda yardımlaşma teması komşuluk
ilişkileri bağlamında verilmiştir. İçeriğin didaktik şekilde verilmemesinden yola çıkılarak da çocuğa göre
olduğunu söylemek mümkündür.

Şekil 12. Diyanet Çocuk Dergisi, Nisan 2020, sf. 16.
Mayıs 2020 sayısında da özellikle yardımlaşma, ailenin önemi, telefon ya da online mecralar aracılığı ile
görüşme ya da bayramlaşma konuları üzerinden konunun işlendiği görülmektedir. Bununla ilgili olarak
da Mayıs 2020 sayısının kapağında Bayramını Mübarek Olsun başlığı ile büyükleriyle online olarak
bayramlaşan bir çekirdek aile resmedilmiştir.
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Şekil 13. Diyanet Çocuk Dergisi, Mayıs 2020
Mayıs 2020 sayısının Merhaba köşesinde, salgın sürecinin aile ile birlikte vakit geçirmek için güzel bir
fırsat olduğu ifade edilmektedir. “Aile birliği ve sıcak yuvanın önemi” metni üzerinden, çocuklara evde
olmanın aslında güzel olduğuna dair bir bakış açısı kazandırılması hedeflenmektedir. “Aile olmak sadece
aynı çatıyı değil; sevinci kederi, varlığı ve yokluğu da paylaşmaktır” ibareleri, hedef kitlesi çocuk okura
göre olduğunu söylemek güçtür. Nitekim evde sıkılmış olan çocuklara nasihat verir nitelikte bir metindir.
Mayıs 2020 sayısında Büyüten Ajanda kısmında ise “aile haftası” teması üzerinden büyüklerimizi
telefonla arayıp dualarını almamız gerektiği ile alakalı ibarelere yer verilmiştir. Bu anlamda
büyüklerimizin hatırını sorup dualarını almanın ve geleneklerimizi yaşatmanın önemli olduğu, dini
bağlamla temellendirilmiştir. İçeriğin çocukla sohbet ediyor havasında gerçekleştiği için salt didaktik
olmadığı, çocuk bakışına uygun bir metin olduğunu söylemek mümkündür.

Şekil 12. Diyanet Çocuk Dergisi, Mayıs 2020, sf. 26.
Allame Nine Bölümünde de Müslümanlar için kutsal olan Kadir Gecesinin camiiler yerine evde ihya
edilmesi ile alakalı bir içerik verilmiştir. Torunları ile bugünü evinde ibadet ederek geçiren nine
üzerinden, okurlara bu sürecin kendilerine özgü olmadığına dair bir mesaj verilmektedir. Bu anlamda
herkesin benzer şekilde camilere gidemediği ve cemaat bilincini evinde yaşadığı bir sürecin içerisinde
olunduğu okurlara gösterilmektedir. Bu anlamda içeriğin öğüt veren kısmının arka planda kalması
dolayısı ile çocuk dünyasına uygun olduğunu söylemek mümkündür.
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Şekil 13. Diyanet Çocuk Dergisi, Mayıs 2020, Sf. 35.
b. Bilinçli İnternet Kullanımına Dair İçerikler
Salgın süresinde hayatın kaçınılmaz olarak online forma dönüşmesi ile gerçekleşen zorunlu dijitalleşme,
çocukların çevrim içi olma sürelerini de etkilemiştir. Bu anlamda tüketici olarak çocuklara, farklı yayınlar
kanalıyla internet kullanımında bilişsel ve sosyal aktivitelerinin olumsuz etkilenmemesi için çeşitli
öneriler sunulmaktadır. Diyanet Çocuk Dergisi de Haziran 2020 sayısında “bilinçli internet kullanımı”
konusunu ana tema olarak işleyerek çocuklara farkındalık kazandırmayı hedeflemiştir. Kapak konusunu
“İnterneti Bilinçli Tüket” olarak belirleyen yayın, birçok içeriğinde bu düşünceyi işlemiştir.

Şekil 14. Diyanet Çocuk Dergisi, Haziran 2020
İlgili derginin Hokka köşesinde maddeler halinde çocuklara, internetin bilinçli tüketilmesine dair içerik
oluşturulmuştur. Çocukların bilinçli olmaları, zamanı iyi yönetmeleri, bilgisayarlarını korumaları, online
mecralarda iyi ve nazik bir üslup kullanmalarının önemi, araştırılmadan her habere inanılmaması, kişisel
bilgilerin farklı kişilerle paylaşılmaması vb. konular okura aktarılmaktadır. Öğretici ve uyarıcı nitelikte
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olan bu içerik, hedef kitleye uygun olması için görsellerle desteklenmiştir. Metinlerin kısa ve net, değer
yargıları ile yoran bir üsluptan da uzak olması dolayısıyla içeriğin çocuğa göre konumlandırabilmek
mümkündür. Ancak bu tarz uyarıcı içeriklerin metin içerisine yedirilerek alt metin halinde verilmesi,
çocuk okurun özdeşim kurup mesajı içselleştirebilmesi adına daha uygun olabilmektedir. Aksi taktirde
okura, edebi bir içerik yerine kamu spotu okuduğu izlenimini verebilmektedir.

Şekil 15 ve 16. Diyanet Çocuk Dergisi, Haziran 2020, sf. 6 ve 7.
Nedir Bu? köşesinde Sosyal Medya kavram olarak çocuklara tanıtılmıştır. Sözlük bilgisinin ardından;
“insanlar kendilerini sosyal medyaya kaptırmamalı, önemli olan gerçek hayat” ifadesine yer verilmiştir.
Bu anlamda çocuklara verilen tanımın yanında nasihat edilen yön de bulunmaktadır.
Burçin ile Burhan’da “Bilgisayarı Gereksizse Kapat Kitaplardadır Gerçek Hayat” başlığı ile çocuklara son
derece öğretici bir içerik sunulmuştur. Gece boyunca bilgisayar oyunu oynadığı için kahvaltıya
yetişemeyen Burhan üzerinden çocuklara, aile içi sosyalleşmenin ve kitapların önemi gösterilmektedir.
Annenin oğluna, artık yüzünü göremedikleri için sitem etmesi üzerinden aile birliği vurgulanmakta,
bilgisayar oyunlarının çocuğa sosyal manada verdiği zararı da ifade etmektedir. Ancak bu kısımda
verilmek istenen mesaj, hızlıca söz dinleyen ideal bir çocuk figürü üzerinden aktarıldığı için okurun iletiyi
içselleştirmesini zorlaştırmaktadır. Nitekim bilgisayar bağımlılığı, sadece ablanın kitap önermesi ile
çözülebilecek basitlikte değildir. Bu anlamda bilgisayar oyunu oynamayı seven çocuk okur kendisi ile
empati kurulmadığını düşünerek metinde verilmek istenen ve doğrudan aktarılan mesajı
içselleştiremeyecektir. Dolayısıyla içeriğin çocuk bakışını yansıtmadığını söylemek mümkündür.

Şekil 17. Diyanet Çocuk Dergisi, Haziran 2020, sf. 16.
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“Yeni Keşifler” başlığı ile yayımlanan Mavi köşesinde, çocukların evde telefon ve tablet kullanmadan
kendilerini eğlendirebilecekleri yollardan bahsedilmiştir. Bu anlamda mutfakta zaman geçirme ve
oyunlar oynama etkinlikleri üzerinden çocukları üretmeye sevk eder niteliktedir. İçerik her ne kadar
çocuk anlatıcı olarak kurgulanmış olsa da buradaki çocuğun idealize edildiği görülmektedir. Çocuğun
ifadeleri, yetişkin gözünden sunulmakta, dolayısıyla çocuk gerçekliğini yansıtmamaktadır.

Şekil 18. Diyanet Çocuk Dergisi, Haziran 2020, sf. 20.

Büyüten Ajanda bölümünde yer alan Gözden Geçirelim köşesinde interneti güvenli kullanmaya dayalı
olarak şifreler konusu işlenmiştir. Bu anlamda çocuklara şifre oluşturmaya dair pratik bilgiler
verilmektedir. Bu anlamda çocuk bakışına uygun olduğunu söylemek mümkündür.

Şekil 19. Diyanet Çocuk Dergisi, Haziran 2020, Sf. 26.
Allame Nine bölümünde de İnternette Önce Güvenlik başlıklı bir içerik hazırlanmıştır. Allame Nine
torunlarına, sosyal medya hesabı açabilmek için 14 yaşından büyük olmanın gerektiğini, ancak interneti
araştırma yapabilmek için kullanabileceklerini diyaloglarla ifade etmektedir. Filtre ve güvenlik duvarı
kavramlarından bahsedilerek mahremiyetin önemi, kendimiz ve ailemizle alakalı verilerin paylaşılmaması
gerekliliği hususlarında da torunlarına uyarılarda bulunmaktadır. Ancak tüm bu içerik ideal olan yani söz
dinleyen, doğrudan verilen mesajı hemen kavrayan çocuk üzerinden verilmektedir. Bu anlamda
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teknolojinin içine doğmuş olan günümüzün “dijital yerli” çocuklarına hitap ettiğini söylemek güçtür.
Günümüz çocuk gerçekliğine mesafeli durarak kamu spotuna benzemektedir.

Şekil 20. Diyanet Çocuk Dergisi, Haziran 2020, sf. 35.
Bulmaca Treni bölümünde Güven’in Güvenli İnterneti başlığı ile boşluklar bırakılan bir mektubun, okurlar
tarafından doldurulması istenmektedir. Boşluklara yazılacak kelimelerin de bu metnin aşağısındaki
bulmacaya yerleştirilmesi beklenmektedir. İnterneti güvenli kullanan, ismiyle de bağlamı doğrulayan
Güven üzerinden, çocuklara doğrudan mesaj aktarımı gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda öğretici
misyonu ön planda olan, ideal çocuk tarafından gerçekleştirilen bir metin olarak kurgulandığı için de
çocuk bakışına uygun olduğunu söylemek güçtür.

c. Çocuklara Vakit Geçirme Önerileri
Örneklem dahilindeki yayınlarda ev ve aile birliği vurgusu genel anlamda görülmektedir. Evde birlik
olarak vakit geçirmenin öneminin altı çizilerek, aile ile oynanabilecek oyun ve etkinlikler üzerinden
içerikler de oluşturulmuştur. Özellikle Mayıs ve Haziran 2020 sayılarında, Oyun Oynayalım mı? köşelerine
bakıldığında ev halkı ile oynanacak oyun vurgusu göze çarpmaktadır. Bu kısımda her ne kadar rutin
olarak çocuklara oyun önerileri getiriliyor olsa da salgın sürecinde bu iki dergideki içeriğin vurgusunun
ağırlıklı olarak “aile ile birlikte” kısmına kaydığı görülmektedir. Nitekim görseller üzerinden tüm aile
bireylerinin evde olduğu, hep birlikte oyun oynadıkları içerikler bulunmaktadır.
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Şekil 21. Diyanet Çocuk Dergisi, Haziran 2020, Sf. 38.
Ağustos 2020 sayısında, torunları ile pikniğe giden Allame Nine üzerinden, alt metin ile yetişkin ve
çocuklara aktivite önerisinde bulunulduğunu söylemek mümkündür. Aynı derginin İlmin Öncüleri
bölümünde de Kâtip Çelebi üzerinden okumanın en iyi yolculuklardan biri olduğu vurgulanmıştır. İçeriğin
çocukla empati kuran ve öğreticilik misyonunu arka planda tutan bir yapıda olması gerekçeleriyle çocuğa
göre olduğunu söylemek mümkündür.

Şekil 22. Diyanet Çocuk Dergisi, Ağustos 2020, sf. 36.
Eylül 2020 sayısında da Allame Nine torunlarına sanal kütüphaneler aracılığı ile ziyaretlerde
bulunabileceklerini ifade etmektedir. Ancak içerik ödev formatında verildiği için çocukta heyecan
uyandırması çok mümkün görülmemektedir.
Sonuç ve Öneriler
Çocukluk, tarihsel süreci içerisinde dönemsel koşullara göre farklı merkezlerde konumlanmaktadır.
Günümüzde ise “postmodern birey” kavramı çerçevesinde şekillenmektedir. Böylelikle çocuk,
edilgenliğin ya da “yurttaşlık” bağlamındaki etkenliğin ötesinde bireysel bir merkezîlik kazanmaya
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başlayarak fikirleri, duygu ve düşünceleri önemsenen kişi konumuna gelmiştir. Bireysel farkları
önceleyen ve çocuklar için yazılmış olan metinlerin, doğrudan didaktik ya da misyon yükleme yönleri
yerine, estetik algı ve okuma zevkini dolaylı bir mesajla kazandırmayı hedefledikleri gerçeği göz önünde
bulundurulmalıdır. İçeriklerde, okurun kendini bulabileceği karakterler, iyi bir kurgu ile yer almalıdır.
Yukarıda söylenenlerden hareketle, sosyal bir olgu halini alan Kovid’19 süreci de çocuklara Diyanet
Çocuk Dergisi aracılığıyla sürecin zorunlu getirilerinden biri olan dijital şekilde (PDF olarak); duygusal
ihtiyaçlar, sağlığın önemine yönelik ve virüsün sosyal hayata etkileri üzerine içerikler üzerinden
aktarılmıştır. Bu metinler çocuk yayınlarında bulunması gereken temel kavramlar çerçevesinde
değerlendirildiğinde; genel hatlarıyla çocuğa estetik ve okuma alışkanlıkları kazandırma kaygısından
ziyade kamu yararına fayda sağlama misyonuyla işlendiği görülmektedir. Nitekim örneklem dahilindeki
yayınların genelinde yetişkin tarafından söylenen mesajı hemen alımlayan ve içselleştiren ideal bir çocuk
portresi dikkat çekmektedir.
Çocuk gerçekliğinin ve bakışının en çok hissedildiği duygusal ihtiyaçlara yönelik yayınlar kısmında, umut
ve sabır kavramlarının ön plana çıkarıldığı tespit edilmiştir. Bu anlamda Nisan, Mayıs, Haziran ve Ağustos
2020 sayılarında çocukların, zor bir süreç olan salgına ve onun getirdiği yaşam değişikliklerine
katlanmaları için içerikler üretilmiştir. Ayrıca bu yayınlarla çocuklara, geleceğe dair ümit de
verilmektedir. İlgili içeriklerden Nisan, Mayıs, Haziran 2020 sayılarında umutlu ve sabırlı olmaya dair
mesajlar alt metin olarak verilmiştir. Bu sebeple çocuğa göre olarak nitelendirilmiştir. Ancak Ağustos
2020 sayısında yer alan Allame Nine’de pikniğin bir ödül olarak resmedilmesi ve ulaşılması güç bir
etkinlik şeklinde gösterilmesi, çocukları dolaylı olarak umutsuzluğa sürükleyebilmektedir. Bu anlamda
çocuk bakışına mesafeli olduğu söylenmiştir.
Sağlığın önemine yönelik yayınlar çerçevesinde de Nisan, Mayıs, Temmuz ve Eylül 2020 sayılarında
içeriklere rastlanmıştır. Nisan 2020 sayısındaki Yazı Tahtam köşesi, bilgileri doğrudan, adeta bir kamu
spotu şeklinde çocuğa verdiği gerekçesiyle çocuk bakışına mesafeli bir duruşa sahip olduğu görülmüştür.
Aynı şekilde Mayıs 2020 yayınında yer alan Nedir Bu? bölümü sözlük işleviyle kavramsal tanım yapmakta,
çocuğa uygun alternatif bir söyleyiş şekli geliştirmemektedir. Bu anlamda çocuğun bakışını yansıtmaktan
uzaktır. Burçin ile Burhan kısmında ise idealize edilmiş, ebeveynin söylediklerini hızlı şekilde içselleştiren
karakterler göze çarptığı için günümüz postmodern çocuk duruşunu yansıtmaktan uzak olduğu
görülmüştür. Bu sebeple çocuk gerçekliğine aykırıdır. O Piti Piti Bilim Sepeti de yenmesi gereken sağlıklı
yiyecekleri çocuğun sıkıcı bulabileceği bir öğreticilikte aktardığı için çocuğa göre değildir.
Mayıs 2020 sayısında Bu Söz Bize Ne Söyler? köşesinde bulmacanın yanıtı, sağlığın önemine işaret eder
niteliktedir. Bu anlamda bulmacanın uygulaması çocuk bakışına uygun olması gerekçesiyle mesajın
dolaylı olarak verildiğini söylemek mümkündür, içerik çocuğa göre olarak değerlendirilmiştir. Benzer
şekilde Temmuz 2020 sayısının Kovid bağlamındaki tek içeriği olan Neşeli Karikatürler de çocuğa hitap
etmektedir.
Eylül 2020 sayısında tedbir kavramı üzerinden işlenen Nedir Bu? kısmı genel hatlarıyla sözlük bilgisi
vermekte, bu anlamda çocuk bakışını yansıtmamaktadır. Allame Nine kısmında da içerik çocuğa uygun
şekilde işlenmesine rağmen görsellerle desteklenmediği için çelişkili bir duruma düşmüştür. Bu anlamda
çocuğa verilen mesajların görsellerle de desteklenmesinin önemi görülmektedir. İlmin Öncüleri olarak
İbn Cezle’nin alındığı kısımda çocuklar didaktik bir bilgi yığınına maruz bırakıldığı için çocuk bakışına
mesafeli bir konumdadır.
Virüsün sosyal hayata etkilerine yönelik ise Nisan, Mayıs, Haziran, Ağustos ve Eylül 2020 yayınlarında
içerik bulunmaktadır. Nisan 2020’de Burçin ile Burhan’ın idealize figürler olarak resmedildiği tespit
edilmiş olup Mayıs 2020’deki sayılarda ağırlıklı olarak gelenek ve görgü kuralları üzerinden yayınlar
dikkat çekmektedir. Bu anlamda Ramazan ayına denk gelen Mayıs 2020 ayında bayramlaşma,
yardımlaşma ve ailenin önemi gibi temalar genel hatlarıyla çocuk gerçekliğine uygun olarak işlenmiştir.
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Haziran 2020 sayısı, virüsün sosyal hayata teknoloji bağlamındaki etkisini işlemektedir. Bu anlamda ilgili
içerikler üzerinden çocuklar yer yer teknolojinin ya da internetin tehlikeleri kapsamında uyarılmakta ve
bilgilendirilmekte, gerçeklik algısı ile aile temalarının altı çizilmektedir. Ancak tüm bu yayınların çocuğa
estetik algı ve okuma kültürü kazandırma misyonundan öte kamu yararına olacak şekilde tasarlandığını
söylemek mümkündür. Nitekim tamamen yetişkin bakışı üzerinden verilmiştir. İçeriklerin tekrarı her ne
kadar okur için mesajın pekişmesini sağlasa da mesajın veriliş şekli, hedef kitle olan 7-14 yaş arası
çocuklara uygun olmadığı için okurun içselleştirmesini zorlaştırmaktadır.
Ağustos 2020 sayısında İlmin Öncüleri kısmı ile okuma alışkanlığının vakit geçirme bakımından önemi,
çocukla empati kuran bir dille yazıldığı için çocuğa göre olacak şekilde kurgulanmıştır. Eylül 2020
sayısında Allame Nine torunlarına evde vakit geçirme önerisi olarak sanal kütüphaneyi bir ödev
formatında sunduğu için günümüz çocuklarına hitap etmekten uzak bir yayın olmasına sebep olmuştur.
Özetle, salgın gündeminin daha yoğun olduğu Mayıs ve Haziran 2020 sayılarında Kovid’19 bağlamındaki
yayınların arttığı, tatil dönemine denk gelen Temmuz ve Ağustos 2020 sayılarında ise yayınların bu
bağlamdan ayrı olarak gerçekleşmeye başladığı tespit edilmiştir. Eylül 2020’de okulların açılma sürecine
girildiği için tekrar salgın içerikli yayınlar gündeme gelmeye başlamıştır. Bu anlamda özellikle Burçin ile
Burhan, Allame Nine ve Nedir Bu? köşelerindeki içeriklerin Kovid’19 ile ilişkili yayımlandığı
gözlemlenmiştir.
Ancak bu içeriklerin genel hatlarıyla çocuk bakışı ve gerçekliği üzerinden çocuğa göre kaygılarla
gerçekleştiğini söylemek güçtür. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin resmî çocuk yayını olan Diyanet
Çocuk Dergisi’nin ilgili içeriklerinde, kamu yararına fayda sağlayarak uyarı yapan ya da destek sağlayan
misyonları ağır basmaktadır. Bunu da ebeveyninin sözünü kısa sürede içselleştirebilen, uygulamaya
sorgusuz geçebilen idealize karakterler ya da yetişkin bakışını çocuk perspektifinden daha çok altını çizen
içerikler üzerinden gerçekleştirmektedir.
Bu anlamda toplumsal olarak belirsizliğin hâkim olduğu salgın sürecinde yetişkinlerden farklı bakış
açısına sahip olan çocuklara iletilmek istenen mesajların direkt olarak verilmeye çalışılması okurların
metinle özdeşim kurmasını güçleştirmektedir. Nitekim çağımızda yalnızca metin bağlamında değil
tüketim ve teknolojinin de merkezinde olabilen çocuk, çok yönlü bir boyutta konumlanabilmektedir. Bu
anlamda çocuk için üretilen içeriklerin de bu koşulları göz önünde bulundurmaları beklenmektedir.
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Covid 19 Pandemisinin Havacılık Sektörü Üzerinde Etkileri
Abidin Umut ÜNLÜLER
Sakarya Üniversitesi, İşletme Enstitüsü
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yüksek Lisans Öğrencisi
ORCID: 0000-0001-9410-4991

Özet
Günümüzde tüm dünyada mücadele edilen yeni tip koronavirüs salgını birçok sektörde olumsuz etkiler
gösterdiği gibi havacılık sektörünü de olumsuz etkilemektedir. Virüsün yayılmasıyla küresel olarak ülkeler
önlemler ve kısıtlamalar almaya başlamıştır. Ülkeler sınırlarını kapatarak seyahat kısıtlaması getirmiş,
sokağa çıkma yasakları gibi tedbirler almışlardır. Dünya’ da Çin başta olmak üzere ülkeler havayolu
taşımacılığında durma noktasına gelmiştir. Havalimanları kompleks tesislerdir ve her ülkeden vatandaşın
bulunabileceği hem kara hem hava tarafı olarak hizmet veren bir ulaşım türüdür. Salgının özellikle
ülkeler arasında yayılmasında büyük rol oynadığı düşünülen havaalanları için tedbir ve önlemler alınarak
bulaşma riskini azaltmak hedeflenmiştir. Tüketicilerin pandemi döneminde hava taşımacılığını tercih
etmesi alınan tüm bu tedbir ve önlemlerin titizliğine bağlı olarak da değişmektedir. Bu bildiride Covid-19
salgın sürecinin havacılık sektörü üzerinde etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç
doğrultusunda öncelikle sektörün genel çerçevesi tanımlanmış, daha sonra havacılık sektöründe yaşanan
eski krizler değerlendirilmiş ve son olarak dünyada ve Türkiye’de pandemi sürecinde havacılık
sektöründe yaşanan değişimler analiz edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Covid 19, havacılık sektörü, pandemi, salgın hastalık
The Effects of the Covid 19 Pandemic on the Aviation Industry
Abstract
The new type of coronavirus epidemic, which is being fought all over the world today, negatively affects
many sectors as well as the aviation sector. With the spread of the virus, countries have started to take
measures and restrictions globally. Countries have imposed travel restrictions by closing their borders,
and measures such as curfews have been taken. Countries have imposed travel restrictions by closing
their borders, and have taken measures such as curfews. Airports are complex facilities and are a type of
transportation that can be found both by land and by air, where citizens from every country can be
found. It was aimed to reduce the risk of contamination by taking measures and measures for airports,
which are thought to play a major role in the spread of the epidemic. Consumers' preference for air
transportation during the pandemic period also varies depending on the meticulousness of all these
measures and measures taken. In this report, it is aimed to examine the effects of the Covid-19 epidemic
process on the aviation industry. In line with this purpose, first the general framework of the sector was
defined, then the old crises in the aviation sector were evaluated and finally the changes in the aviation
sector during the pandemic process in the world and in Turkey were analyzed.
Keywords: Covid 19, aviation industry, pandemic, epidemic disease
GİRİŞ
Ulaşım, canlı veya cansız varlıkların bir konumdan başka bir konuma yer değiştirmesi olayıdır. Ulaşım
türleri ise karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu ulaşımıdır. Havayolu ulaşımı, hava taşıtları ile
84

7th International Management and Social Research Conference
May 19-21 2021 Proceeding Book, Volume: 1
yapılan ve özellikle turizm için önemli olan ulaşım şeklidir. Dünya’da artan nüfus, tüketicilerin konforlu
ve kısa zamanda seyahat etme istekleri, ulusların küreselleşmesi gibi faktörler havayolu ulaşımında talebi
artırmıştır. Bu talebe bağlı olarak da Dünya’da havacılık sektörü hızla gelişmektedir. Devletler için
stratejik önem arz etmeye başlayan bu sektör aynı zamanda küresel olmasının getirmiş olduğu sonuç
olarak global olaylardan etkilenmektedir. Bu global sorunlardan birisi de 2019 Aralık ayı itibariyle
Dünya’da ortaya çıkan ve kontrol edilemez bir şekilde hızla yayılan Covid 19 pandemisidir. Ortaya
çıktıktan sonra ülkeler üzerinde beklenmedik etkilere yol açan bu virüs birçok sektörde derin yaralar
açmıştır. En çok etkilenen sektörlerden birisi de hizmet sektörünün bir kolu olan havacılık sektörüdür.
Süreç içerisinde birçok havayolu firması faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmışlardır. Faaliyetlerin
devam edebilmesi için havalimanları ve havayolu firmalarında bazı önlemler alınmıştır. Devletlerin tam
kapanma veya kısıtlama dönemlerinde faaliyetlerine sınırlı kapasiteler ile devam eden havayolu
firmalarında büyük maddi kayıplar yaşanmıştır. Bu çalışmada Covid 19 pandemisi ve Covid 19’un
havacılık sektörü üzerindeki etkilerine değinilmiştir.
1.Havacılık Sektörü
İnsanların tarih boyunca kuşları izleyerek uçmayı hayal ettiği, ilkel olarak kabul edilen kuş kanatları ve
benzer materyaller ile uçuş denemeleri ile başlayan, Rönesans döneminde yapılan çalışmalar ile ete
kemiğe bürünmeye başlayan havacılık sektörünün modernleşme süreci ise Wright kardeşlerin 20.
Yüzyılın henüz başında motor takarak kısa uçuşları ile başlamıştır.
Zaman içerisinde devletlerin havacılık kurumlarını kurmaya başlamaları, birinci ve ikinci dünya
savaşlarında özellikle askeri havacılığa yapılan yatırımlar ile hızla gelişmiştir. 21. Yüzyıla gelindiğinde ise
büyük ekonomilere sahip devasa boyutlarda uçak fabrikaları, bu fabrikalara bağlı çok geniş ve global
boyutta tedarik zincirleri kurulmuştur. Bu fabrikaların ürettiği uçaklar, ülkelerin prestiji haline gelen ve
dünyayı birbirine çok hızlı bir şekilde bağlayan ve binlerce çalışanı olan havayolu şirketleri ile büyük bir
üretim ve hizmet sektörü oluşturmuştur. Askeri olmayan amaçlarla yapılan havacılığa da sivil havacılık
denilmektedir.
Sivil havacılık sektörel olarak hızla gelişmekte ve zaman geçtikçe stratejik olarak önemi artmaktadır
(Yazgan ve Yiğit, 2013). Bunun yanında ekonomik sıkıntılar, siyasi sorunlar, petrol fiyatlarındaki
istikrarsızlık, rakiplerin faaliyetleri ve teröre bağlı güven problemleri gibi içsel ve dışsal etkilere karşı aşırı
duyarlı ve yoğun rekabetin yaşandığı bir sektördür. Bu sebeplerden dolayı sektörde gelişme ve ilerleme
sağlayabilmek için içsel ve dışsal faktörlere karşı gerekli stratejilerin daima hazır olması gerekmektedir
(Yılmaz,2020).
Havayolu ulaşımı sektörel anlamda devletlerin ekonomileri için stratejik önem arz eder. Devletlerin
ekonomik kalkınmaları ve büyüme değerleri üzerinde doğrudan etkilidir. Bir başka deyişle turizm, ihracat
ve iş dünyasına katkıları oldukça önemlidir. İçsel ve dışsal sorunlara karşı duyarlı olan ve devletler için bu
kadar stratejik önemi olan havacılık sektörü global yaşanan krizler ve buna bağlı ekonomik
yavaşlamalarda beklenenden çok daha az talep ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum yük ve yolcu
kapasitelerinin çok altında operasyon yürütmelerine ve dolayısıyla ciddi maddi kayıplar yaşanmasına
sebebiyet vermektedir. Havayolu ulaşımında talep oluşturan turizm ve iş dünyasına bağlı sektörlerin
havayolu ulaşımına olan taleplerinin azalması bu duruma sebebiyet veren unsurlardır (Gökırmak,2014).
2.Havacılık Sektöründe Daha Önce Yaşanan Krizler
Çok büyük ekonomilere sahip olan bu global hizmet sektörü, dünyada gelişen olumlu ve olumsuz birçok
olaydan etkilenmektedir. Dünya genelinde yaşanan krizler havacılık sektörünün uçuş sayılarına doğrudan
etki etmektedir. Dünya’da yaşanan bazı krizlere ve bu krizlerin etkilerine bakıldığında;
2.1.Petrol Krizi
İkinci Dünya Savaşı’ndan 1973-1974 yıllarında OPEC ülkeleri tarafından alınan petrol arzında kısmaya
giden politikaya kadar dünya oldukça refah bir dönem yaşamıştır. Krizin başlama sebebi ABD’nin Arapİsrail savaşında İsrail’e olan desteğini protesto etmesidir. Krizin başlama sebebi her ne olursa olsun
sonuçları küresel bir krize sebep olmuştur. Petrol olmadan hiçbir endüstrinin faaliyet gösteremediğinin
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acı bir şekilde tekrar hatırlandığı bu krizde şüphesiz havacılık sektörü de derin yaralar almıştır
(Erim,2012).
2.2.Körfez Savaşı
Havayolu talebini de etkileyen körfez savaşı sonrasında, Türkiye’de havacılık sektöründe ilk defa
büyümede azalma bu krizde ortaya çıkmıştır (Doğan,2017).
2.3.Asya Krizi
1997 yılında Endonezya, Filipinler, Singapur, Tayland ve Malezya’da çıkmıştır. Mali yapılarının sağlam
olmaması ve kontrolsüz boyutlara ulaşan yabancı sermaye girişleri bu krizin temel sebepleridir. 5 yıllık
duraklama dönemine girilen bu ekonomilerde birçok sektör ağır kayıplar yaşamış ve bazı sektörlerde
iflaslar yaşanmıştır (Engin,2007).
2.4.11 Eylül Saldırıları
11 Eylül saldırılarından sonra uluslararası havayolu talebi sert bir şekilde düşmüştür.
2.5.Sars Virüsü
Covid-19 küresel salgını öncesinde havacılık sektörünü en çok sarsan ve etkileri küresel olan krizlerden
birisi de Sars virüsüdür (Sakız ve Ünkaya, 2018).
2.6.Finansal Kriz
2008 yılında ABD de ortaya çıkan emlak krizinin uluslararası boyut kazanmasıyla tarihin en büyük
ekonomik krizleri arasında yerini almıştır. Emlak krizi olarak ortaya çıkmasına rağmen finansal piyasalar
ve reel ekonomi etkilenmiştir (Doğan,2017).
3. Covid 19 Salgınının Genel Olarak Dünya Ekonomisine Etkileri
Çin’ in Vuhan eyaletinde 2019 yılında ortaya çıkan yeni koronavirüs hastalığı, en çok karşılaşılan ateş,
öksürük, nefes darlığı gibi solunum yolu belirtilerini gösteren bir virüstür. Bu virüs salgını ilk olarak Çin’
de bulunan deniz ürünü ve hayvan pazarında tespit edilmiştir. Koronavirüs hem hayvanlarda hem
insanlarda hastalığa ve ölümlere sebep olmaktadır. Öksürme, yakın temas, dokunma ile kolayca
bulaşabilen bu virüs kısa zamanda tüm Dünya’yı etkisi altına almıştır. Koronavirüs 60 yaş üstü olanlar,
kronik rahatsızlığı olanlar, kanser, kalp hastalığı, tansiyon, şeker rahatsızlığı olan insanları daha şiddetli
etkilemektedir. Genç bireyler bu hastalığı grip belirtileri gibi geçirmekte ve daha çok taşıyıcı
olmaktadırlar. Covid-19’ un bulaşma riskini azaltmak ve yayılımını önlemek için uluslararası ve ulusal
önlemler ve kısıtlamalar alınmıştır. Uluslararası ticaret, turizm, eğitim gibi birçok alanda da olduğu gibi
havacılık sektöründe de koronavirüs pandemi sürecinde gerekli önlemler alınmıştır. Ancak sağlık için bu
önlemler alınmış olsa da birçok sektör ekonomik anlamda ciddi zararlar gördüler.
Üretim Sektöründe yaşanan krizler tedarik zincirine bağlı bütün sektörler üzerinde ciddi yıkımlara sebep
olmuştur. Ham madde ve ara ürün mallarında yaşanan üretim sıkıntıları nihai ürün arzını bazı üretim
sektörlerinde durma noktasına getirmiştir. Birçok fabrika geçici süreli de olsa faaliyetlerine ara
vermişlerdir. Tekrar üretime başladıklarında ise kısa süre içerisinde tedarik zincirinde yaşanan krizin
sonucu olarak tekrar üretime ara verme durumları gerçekleşmiştir. Enerji sektöründe ise üretim
çarklarında yaşanan aksamalar dolayısıyla özellikle petrol fiyatlarında benzeri görülmemiş düzeyde
düşüşler yaşandı. Bu düşüşler üretim tesisleri tekrar açılmaya başladığı zaman tekrar toparlanma
gösterdi (Duran ve Acar,2020).
Covid 19’un küresel olarak yayılması sonucu pandeminin etkileri ve bazı kısıtlamalar azalana kadar
uluslararası turizm tamamen durdu. Hizmet sektörünün tamamının etkilendiği bu süreç diğer birçok
sektöre de etki gösterdi (ILO,2020).
Sağlık krizi olarak ortaya çıkan Covid 19 pandemisi küresel bir tedarik zinciri krizi ve sonrasında da
ekonomik krize dönüşmüştür. 2008 krizinin küresel çapta ekonomilere olan zararı 3,5 trilyon dolardır.
Birleşmiş Milletlerin 2020 ve 2021 yılları için beklenen ekonomik faturası ise 8,5 trilyon dolar olması
yaşanan krizin boyutlarını ortaya koymaktadır. Gelişmiş ülkelerin ekonomik daralmalarında beklenti
yüzde 5 dolaylarında iken gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüzde 1 düzeylerindedir. Genel olarak
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küresel ekonomik daralma beklentileri ise yüzde 3,2 düzeylerinde olması öngörülmektedir (Anadolu
Ajansı,2020).
Tarım, petrol, üretim endüstrisi, eğitim, finans endüstrisi, sağlık ve ilaç endüstrisi, otelcilik, turizm,
havacılık, emlak ve konut, spor endüstrisi, bilgi teknolojisi, medya ve araştırma geliştirme ve gıda sektörü
dünya genelinde etkilenen sektörlerden başlıcalarıdır (Eroğlu,2020).
Pandemi döneminin 2020 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi %9,9 oranında küçülmüştür. Sanayi
sektörü %16,5, hizmet sektörü %10,6 oranında azalmıştır. Ayrıca özel tüketim %8,5, kamu tüketimi %0,8
oranında azalmıştır. Böylelikle toplam tüketim %7 oranında azalmıştır (IJPF,2020).
Şekil 1. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Büyüme oranı (Eroğlu,2020).

4.1.Covid 19 Salgınının Dünya’da Havacılık Sektörüne Etkisi
Virüsün ilk görüldüğü yer olan Çin başta olmak üzere salgının vuku bulduğu Güney Kore, Hong Kong,
Japonya, İran, İtalya, İspanya gibi diğer ülkeler havacılık sektöründe kısıtlamalar getirmiştir ve hava
ulaşımı durma noktasına gelmiştir. Korona virüsün hava yolu ulaşımına etkisi büyüktür. Havayolu
taşımacılığı sürekli bir şekilde insanların farklı şehir ve ülkelere seyahat etmesine olanak sağlamaktadır.
Havayolu taşımacılığının virüsün yayılması üzerinde etkisi oldukça fazladır. Virüs yayılımını kırmak için
alınan havayolu ulaşımındaki tedbirler, bu taşımacılığı tercih eden yolcu sayısında azalmaya sebep
olmuştur. Şekil 2’ de 8 Mayıs 2019 tarihinde Avrupa hava sahasındaki uçak trafiği gösterilmektedir.
Şekil 2. Avrupa hava sahasının 8 Mayıs 2019’ daki uçak trafiği görüntüsü (Kurt,2020)

87

7th International Management and Social Research Conference
May 19-21 2021 Proceeding Book, Volume: 1
Şekil 3. Avrupa hava sahasının 6 Mayıs 2020’ deki uçak trafiği görüntüsü (Kurt,2020)

Şekil 3’ de 6 Mayıs 2020 tarihinde Avrupa hava sahasındaki uçak trafiğinin bir önceki yıla kıyasla %90
oranında azaldığı görülmektedir.
ICAO’ ya göre 2020 yılında Dünya’ da toplam havayolu şirketlerinin koltuk kapasitelerindeki azalma %51
iken dış hatlarda koltuk kapasitesi %67, iç hatlarda ise %40 oranında azalma gözlenmiştir.2021 yılının ilk
yarısında ise Dünya’ da toplam koltuk kapasitesindeki azalma yaklaşık %45 olarak görülmektedir. Tablo
1’ de koltuk kapasitesindeki yüzde azalma ve yolcu sayısındaki azalmalar gösterilmektedir (ICAO,2020).
Tablo 1. Koltuk kapasitesi ve yolcu sayısındaki azalma miktarları (ICAO,2020).

Zaman
1.Çeyrek 2020

Koltuk Kapasitesinde Azalma (%)
Toplam
Dış Hat
İç Hat
18
20
17

Yolcu Sayısında Azalma (milyon)
Toplam
Dış Hat
İç Hat
287
111
176

2.Çeyrek 2020

79

92

69

1044

488

556

3.Çeyrek 2020

56

75

42

882

478

404

4.Çeyrek 2020

49

75

31

680

393

287

TOPLAM 2020

51

67

40

2893

1471

1422

1. Çeyrek 2021

45

72

28

622

365

257

2. Çeyrek 2021

40

63

24

629

384

245

Tablo 1’de de görüldüğü gibi 2020 yılının ikinci çeyreği itibariyle asıl yıkıcı etkisi görülmeye başlayan
Covid-19 krizinin 3. Çeyrekle birlikte özellikle koltuk kapasitesi olarak yavaş da olsa artış gözlenmektedir.
2020 yılının 2. Çeyreğinde %79 olan koltuk kapasite kayıpları 2021 yılı ikinci çeyreğine gelindiği zaman
%40 kayıp düzeyine kadar azalma yaşıyor. Bu tablodan da anlaşılacağı üzere pandeminin sektörde
bıraktığı ağır yaralar devam etmesine rağmen etkisinin kademeli azalışı da dikkatlerden kaçmıyor.
2020 yılının tamamına bakıldığı zaman;
- koltuklarda %51 azalma
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-2891 milyon yolcu azalması
-Potansiyel 391 miyar ABD doları kaybı (ICAO,2021).

Şekil 4. 1945-2020 yılları arasında yolcu trafiği gelişimi (ICAO,2020).

Dünya’ da gözlenen krizler, savaşlar, kıtlıklar, hastalıklar ülkeleri olumsuz etkilemektedir. Şekilde kriz ve
savaşlar sonrası havayolu ulaşımını kullanan yolcu sayısında azalmalar görülmektedir ve 2020 yılında
Dünya’ da Covid-19 pandemisi ile toplam yolcu sayısındaki azalma yaklaşık %60’ ı bulmaktadır.
2019 yılında en çok Avrupa kıtasında dış hatlar yolcu trafiği görülürken, en az kuzey Amerika’ da dış
hatlar trafiği görülmektedir. Şekil 5’ de 2019 yılında kıta bazlı iç ve dış hatlar yolcu sayısı
gösterilmektedir.
Şekil 5. 2019 yılı kıta bazlı iç ve dış hatlar yolcu trafiği (ICAO,2020)

100%
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70%

58%

65%

70%

60%

21%

26%

35%

84%

İç Hatlar Yolcu
Sayısı (%)

50%
40%
30%

65%

20%

42%

35%

30%

10%

Dış Hatlar Yolcu
Sayısı (%)

79%

74%

16%

0%
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Avrupa
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2019 yılında tüm Dünya’da toplam yolcu sayısının %42’si dış hatlar, %58’ i iç hatlar yönünde yolculuk
yapmakta olduğu görülmektedir. 2020 yılında koronavirüs salgını sebebiyle etkilenen yolcu sayısı ve
koltuk kapasitesinde kıtasal bazdaki azalma Tablo 2’ de gösterilmektedir.
Tablo 2. 2020 yılında kıtasal bazda koltuk kapasitesi ve yolcu sayısındaki azalma (ICAO,2020)

Bölge

Koltuk Kapasitesindeki
Azalma (%)
Dış Hatlar
İç Hatlar

Afrika
Asya ve Pasifik
Avrupa
Latin Amerika
Orta Doğu
Kuzey Amerika

%64
%74
%65
%60
%64
%63

%56
%35
%41
%53
%46
%41

Yolcu Sayısındaki
Azalma (Milyon)
Dış
İç Hatlar
Hatlar
59
28
429
269
663
145
85
134
116
23
118
523

Bütün bu olumsuzluklar havayolu şirketlerinin uçak kiralarını ve borçlarını ödeme sorunları yaşamalarına,
sigorta şirketlerinin ise tarihte görülmemiş bu sektörel kriz karşısında bu bedellerin altından
kalkamamasına sebebiyet vermiştir (Duran ve Acar,2020).
ICAO’nun raporlarına göre havayolu firmalarının mali kayıpları yaklaşık 370 milyar dolardır. Asya/Pasifik
bölgesi 120 milyar dolar, Avrupa bölgesi 100 milyar dolar, Kuzey Amerika 88 milyar dolar, Latin Amerika
bölgesi 26 milyar dolar, Orta Doğu 22 Milyar dolar ve Afrika 14 milyar dolar kayıp yaşamıştır.
Havalimanlarının gelir kayıpları 115 milyar dolarken hava seyrüsefer hizmet sağlayıcılarının kayıpları da
13 milyar dolar olmuştur (SHGM, 2020).
Türkiye havacılık sektörü etkilerine baktığımız zaman ise 2019 ve 2020 yılları karşılaştırıldığında;
Yolcu Trafiği
-İç hat yolcu trafiği yüzde 50,4 azalarak 49.621.174 kişi
-Dış hat yolcu trafiği yüzde 70,5 azalarak 31.986.025 kişi
-Transit yolcu trafiği yüzde 90,7 azalarak 49.871 kişi
Son olarak toplamda yüzde 60,9 azalma ile 81.657.070 kişi olarak gerçekleşmiştir.
Uçak Trafiği
-İç hat uçuşları yüzde 31,5 azalarak 575.262 uçuş
-Dış hat uçuş trafiği yüzde 60,8 azalarak 280.571 uçuş
-Transit uçuş sayısı yüzde 57,9 azalarak 201.414 uçuş
Son olarak toplamda uçuş trafiği yüzde 48 azalma ile 1.057.247 uçuş olarak gerçekleşmiştir.
Hava kargo taşımacılığı ise iç ve dış hatlar olarak toplamda yüzde 41,2 azalmıştır (SHGM,2020).
4.2. Covid 19 Salgının Türkiye’de Havacılık Sektörüne Etkisi ve Alınan Tedbirler
Türkiye’de havacılık alanında koronavirüs tedbirleri 22 Ocak 2020 tarihi itibariyle havalimanlarına
koyulan termal kameralar ve ateş ölçer cihazlarının koyularak yolcuların ateşlerinin ölçülmesi ile
başlamıştır. THY 3 Şubat 2020’de Çin ile yapılan seferlerini durdurmuştur. Ülkemizde 11 Mart 2020
tarihinde ilk vaka tespit edilmiştir. Bu vaka tespiti ile birçok Avrupa ve Asya ülkelerine seyahat yasağı
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getirilmiştir. 17 Mart itibariyle Avrupa Birliği’nin birlik harici uçuşları yasaklamaya yönelik almış olduğu
karar ile bütün Avrupa uçuşları durmuş oldu. 27 Mart itibariyle de Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu
tavsiyeleri doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı kararları ile bütün yurtdışı uçuşları yasaklanmıştır. İç hat
uçuşları da birkaç il ve havalimanı ile hizmet verecek şekilde kısıtlanmıştır (Macit,2020).
Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyon Genelgesi’nde havaalanlarında Covid-19 yayılımını
önlemek için alınması gereken tedbirlerle ilgili esaslara yer verilmektedir. Havalimanını kullanan
yolcuların sağlığı ve havalimanında çalışanların sağlığı, can güvenliği için bir dizi tedbir ve önlemler
alınmıştır. Bunlar: (SHGM,2020)
 Havaalanlarını kullanacak yolcular maskelerini takmak zorundadır. Uymayan kişiler havaalanı ve
uçağa kabul edilmeyecektir.
 Havaalanlarına ulaşım için özel servisleri kullanan yolcuların 1 m sosyal mesafe kuralı çerçevesinde
yolcu taşımacılığının sağlanması,
 Havaalanlarına giriş yapan yolcuların termal kamera ve vücut sıcaklık ölçümlerinin yapılması,
 Yolcu ve bagajlar ile yakın temasta bulunan çalışanlar maske, eldiven ve yüz koruyucu ekipmanları
kullanması,
 Ofisler, terminal binası, havalimanı iç tesisleri, kapalı alanları ve yolcuların kullanması için kontrol
noktalarının öncesi ve sonrasında el dezenfektanları bulunması ve yolcuların arama sırasında kullandığı
tepsiler periyodik olarak dezenfekte edilmesi,
 Havaalanlarındaki güvenlik noktaları, check-in noktaları, giriş salonları ve boarding dahil tüm
alanlarda en az 1 m sosyal mesafe kuralına uymak için önlemler alınması,
 Kişisel teması en aza indirmek için online ödeme ve check-in işlemleri, yeme-içme alanlarındaki
menülerin dijital erken ile tüketiciye sunulması ve biniş kartlarının basılıp verilmesi yerine SMS veya QR
Code ile verilmesi teşvik edilmesi,
 Yeme- içme alanlarında kullanılan çatal, kaşık, bıçak, bardak, tabak gibi araçların tek kullanımlık
malzeme olarak tercih edilmesi, her bir tüketicinin ardından masaların en az %70 alkol içerikli temizleyici
ile temizlenmesi ve servis masalarında sosyal mesafeye uyulması,
 Kapı kolları, asansör tuşları, kontuar üstleri, yürüyen bantların tutacakları, yiyecek alanlarındaki ortak
kullanılan masaların günde 4 kereye kadar temizlik sıklığının arttırılması,
 Havalimanında bulunan ortak kullanım alanlarındaki kapıların otomatik kapı haline getirilmesi,
 Havalimanındaki tuvalet temizliği sıklığının arttırılması,
 Gelen/ giden yolcu alanlarında oturma grubu sayısının azaltılması ve sosyal mesafe kuralına uygun
hale getirilmesi,
 Asansörlerde en fazla %30 kapasite kullanımına izin verilmesi,
 Yolcuların aprona çıkışında, yolcu köprüsüne binişinde ve uçağı terk ederken sosyal mesafeye
uyularak yönlendirilmesi,
 Körük havalandırmalarının sürekli çalışması ve yolcu geçişlerinde dışarıdan temiz hava girecek şekilde
arttırılması,
 Bagaj alım konveyörlerinde yolcuların sosyal mesafeye uyması için düzenlemeler yapılması,
 Hareket yeteneği kısıtlı olan yolcuların tekerlekli sandalye gibi araçları her kullanımı sırasında
dezenfekte edilmesidir.
Havalimanlarında Covid- 19 pandemi dönemi öncesinde alınan tedbirlere ek birçok tedbir alınarak
havayolunu tercih eden yolcuların sağlığının korunması amaçlanmaktadır.
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Tablo 3. Havalimanlarında alınan tedbirler (SHGM,2020).
UÇUŞ ÖNCESİNDE

COVİD-19 ÖNCESİ

COVİD- 19 ÖNCESİ

Online
CheckIn

-Yolcu
bilgilend
rimeleri

Havaalanı
Girişi

CheckIn Güvenlik
Bagaj Bırakma

Lounge
Salonu

Giden
Yolcu
Salonları

-Güvenlik
Kontrolü

-Biniş
üretimi,

-Taze
sunum
yiyecekler

-Boarding
kartlarını
n
kontrolü

-Gazete ve
dergi gibi
ürünler
bulunmaya
cak

-Sosyal
mesafe

-Sosyal mesafe
-Maske
kontrolü
- Ateş kontrolü
-Termal
tarama

COVİD-19 SONRASI

-X-ray
alanlarında
dezenfekte
edilmiş
tepsiler
-Seyahat
etmeyenlerin
teminal
binasına
alınmaması

kartı -Elektronik
eşyaları çıkar

-Bagaj teslimi,

-Sıvıları çıkar

-Kimlik
kontrolü

-Metal
eşyaları çıkar

-Sağlık
ve -Sosyal
güvenlik
mesafe
ve
bilgilendirmele maske
ri
-X-ray
-Maske
alanlarında
kontrolü
dezenfekte
edilmiş
-İstisnalar
tepsiler
haricinde
kabine bagaj -Temassız
alınmaması
biniş kartı ve
kimlik
-Temassız
kontrolü
kimlik kontrolü
-Elektronik
biniş kartı

- El
dezenfekta
nı
bulunacak
-Sosyal
mesafe ve
salondaki
kişi sayısı
aşımına
dikkat
edilecek

Yolcu
Köprüsü

-Sosyal
mesafe
korunarak
- Uçuşa
uçağa
uygunluğ
biniş
u
son
kontrolü
-Maske
kontrolü
-Hastalık
belirtisi
gösteren
yolcunun
tespiti
halinde
yolcu
köprüsün
den
çıkarılarak
sağlık
birimine
sevk
edilmesi

Havalimanında alınan tedbirlere ek olarak, uçak içinde seyahat anında alınan tedbirlerin ve önlemlerin
tüketicilerin havayolu şirketi seçiminde büyük rol oynamaktadır.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Havacılık sektörü gerek üretim sanayisi olarak gerekse de hizmet sektörü olarak geniş kitlelere hitap
eden, içerisinde çokça çalışsan barındıran, ülkelerin ekonomisine doğrudan katkı sağlayan, dolaylı ya da
doğrudan birçok sektörle koordineli olarak faaliyet sürdüren bu sektör aynı zamanda ülkelerin gelişmişlik
seviyelerinde de bir göstergedir. Bu sektör küresel olması sebebiyle Dünya’da yaşanan olumlu ya da
olumsuz her türlü olaydan etkilenen dinamik ve hassas dengelere sahiptir. Bu bildiri böylesine büyük
ekonomiye sahip olan bu sektörde, Covid-19 pandemisinin etkilerini ve sektörde alınan bazı önlemleri
incelemek üzere kaleme alınmıştır. Bu doğrultuda havacılık sektöründe daha önce yaşanan krizler, Covid
19 salgınının genel olarak Dünya ekonomilerine etkileri, Covid 19 salgınının Dünya’da havacılık sektörüne
etkileri ve Covid 19 salgının Türkiye’de havacılık sektörüne etkisi ve alınan tedbirler ele alınmıştır.
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Ülkeleri hemen hemen her sektörde etkileyen pandeminin maddi kayıpları Birleşmiş Milletler’ in 2020 ve
2021 yılı beklentisine göre 8.5 trilyon dolar olarak belirtilmektedir. Türkiye’ nin 2020 yılı ikinci çeyreğinde
toplam tüketim yüzde 7 azalmıştır. Dünya genelinde havacılık sektöründe kayıp yüzlerce milyar
seviyelerindedir. Salgını kontrol altına alabilmek için zaman zaman uçuşlar durdurulmuş ya da
kısıtlanmıştır. Havaalanı girişlerinde ve uçak içlerinde çeşitli hijyen önlemleri alınmış ve uygulanmıştır.
Virüs yayılımına olumsuz etkileri olan havacılık sektörünün olası salgın durumlarında benzer olaylar
yaşanmaması için hızla gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. Pandemi hala devam etmekle birlikte
Dünya’da alınan önlemler ve aşılama faaliyetleri sonrası sektörün tekrar toparlanması beklenmektedir.
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Özet
Ekonomik, siyasi, çevresel veya kişisel sebeplerden dolayı, bir bölgeden başka bir bölgeye yapılan
kısa/orta/uzun vadeli bireysel veya kitlesel yer değiştirme hareketine göç adı verilmektedir. Son yıllarda
milyonlarca insan, savaşlar başta olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı vatanlarından ayrılarak yabancı
ülkelere sığınmak zorunda kalmıştır. Göçün etkisi sadece, insanların coğrafi konum değişikliği ile sınırlı
kalmamaktadır. Göç neticesinin doğal bir uzantısı olarak mülteci veya sığınmacı olguları da en az göçün
kendisi kadar önemli etkiler yaratmıştır. Türkiye, konumundan dolayı Suriye’de devam eden savaş
nedeni ile mülteci krizinden uzun soluklu olarak etkilenmiştir. Suriyelilerin Türkiye’ye gelmeye başlaması
sayesinde Türkiye’deki halkın kültürü ile kendi kültürleri arasında bir gerilimin yaşanmasına neden
olmuştur. Bu araştırmada, Suriyeli geçici koruma kapsamındaki mültecilerin sağlık hizmetlerinden
faydalandıkları sırada etkileşim içinde oldukları sağlık personeli ile olan sorunları için tasarlanan dil ve
kültür farklılıkları üzerine bir anket çalışması düzenlenmiştir. Klasik faktör analizi sonuçlarına göre, 5
faktörden oluşan bir yapının varlığından bahsedilebilir. Demografik özellikler bakımından (cinsiyet, yaş,
eğitim durumu, medeni durum, v.b.) faktör skorları karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dil ve Kültür Farklılığı, Mülteci, Sağlık Personeli, Faktör Analizi.
Statistical Examination of The Problems with Syrian Refugees and Health Employees
Abstract
For economic, political, environmental or personal reasons, it is called migration to the
short/medium/long-term individual or mass displacement movement to another region from a region.
In recent years, millions of people have to divide from their homeland for various reasons, especially
battles. The effect of migration is not only limited to people's geographic position change. As a natural
extension of immigration, refugee cases have created as important effects as at least migration. Turkey,
with Syria because of the ongoing war has been affected due to its location as the long-standing refugee
crisis. With the start of the Syrians coming to Turkey in Turkey it is caused by people's culture, to
experience tension between their own culture. In this study, a questionnaire was organized on the
differences of language and culture designed for the problems of the health care of the refugees within
the order they are in the interaction of the health care of the Syrian temporary protection. According to
the results of the classic factor analysis, the presence of a structure of 5 factors can be mentioned.
Factor scores were compared in terms of demographic characteristics (Gender, Age, Education Status,
Marital Status, etc.).
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GİRİŞ
İnsanlar tarihinin ilk dönemlerinden beri sürekli göç etmişlerdir. İlk çağlarda insanlar, temel ihtiyaçlarını
karşılama gibi nedenlerle göç ederken, günümüzde sanayileşmeyle birlikte, çoğunlukla ekonomik,
hastalık, savaş ve iş ihtiyacını karşılama gibi nedenlerle göç etmeye başlamışlardır (Önal ve Keklik, 2016).
Sığınmacı ve mülteciler, ülkelerini terk edip yerleştikleri yeni yerlerde dini, sosyal ve kültürel açıdan bazı
sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Yeni bir çevre ve farklı bir kültür, korku, çekinme gibi
nedenlerden kaynaklanan birçok sorun yaşamaktadırlar. Türkiye’nin güvenlikten, kentsel alanların
geleceğine, yerleştirme, konut, eğitim, sağlık, işgücüne katılma, dil sorunu, iletişim, barınma ve uyum
politikaları gibi birçok noktada ciddi kamu politikalarının geliştirilmesine olan ihtiyacı gözler önüne
sermiştir (Önder, 2019).
Bu araştırmada, Suriyeli geçici koruma kapsamındaki mültecilerin dil ve kültür farklılıkları üzerine sağlık
personeli ile olan sorunlarının belirlenmesine yönelik bir anket çalışması tasarlanmıştır. Suriyeli
mültecilerin, Türkiye’de dil ve kültür ile ilgili olan sorunları, sağlık personeli açısından incelenmek
istenmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında, klasik faktör analizleri ile anket maddelerini oluşturan faktörler
belirlenmiştir. Sonraki aşamada, demografik sorular bakımından faktör skorları kullanılarak ortalamalar
karşılaştırılmıştır.
1. FAKTÖR ANALİZİ
Aralarında ilişki olduğu varsayılan çok sayıdaki değişkenden, daha az sayıda gözlemlenmeyen değişkenler
elde edilmesine ve bu değişkenlerin yorumlanmasına olanak veren çok değişkenli analiz tekniklerinden
bir tanesi, faktör analizidir. Faktör analizi, genel olarak doğrudan ölçülemeyen değişkenler kümesini
gözlem değişkenine bağlayan model sunmasıyla ilişki kurmaktadır (Hair vd., 2014).
Klasik Faktör Analizinin (KFA) amacı, değişkenler kümesinin altında yatan ve sayısı bilinmeyen faktörden
oluşan basit yapıyı açıklamaktır. KFA, herhangi bir değişkenin herhangi bir faktör ile bağlantılı
olabileceğini varsayar. KFA amacı, doğrudan gözlenen değişkenler göz önüne alınarak, doğrudan
gözlenemeyen değişkenlere ait yapıyı belirlemektir. Diğer bir amacı ise, değişkenlerin varyansını
maksimum düzeye çıkarmak ve boyut adı verilen değişkenler kümesini türetmektir (Khalaf, 2007).
𝑝 tane orijinal (bağımsız) değişkenlerin 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑝 , 𝑘 tane gizil faktörleri 𝑓1 , 𝑓2 , … , 𝑓𝑘 ile aşağıdaki
istatistiksel model ile ilişkilendirdiği varsayılır:
𝑥𝑗 − 𝜇𝑗 = 𝜆𝑗1 𝑓1 + 𝜆𝑗2 𝑓2 + ⋯ + 𝜆𝑗𝑘 𝑓𝑘 + 𝜀𝑗

(1)

𝜆𝑗1 , 𝜆𝑗2 , … 𝜆𝑗𝑘 , faktör yüklerini; 𝜀𝑗 , 𝑗. orijinal değişken için hata terimini göstermektedir.
KFA ile araştırmacılar, bilişsel ve davranışsal bir yapıyı ölçmek amacı ile çok sayıda değişkenden oluşan
ilgili yapıyı daha az sayıda değişken ile doğru olarak ölçmek veya ölçülmesini istedikleri yapıya ait
bağımsız faktörleri ortaya koymak isterler (Büyüköztürk, 2002).
Faktör analizinin dört temel aşaması bulunmaktadır. Elde edilen verilerin faktör analizi için
uygunluğunun değerlendirilmesi aşaması, ilk aşamadır. Sonraki aşama, faktörlerin elde edilmesi
aşamasıdır. Üçüncü aşama ise, faktörlerin rotasyonu veya döndürülmesidir. Son aşama, faktörlerin anket
maddeleri dikkate alınarak isimlendirilmesi aşamasıdır (Akgül ve Çevik, 2003).
2. UYGULAMA
Bu araştırmada, Suriyeli geçici koruma kapsamındaki mültecilerin dil ve kültür farklılıkları üzerine sağlık
çalışanları ile olan sorunlarına yönelik bir anket çalışması tasarlanmıştır. Suriyeli mültecilerin, Türkiye’de
sağlık hizmetlerinden faydalandıkları sırada sağlık personeli ile olan sorunları klasik faktör analizi ile
incelenmek istenmiştir. Anket formu, 19 değişkenin yer aldığı sorulardan oluşmaktadır. İlgili anket,
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Adana ve Gaziantep’te bulunan sağlık kurumuna tedavi için başvuran 154 sağlık personeline
uygulanmıştır.
2.1.Bulgular
Tablo 1’e göre, anket çalışmasına katılan 154 sağlık personelinin % 73’ü kadın, % 27’si erkektir. Anket
çalışmasına katılanların %27’si 26-35 yaş aralığında, %27’si 36-45 yaş aralığındadır. Anket çalışmasına
katılanların %80’i evli olduklarını belirtmişlerdir. Çalışmaya katılanların % 44’ü üniversite mezunu, % 23’ü
lise mezunudur. Anket çalışmasına katılanların %25’i hekim olduğunu belirtmiştir. Çalışmaya katılanların
% 36’sı 3000-6000 TL, %31’i 1500-3000 TL arası gelire sahip olduklarını söylemişlerdir.
Tablo 1: Sağlık Personeli için Frekans Dağılımı
Değişkenler
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş
18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66-+
Medeni Durum
Bekar
Evli
Boşanmış
Eğitim Durumu
İlköğretim
Lise
Üniversite
YL/Doktora
Mesleğiniz
Tıbbi Sekreter
Hekim
Teknisyen
Hemşire
Hastabakıcı
Diğer
Gelir
750 TL ve altı
750-1500 TL
1500-3000 TL
3000-6000 TL
6000 TL ve üzeri

%
73
27
9
27
27
18
10
9
9
80
11
16
23
44
17
10
25
6
20
10
29
14
13
31
36
6
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Dil ve kültür farklılığı için sağlık personeline sorulan anket maddeleri Tablo 2’de verildiği gibidir.
Tablo 2: Sağlık Personeli için Dil ve Kültür Farklılığı Anket Maddeleri

1.

Sığınmacı/Mülteciler sağlık sorunu yaşadıklarında nereye başvuracaklarını bilmiyorlar.

2.

Sığınmacı/Mültecilerin sağlık kayıtlarının olmaması sıkıntı yaratmaktadır.

3.

Sığınmacı/Mültecilere sağlık evrakları konusunda bilgilendirme yapılmalıdır.

4.

Sığınmacı/Mültecilere hasta hakları konusunda bilgilendirme yapılmalıdır.

5.

Sığınmacı/Mültecilere hastane girişlerinde kendi dillerinde yönlendirme tabelaları yapılmalıdır.

6.

Sığınmacı/Mülteciler hastane kurallarını bilmemektedir.

7.

Sığınmacı/Mültecilerin kimlik numaralarının olmaması sorun yaratmaktadır.

8.

Sığınmacı/Mültecilerin reçeteli ilaç almak istemeleri sıkıntı oluşturmaktadır.

9.

Reçeteli ilaç almak isteyen sığınmacı/mültecilere verilen ilaç ya da bakım yüzünden sağlık
personeline ceza gelebilecek olması korku vermektedir.

10.

Sağlık hizmeti almak isteyen sığınmacı/mültecilere verilen ilaç ya da bakım yüzünden sağlık
personeli ile sığınmacı/mülteci arasındaki güven sarsılmaktadır.

11.

Sığınmacı/Mülteciler ile dil yüzünden anlaşamama problemi vardır.

12.

Anlaşamama yüzünden
öfkelenmektedir.

13.

Sığınmacı/Mültecilerin diğer hastanelere sevk işlemlerinde problemler olmaktadır.

14.

Sığınmacı/Mültecilerin saldırgan tutumları sağlık personelinin çalışma motivasyonunu
bozmaktadır.

15.

Tıbbi terimler konusunda uzmanlaşmış tercümanların olmaması problem yaratmaktadır.

16.

Sığınmacı/Mülteciler için eğitim almış sağlık çalışanlarının bulunduğu ortamlarda tedavileri
sağlanmalıdır.

17.

Sığınmacı/Mültecilerin sağlık problemleri için yeterli politikalar üretilmemektedir.

18.

Sığınmacı/Mültecilerin sağlık problemleri için yardımda bulunan kuruluşların sayısı azdır.

19.

Sığınmacı/Mültecilerin sağlık problemlerini çözmek için oluşturulan kurum ve kuruluşlar
arasında işbirliği yoktur.

sorunu

çözülemeyen

sığınmacı/mülteci,

sağlık

personeline

İlk aşamada anket maddeleri için güvenilirlik analizi yapılmıştır. Tablo 3’e göre anket maddelerinin
oldukça güvenilir olduğu görülmektedir.
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Tablo 3: Sağlık Personeli için dil ve kültür farklılığı anket maddeleri için güvenirlik analizi sonuçları

Cronbach Alfa değeri
0,879

Anket Madde Sayısı
19

Sonraki aşamada klasik faktör analizi aşamasına geçilmiştir. Önce, anket maddelerinin ve örneklemin
yeterli olup olmadığı araştırılmıştır. Sonuçlar, Tablo 4’te verilmiştir. Tablo 4’e göre, anket maddeleri ve
örneklemin yeterli olduğu sonucuna varılmıştır.
Tablo 4: Sağlık personeli için dil ve kültür farklılığı anket maddeleri için örneklem ve anket maddeleri
yeterliliği sonuçları
Test İstatistiği
KMO Örneklem Yeterliliği
Bartlett Testi Değişken Yeterliliği
Serbestlik Derecesi
p

Değeri
0,864
1284,993
171
0,001

Sonraki aşamada, en çok olabilirlik tekniği uygulanarak ilgili maddelerin hangi faktörlerde yer alacağı
belirlenmiştir. Klasik faktör analizi sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. 5 faktörlü yapının klasik faktör
analizine göre, toplam varyansın %65,954’ünü açıkladığı görülmüştür.
Tablo 5: Sağlık personeli için dil ve kültür farklılığı anket maddeleri için faktörler
Faktör
1
s9
s14
s11
s10
s12
s16
s15
s3
s4
s2
s1
s13
s18
s17
s19
s8
s7
s5
s6

2

3

4

5

,819
,745
,668
,660
,594
,574
,518
,743
,731
,698
,665
,431
,791
,751
,708
,854
,745
,768
,607
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Bu sonuçlara göre, Faktör1: Güven/Dil Sorunları, Faktör2: Kayıt/Başvuru Problemleri, Faktör3: Sorunu
Çözecek Kurumların Yokluğu, Faktör4: Hastane Kuralları Problemleri, Faktör5: Yönlendirme Problemleri
olarak belirlenmiştir.
Demografik değişkenler bakımından faktör ortalamaları karşılaştırılmış ve sonuçlar Tablo 6’da verildiği
gibidir.

Tablo 6: Demografik Değişkenler Bakımından Faktör Ortalamalarının Karşılaştırılması
Değişken

Faktör

İstatistik

p

Medeni Durum

Güven/Dil

1,201

0,304

Kayıt/Başvuru

3,790

0,025

Kurumların Yokluğu

0,142

0,868

Hastane Kuralları

0,318

0,728

Yönlendirme

0,295

0,745

Güven/Dil

6,585

0,001

Kayıt/Başvuru

6,293

0,001

Kurumların Yokluğu

0,496

0,686

Hastane Kuralları

1,590

0,194

Yönlendirme

0,156

0,926

Güven/Dil

4,603

0,001

Kayıt/Başvuru

6,521

0,001

Kurumların Yokluğu

1,428

0,217

Hastane Kuralları

3,631

0,004

Yönlendirme

0,314

0,904

Güven/Dil

5,924

0,001

Kayıt/Başvuru

7,719

0,001

Kurumların Yokluğu

2,695

0,033

Hastane Kuralları

6,458

0,001

Yönlendirme

0,528

0,716

Eğitim Durumu

Meslek

Gelir

Tablo 6’ya göre, medeni durum bakımından kayıt/başvuru problemleri faktör ortalaması arasında
farklılık tespit edilmiştir. Evli ve boşanmış grupları kayıt/başvuru problemleri için farklılığa neden
olmuştur. Eğitim durumu bakımından güven/dil ve kayıt/başvuru faktör ortalamaları arasında farklılık
bulunmuştur. İlköğretim ve üniversite mezunu grupları güven/dil ve kayıt/başvuru problemleri için
farklılığa neden olmuştur. Meslek bakımından güven/dil, kayıt/başvuru ve hastane kuralları faktör
ortalamaları arasında farklılık bulunmuştur. Hekim ve hemşire meslek grupları eğitim durumu için
güven/dil, kayıt/başvuru ve hastane kuralları için farklılığa neden olmuşlardır. Gelir bakımından
güven/dil, kayıt/başvuru, kurumların yokluğu ve hastane kuralları faktör ortalamaları arasında farklılık
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vardır. 750 TL ve altı ve 1500-3000 TL gelir grupları ile 750 TL ve altı ve 3000-6000 TL gelir grupları
güven/dil, kayıt/başvuru, kurumların yokluğu ve hastane kuralları için farklılığa sebep olmuşlardır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Geçici koruma altında bulunan Suriyeli mülteciler hakkında sağlık personeli ile olan etkileşimlerinde dil
ve kültür farklılığının araştırıldığı bu çalışmada, oluşturulan anket maddelerine, klasik faktör analizi
uygulanmıştır. 5 faktörlü yapının klasik faktör analizine göre, toplam varyansın %65,954’ünü açıkladığı
tespit edilmiştir. Bu yapı, Faktör1: Güven/Dil Sorunları, Faktör2: Kayıt/Başvuru Problemleri, Faktör3:
Sorunu Çözecek Kurumların Yokluğu, Faktör4: Hastane Kuralları Problemleri, Faktör5: Yönlendirme
Problemleri olarak belirlenmiştir.
Demografik değişkenler bakımından faktör ortalamaları karşılaştırılmıştır. Medeni durum bakımından
kayıt/başvuru problemleri faktör ortalaması arasında farklılık tespit edilmiştir. Eğitim durumu
bakımından güven/dil ve kayıt/başvuru faktör ortalamaları arasında farklılık bulunmuştur. Meslek
bakımından güven/dil, kayıt/başvuru ve hastane kuralları faktör ortalamaları arasında farklılık olduğu
görülmüştür. Gelir bakımından güven/dil, kayıt/başvuru, kurumların yokluğu ve hastane kuralları faktör
ortalamaları arasında farklılık vardır.
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Özet
Son yıllarda, milyonlarca insan, vatanlarını terk etmek suretiyle ve çeşitli nedenlerden dolayı yabancı
ülkelere sığınmak zorunda kalmaktadır. Bireysel veya kitlesel yer değiştirme hareketi olarak tanımlanan
göç, toplumları büyük ölçüde etkilemektedir. Göç sonucunun doğal bir uzantısı olarak, mülteci vakaları
veya sığınmacılar göçün kendisi kadar etkili olmaktadır. Konumu nedeniyle Türkiye, uzun süredir devam
eden mülteci krizinin neden olduğu Suriye'deki devam eden savaştan etkilenmiştir. Türkiye'ye yerleşen
Suriye halkının kendi kültürüne sahip çıkmasıyla birlikte, Türk kültürü ve halkı ile arasında gerginlikler
olmaktadır. Bu nedenle, göç ve mülteci meselesi küresel sonuçlara yol açmaktadır. Ek olarak, sürekli bir
tartışma konusu haline gelmektedir. Bu çalışmada, geçici koruma altında bulunan Suriyeli mültecilerin dil
ve kültürel farklılıkları hakkında bir anket tasarlanmıştır. Bu çalışmada, Suriyeli mültecilerin sağlık
hizmetlerinden kaynaklanan problemleri araştırılmak istenmiştir. Suriyeli mültecilerin dil ve kültür
farklılıklarını ortaya koymak amacıyla oluşturulan bu anket çalışması, çok değişkenli istatistiksel
yöntemlerden bir tanesi olan faktör ve sağlam faktör analizleri yardımı ile incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dil ve Kültür Farklılığı, Mülteci, Suriye, Çok Değişkenli İstatistik Çözümleme.
Statistical Examination of Language and Cultural Difference for Syrian Refugees
Abstract
In recent years, millions of people have to take refuge in foreign countries for abandoning their
homeland and for various reasons. The migration defined as an individual or mass displacement
movement greatly affects the societies. As a natural extension of the migration result, refugee cases or
asylum seekers are as effective as migration itself. Due to its location, Turkey is a longstanding cause of
the refugee crisis that has been affected by the ongoing war in Syria. With the advent of settling the
Syrian people have their own culture in Turkey, it is tension between the Turkish culture and people.
Therefore, the migration and refugee issue lead to global results. Also, it is constantly becoming a
subject of discussion. In this study, a questionnaire is designed about the language and cultural
differences of the Syrian refugees under temporary protection. In this study, the problems of Syrian
refugees were asked to be investigated by the health service. This survey study created to reveal
language and culture differences of Syrian refugees was examined factor and robust factor analyzes by
multivariate statistical methods.
Keywords: Language and Cultural Differences, Refugee, Syria, Multivariate Statistics.
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GİRİŞ
Göç ile ilgili birçok tanımlama yapmak mümkündür. Göç; ekonomik, toplumsal veya siyasal nedenlerle,
insanların ya bireysel ya da kitlesel olarak yer değiştirme eylemidir (Şahin, 2001). Son yıllarda
milyonlarca insan, savaşlar başta olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı vatanlarından ayrılarak yabancı
ülkelere sığınmak zorunda kalmıştır. Göçün etkisi sadece, insanların coğrafi konum değişikliği ile sınırlı
kalmamaktadır. Göç alan ve göç eden toplumlarda, siyasal, ekonomik, sosyal ve toplumsal davranış
biçimlerinin oluşmasına da sebep olmaktadır (Tunç, 2015).
Suriye’de meydana gelen çatışma ve kargaşa ortamında on binlerce kişi hayatını kaybetmiş, yaralanmış,
milyonlarca kişi ise, ülkelerini terk etmek zorunda kalmıştır. Türkiye, uluslararası göç hareketleri içinde
Avrupa’nın ana giriş kapısıdır (Ünal vd., 2018). Türkiye, konumundan dolayı Suriye’de devam eden savaş
nedeni ile mülteci krizinden uzun soluklu olarak etkilenmiştir. Mülteci krizinin ilk temel sorunu, fiziksel
ihtiyaçlarını karşılamaktır. Sonrasında, en temel sorun ise, bulundukları toplumun dilini, değer ve
normlarını öğrenip uyum sağlamaktır. Dil, değer ve normlara kısaca kültür adı verilmektedir. Kültür, bir
toplumun geçmiş yaşamından beri biriktirdiği bütün değerler olarak da tanımlanabilir. Kültürü oluşturan
en önemli öge ise, dildir (Okur, 2013). Özellikle geçici barınma merkezleri dışında yaşayan Suriyeli
mültecilerin yaşadıkları yere entegrasyonlarının sağlanmasında Türkçe öğrenmeleri büyük önem
taşımaktadır (Bölükbaş, 2016).
Suriyelilerin Türkiye’ye gelmeye başlaması ve Türkiye’deki halkın kültürü ile kendi kültürleri arasında bir
gerilimin yaşanmasına neden olmuştur. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında göç ve mülteci meselesi,
küresel anlamda büyük neticeler doğurmaktadır. Ek olarak, sürekli tartışmalara konu olmaktadır. Bu
tartışmaların ilk sırasında ise, dil sorunları yer almaktadır.
Bu araştırmada, Suriyeli geçici koruma kapsamındaki mültecilerin dil ve kültür farklılıkları üzerine bir
anket çalışması tasarlanmıştır. Suriyeli mültecilerin, Türkiye’de dil ve kültür ile ilgili olan sorunları klasik
ve sağlam faktör analizleri ile incelenmek istenmiştir.
1. FAKTÖR ANALİZİ
Faktör Analizi, veri setini oluşturan değişkenler kümesini kullanarak, daha küçük boyutlu bir doğrusal
yapı elde etmeye çalışan çok değişkenli bir istatistiksel tekniktir (Anazawa ve Ohmori, 2001). Faktör
analizi, ilgili değişkenlerin faktör yük değerlerini kullanarak kavramların, işlevsel tanımlarını elde etme
süreci olarak da tanımlanmaktadır. Böylece, çok değişkenli bir yapının, bir kaç boyuta sahip bir yapıya
indirgenmesi sağlanmaktadır. Bu boyutlardan her birine faktör adı verilir.
Faktör analizinin amacı, doğrudan gözlenen değişkenler göz önüne alınarak, doğrudan gözlenemeyen
değişkenlere ait yapıyı belirlemektir. Diğer bir amacı ise, değişkenlerin varyansını maksimum düzeye
çıkarmak ve boyut adı verilen değişkenler kümesini türetmektir (Khalaf, 2007).
Değişkenler (X1, X2 …,Xn), genel faktörler (F1, F2 …,Fm) ve spesifik faktörler (U1, U2 …,Un) olarak
tanımlanırsa, değişkenler faktörlerin doğrusal fonksiyonları olarak aşağıdaki gibi yazılır (Yong ve Pearce,
2013).
Xn = an1F1 + an2F2 + an3F3 + … + anmFm + anUn

(1)

Kısaca, faktör analizi ile araştırmacılar, bilişsel ve davranışsal bir yapıyı ölçmek amacı ile çok sayıda
değişkenden oluşan ilgili yapıyı doğru olarak ölçmek veya ölçülmesini istedikleri yapıya ait bağımsız
faktörleri ortaya koymak isterler. Faktör analizi, ölçülmek istenen yapıya ilişkin faktörler üretmektedir
(Büyüköztürk, 2002).
Faktör analizinin dört temel aşaması bulunmaktadır. İlk aşama, elde edilen verilerin faktör analizi için
uygun olup olmadığının değerlendirilmesidir. İkinci aşama, faktörlerin elde edilmesi aşamasıdır. Üçüncü
aşama ise, faktörlerin rotasyonu veya döndürülmesidir. Son aşama, faktörlerin isimlendirilmesi
aşamasıdır (Akgül ve Çevik, 2003).
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Faktör analizi, genel olarak örneklem verilerinden hareket edilerek kovaryans veya korelasyon matrisinin
hesap edilmesi ile başlamaktadır. Örneklemden hareket edildiği için örneklem verileri içerisinde aykırı
değerler olacağından klasik faktör analizi sonuçları pek güven vermez (Yuan ve Bentler, 1998). Veri
setindeki aykırı değerler, çok değişkenli veri setlerinde çok değişkenli normallik varsayımını da
bozmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, örneklem kovaryans matrisinin sağlam kestiricisinin kullanılması
zorunluluğu ortaya çıkmaktadır (Pison vd., 1980). Sağlam faktör analizi, aykırı değerlere daha az ağırlık
değeri vererek, örneklem kovaryans matrisinin sağlam kestirimini elde etmeye dayalı bir analizdir
(Filzmoser, 1999).
2. UYGULAMA
Bu araştırmada, Suriyeli geçici koruma kapsamındaki mültecilerin dil ve kültür farklılıkları üzerine bir
anket çalışması tasarlanmıştır. Suriyeli mültecilerin, Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandıkları
sırada yaşadıkları sorunlar, klasik ve sağlam faktör analizleri ile incelenmek istenmiştir. Anket formu, 19
değişkenin yer aldığı sorulardan oluşmaktadır. İlgili anket, Adana ve Gaziantep’te bulunan sağlık
kurumuna tedavi için başvuran 154 mülteciye uygulanmıştır.
2.1.Bulgular
Tablo 1’e göre, anket çalışmasına katılan 154 mültecinin % 38’i kadın, % 62’si erkektir. Anket çalışmasına
katılanların %31’i 18-25 yaş aralığında, %27’si 26-35 yaş aralığındadır. Anket çalışmasına katılanların
%89’u evli olduklarını belirtmişlerdir. Çalışmaya katılanların % 49’u ilköğretim mezunu, % 35’i lise
mezunudur. Anket çalışmasına katılanların %71’i çalışmadığını belirtmiştir. Çalışmaya katılanların % 38’i
750 TL ve altı, %35’i 750-1500 TL arası gelire sahip olduklarını söylemişlerdir.
Tablo 1: Mülteciler için Frekans Dağılımı

Değişkenler

%

Cinsiyet
Kadın

38

Erkek

62

18-25

31

26-35

27

36-45

23

46-55

14

56-65

3

66-+

2

Yaş

Medeni Durum
Bekar

9

Evli

89

Boşanmış

2

Eğitim Durumu
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İlköğretim

49

Lise

35

Üniversite

16

Mesleğiniz
Çalışıyor

29

Çalışmıyor

71

750 TL ve altı

38

750-1500 TL

35

1500-3000 TL

25

3000-6000 TL

2

Gelir

Dil ve kültür farklılığı için mültecilere sorulan anket maddeleri Tablo 2’de verildiği gibidir.
Tablo 2: Mülteciler için Dil ve Kültür Farklılığı Anket Maddeleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Yaşadığım sağlık problemi ile ilgili nereye başvuracağımı bilmiyorum.
Daha önce yaşadığım sağlık problemleri ile ilgili bilgi sorulmuyor.
Sağlık evraklarını nereye vereceğim konusunda bilgilendirme yapılmıyor.
Hastaların genel sorumlulukları konusunda bilgilendirme yapılmıyor.
Kimlik numaramın olmaması sorun yaratıyor.
Hasta haklarımın olduğunu biliyorum.
Hastanede nasıl davranacağımı biliyorum.
Hastane girişlerinde kendi dilimizde yönlendirme tabelaları yapılmalıdır.
Geldiğim ülkede sağlık hizmetlerinin işleyişi farklı olduğu için problemler yaşıyorum.
İlaç almak istediğim zaman sağlık personeli sıkıntı çıkarıyor.
İlaç ya da bakım almak istediğim sağlık personeline güvenmiyorum.
Dil problemim yüzünden sağlık personeline derdimi anlatamıyorum.
Reçete/İlaçları nereden alacağım konusunda bilgi verilmiyor.
Sağlık problemlerimi çözmek konusunda uzmanlaşmış tercümanların olmaması problem yaratıyor.
Dil sıkıntısı bakımından anlaşamadığım sağlık personeline öfkeleniyorum.
Başka bir hastaneye sevk edilmek sorun oluyor.
Sağlık kuruluşu uzak olduğu için sağlık problemimin takibini yapamıyorum.
Güvenlik nedeni ile sağlık kuruluşuna sık sık gidemiyorum.
Genel olarak verilen sağlık hizmetinden memnunum.

İlk aşamada anket maddeleri için güvenilirlik analizi yapılmıştır. Genel memnuniyet ve Soru 6: “Hasta
haklarımın olduğunu biliyorum” anket maddesi güvenilirliği bozduğu gerekçesi ile analizden çıkarıldıktan
sonra tekrar güvenilirlik analizi yapılmış ve sonuç, Tablo 3’te gösterilmiştir. Tablo 3’e göre anket
maddelerinin oldukça güvenilir olduğu görülmektedir.
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Tablo 3: Sağlık Personeli için dil ve kültür farklılığı anket maddeleri için güvenirlik analizi sonuçları

Cronbach Alfa değeri

Anket Madde Sayısı

0,912

17

Sonraki aşamada klasik faktör analizi aşamasına geçilmiştir. Önce, anket maddelerinin ve örneklemin
yeterli olup olmadığı araştırılmıştır. Sonuçlar, Tablo 4’te verilmiştir. Tablo 4’e göre, anket maddeleri ve
örneklemin yeterli olduğu sonucuna varılmıştır.
Tablo 4: Mülteciler için dil ve kültür farklılığı anket maddeleri için örneklem ve anket maddeleri yeterliliği
sonuçları
Test İstatistiği

Değeri

KMO Örneklem Yeterliliği

0,924

Bartlett Testi Değişken Yeterliliği

784,996

Serbestlik Derecesi

136

p

0,001

Sonraki aşamada, en çok olabilirlik tekniği uygulanarak ilgili maddelerin hangi faktörlerde yer alacağı
belirlenmiştir. Klasik ve Sağlam faktör analizi sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. 6 faktörlü yapının klasik
faktör analizine göre, toplam varyansın %66,322’sini açıkladığı görülmüştür.
Anket maddeleri için aykırı değer ve normallik analizi sonuçları Şekil 1 ve Tablo 6’da gösterildiği gibidir.
Şekil 1 incelendiğinde aykırı değerlerin varlığından söz edilir. Tablo 6’ya göre, analize alınan anket
maddelerinden elde edilen faktör skorlarının çok değişkenli normal dağılıma sahip olmadıkları
görülmektedir. Tüm bu bilgiler işığı altında, sağlam faktör analizi uygulanabileceği görüldüğünden,
sağlam faktör analizi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 5’te verilmiştir.
Klasik faktör analizi ve sağlam faktör analizi sonuçlarına göre, faktörlerin farklı sorulardan oluştuğu
görülmektedir. Sağlam faktör analizinde, faktör yüklerinin hepsinin 0,5 değerinden yüksek olduğu tespit
edilmiştir. Bu yüzden sağlam faktör analizi sonuçlarının kullanılması daha güvenilir olacaktır. Klasik faktör
analizi sonuçlarına göre, son faktörde tek bir anket maddesi olduğu belirlenmiştir. Ancak sağlam faktör
analizi uygulandığında son faktörde iki anket maddesinin toplanması ile daha iyi sonuç vermiştir. Tüm bu
sonuçlara göre, Faktör1: İlaç/Sağlık Problemleri, Faktör2: Hastane Problemleri, Faktör3: Dil Problemleri,
Faktör4: Güvenlik Problemleri, Faktör5: Kültürel Farklılık Problemleri, Faktör6: Hasta Yönlendirme
Problemleri olarak belirlenmiştir.
Ayrıca türetilmiş korelasyon matrisi kullanılarak, klasik faktör analizi için bulunan türetilmiş korelasyon
matrisinde artık terimlerin %11’inin 0,05 ve üzerinde değere sahip olduğu tespit edilmiştir. Yine sağlam
faktör analizi kullanılarak bulunan türetilmiş korelasyon matrisinde ise, artık terimlerin %4’ünün 0,05 ve
üzeri değere sahip olduğu belirlenmiştir. İki teknik karşılaştırıldığında, sağlam faktör analizinin sonuçları
daha iyi açıkladığı söylenebilir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Geçici koruma altında bulunan Suriyeli mülteciler hakkında dil ve kültür farklılığının araştırıldığı bu
çalışmada klasik ve sağlam faktör analizleri uygulanmıştır.
Bu çalışma özelinde, klasik faktör analizi için bulunan türetilmiş korelasyon matrisinde artık terimlerin
%11’inin 0,05 ve üzerinde değere sahip olduğu tespit edilmiştir. Yine sağlam faktör analizi kullanılarak
bulunan türetilmiş korelasyon matrisinde ise, artık terimlerin %4’ünün 0,05 ve üzeri değere sahip olduğu
belirlenmiştir. Faktör analizinin uygulandığı çalışmalarında aykırı değerlerin varlığından şüphe ediliyorsa
ve anket maddelerinden elde edilen faktör skorları, çok değişkenli normallik varsayımını sağlamıyorsa,
sağlam faktör analizinin kullanılması daha iyi sonuçlar verecektir.
Sağlam faktör analizi sonuçlarına göre, 6 faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Bunlar; Faktör1: İlaç/Sağlık
Problemleri, Faktör2: Hastane Problemleri, Faktör3: Dil Problemleri, Faktör4: Güvenlik Problemleri,
Faktör5: Kültürel Farklılık Problemleri, Faktör6: Hasta Yönlendirme Problemleri olarak belirlenmiştir.
Tablo 5: Sağlık Personeli için klasik ve sağlam faktör analizi sonuçları
KFA
F1
s1

0,776

s2

0,911

s3

0,720

s4

0,404

s5

F2

F3

SFA
F4

F5

F6

F1

F3

F6

0,621
0,639
0,564

0,946

S8

0,954

0,608
0,899

S9

0,377

S10

0,862

0,874

s11

0,638

0,650

s12

0,629

0,539

0,679

0,434

0,718

s14

0,775

0,704

s15

0,586

0,967

0,418

s17
s18

F5

0,975

0,454

s16

F4

0,891

S7

s13

F2

0,956
0,776

0,682

0,618
0,609
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Şekil 1: Sağlık Personeli Anket Maddeleri için Q-Q Plot

Tablo 6: Sağlık Personeli için Çok Değişkenli Normallik Analizi Sonuçları

Örneklem

Değişken

Eğim

t

p

154

6

0,690

42,082

0,001
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Özet
Bu araştırmanın amacı; sosyal medya platformlarında kullanıcıların içerik paylaşımları yapma kararları
ardındaki motivasyonlara ilişkin bireysel deneyimlerini derinlemesine incelemektir. Araştırma
kapsamında nitel veri toplama yöntemlerinden derinlemesine görüşme tekniği kullanarak veriler
toplanmıştır. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu
oluşturulmuştur. Araştırmada yer alan katılımcıların tespit edilmesinde amaçlı örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubuna dahil edilen katılımcılarda aranan temel ölçüt, sosyal medya
platformlarında daha önce paylaşım yapmış olmaktır. Bu bağlamda araştırmanın çalışma grubu 22-44
yaşları arasında değişen ve daha önce sosyal medya platformlarında paylaşım yapmış katılımcılardan
meydana gelmektedir. Elde edilen veriler, temalara ayrıldıktan sonra betimsel analiz yöntemi
kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmayla elde edilen sonuçlara göre, katılımcıların sosyal medyada
paylaşım yapma motivasyonları arasında enformasyon paylaşımı, toplumsal sorunlara destek verme,
eğlence, sosyal etkileşim, benliğin sunumu ve duygusal durum faktörleri ön plana çıkmaktadır.
Katılımcıların sosyal medya platformlarında siyasi konularla ilgili içerikler ve mahremiyet ihlallerine yol
açabilecek içerikler paylaşmama eğilimde oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kullanıcı Motivasyonları, Sosyal Medya, Paylaşım Kültürü
The Motivation of Content Sharing Activities in Social Media
Abstract
This study aims to examine in detail the individual motivations of social media users behind their
decisions to share content on these platforms. Within the scope of this study, data were collected by
using the in-depth interview technique, one of the qualitative data collection methods. A semistructured interview form was created to collect data for this study. The purposeful sampling method
was used to select the participants of the study. The main criterion for participants included in the study
is to have shared content on social media platforms. Accordingly, the study group of the study consists
of participants aged between 22 and 44 who have shared content on social media platforms before. The
obtained data were analyzed by using the descriptive analysis method after being divided into themes.
The findings of the study show that information sharing, supporting social problems, entertainment,
social interaction, self-presentation, and emotional state are among the prominent motivations of the
participants behind sharing content on social media. It has been concluded that the participants tend not
to share content related to political issues on social media platforms and content that may lead to the
violation of their privacy.
Keywords: User Motivations, Social Media, Sharing Culture, Digital Content.
Giriş
İnsanlar deneyimlerini, düşüncelerini ve gerçekleştirmiş oldukları eylemleri diğerleriyle paylaşma
eğilimindedirler (Şimşek, 2013, s. 215). Her dönemin baskın iletişim kanalları insanların sahip olduğu her
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türlü enformasyonu diğerleriyle paylaşmaları için bir aracı olmuştur. Örneğin Roma zamanında papirüs
üzerine yazılan haberler, imparatorluğun farklı noktalarına el yazmaları şeklinde çoğaltılarak
ulaştırılıyordu. İlerleyen dönemlerde haber mektupları, haberin ticari bir meta haline dönüşmesini
sağlamış ve insanları farklı coğrafyalarda yaşananlardan haberdar olmasının önünü açmıştır. Almanya’da
matbaanın icadıyla birlikte modern basım ve yayım faaliyetleri başlamıştır. Böylece haberler ve her türlü
bilgiler seri üretim mantığıyla kopyalanabilir hale gelmiş ve bu sayede bilginin paylaşılması hız
kazanmıştır. Elektrikli telgrafla başlayan yeni süreçte, radyonun ve televizyonun icadı haberlerin ve
bilginin küresel ölçekte yayılmasını, geçmiş dönemlerle kıyaslanamayacak ölçüde hızlandırmıştır. 20.
yüzyıla gelindiğinde gazete, radyo ve televizyon birincil haber kaynakları haline gelmiştir. Bu bağlamda
iletişim teknolojileri imparatorlukların, ulusların, toplulukların ve bireylerin şekillenmesinde önemli bir
rol oynamıştır (Sandel & Ju, 2019, s. 2).
Günümüzde kitle iletişim araçlarında yer alan içerikler kapitalist bir mantıkla ve medya profesyonelleri
marifetiyle üretilmektedir. Aynı zamanda kitle iletişiminde haber ve enformasyon akışı dikey bir şekilde
gerçekleşmektedir. Kitle iletişim araçları karşısında izler kitle pasif bir şekilde konumlanmıştır. Medya
tüketicileri (radyo dinleyicisi, televizyon izleyicisi ya da gazete okuru) sadece hangi kanaldan gelen
içerikleri tüketeceğini, seçme özgürlüğüne sahiptir. Bu sebeple medyada yer alan içerikleri tüketenler,
içerik üretim sürecine dahil olamamaktadır. Bu araştırmanın teorik arka planını oluşturan kullanımlar ve
doyumlar yaklaşımının (uses and gratifications) açıkladığı gibi insanlar, sadece birtakım ihtiyaçlarını
doyuma ulaştırmak için medyayı ve içeriklerini tercih etmektedir (Katz, Blumler, & Gurevitch, 1973, s.
509-523).
Web 2.0 teknolojisiyle birlikte insanlar, dijital ortamlarda içerik üretim sürecine dahil olmaya başlamıştır.
Bu sayede enformasyon akışı yatay bir iletişim süreci içerisinde gerçekleştirilmeye başlamıştır. Böylelikle
kullanıcı türevli içerikler (user-generated content) dijital iletişim ortamlarında dolaşıma sokulmaya
başlamıştır (M.Kaplan & Haenlein, 2010, s. 59-68 ). Kullanıcı türevli içerikler enformasyon ve haber
akışında yeni bir dönemin başlamasını sağlamıştır. Kullanıcılar tarafından üretilen içerikler, insanların
birbirleriyle bağlantı kurmalarını, iletişim halinde olmalarını, kolektif hareket etmelerini,
sosyalleşmelerini ve sosyal ilişkilerini düzenlemelerini sağlamaktadır. Böylelikle platformda yer alan
herkes özgürce içerikler üretebilmekte ve paylaşabilmektedir. Bu sayede sosyal medya, insanların
birbirleriyle iletişim kurmasını sağlamak, özgürce içerik üretmek, paylaşmak (Ghaisani, Handayani, &
Munajat, 2017, s. 530), sosyalleşmek ve haberleşmek için kullanılmaktadır. Aynı zamanda sosyal medya
platformları, kullanıcıların kendisini ifade etmesini sağlayan aracılardır. Kullanıcılar sosyal çevrelerini
genişletmekte ve yeni topluluklarla etkileşime geçebilmektedir. Böylelikle insanlar farklı toplulukların
üyeleriyle sosyal medya marifetiyle iletişim kurarak yeni sosyal ilişkiler geliştirmektedir. Tüm bu süreçleri
insanlar, sosyal medya platformlarında paylaşımlar yaparak gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda sosyal
medya platformlarında içerik paylaşımı son yıllarda toplumsal hayatın önemli bir parçası haline gelmiştir.
Marwick ve boyd’a (2011) göre, kullanıcılar sosyal medyayı, sosyal etkileşimlerin gerçekleştirildiği özgün
alanlar olarak görmeye başlamıştır. Gerçekleştirilen çalışmalarda dijital platformlarda içerik paylaşma
motivasyonları arasında bir sosyal gruba ait olma, kişisel gelişim, bireyci ve fedakâr olma gereksinimleri
yer almaktadır (Ho & Dempsey, 2010, s. 1000). Lee ve arkadaşları (2011, s. 129) tarafından
gerçekleştirilen araştırmada; bilgi verme ihtiyacının en güçlü motivasyon olduğu, bunu sosyalleşme ve
statü arayışının takip ettiği tesit edilmiştir. Bir diğer ifadeyle fedakâr olma ve bir gruba ait olma
ihtiyacıyla kullanıcılar sosyal medyada içerik paylaşımları yapmaya motive olmaktadır. Gerçekleştirilen
bir diğer çalışmaya (Chiu, Hsu, & Wang, 2006) göre, sosyal etkileşim ve karşılıklı yarar için bilgi alışverişi
gerçekleştirme dijital platformlardaki içerik paylaşım motivasyonları arasındadır. Bu araştırmanın amacı;
sosyal medya platformlarında kullanıcıların içerik paylaşımları yapma kararları ardındaki motivasyonlara
ilişkin bireysel deneyimlerini derinlemesine incelemektir. Bu bağlamda çalışma kapsamında
derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler, temalarına göre ayrıldıktan sonra
betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.
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Motivasyon Kavramı
Motivasyonlar, insanların ihtiyaçlarını giderme eylemlerini etkileyen genel eğilimlerdir (Papacharissi &
Rubin, 2000, s. 175–196). Motivasyon, bireyleri harekete geçmeye teşvik eden etkendir. Mitchell (1982,
s. 80-88) motivasyon kavramını “bireyin istediği ve belirli davranışlarda bulunmayı seçme derecesi”
olarak tanımlamaktadır. Ünsar, İnan ve Yürük (2010, s. 250) motivasyon kavramını bireyin kendi
arzusuyla amaçladığı bir hedefe ulaşmak için harekete geçme süreci olarak tanımlamaktadırlar. Bir diğer
kavramsal tanıma göreyse; motivasyon kavramı, bireyin belirli bir şeyi yapma arzusu ya da isteğidir
(Lexico, 2021).
Psikoloji bilimi içerisinde motivasyon kavramı temelde içsel motivasyon (intrinsic motivation) ve dışsal
motivasyon (extrinsic motivation) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Reiss, 2012, s. 152-156). İçsel
motivasyon, bireysel ilgi ve zevkler sebebiyle bir eylemi gerçekleştirmek için bireyi harekete geçirme
durumudur (Vallerand, 1997, s. 271-360). İçsel motivasyon, bireyin herhangi bir ödül ya da zorlayıcı dış
etken olmaksızın kendi ilgisini çeken, arzuladığı ve zevk aldığı şeyleri yapmaya yönlendiren motivasyon
türüdür (Raffini, 1996). Bir diğer ifadeyle arzu ve hislerin bireyi bir eylemi gerçekleştirmek için harekete
geçirmesidir. Ancak bir eylemi gerçekleştirme motivasyonu değişmez değildir. Bireyin içinde bulunduğu
koşullara göre bir eylemi gerçekleştirme motivasyonu da değişiklik gösterebilmektedir. İçsel
motivasyonlardan farklı olarak dışsal motivasyonlarınsa araçsal bir hedefi bulunmaktadır. Dışsal
motivasyonlar, ödül veya teşvik gibi çevresel faktörler tarafından bireyi bir şeyi yapmak için harekete
geçiren güçtür. Dışsal motivasyon bireyin herhangi bir duygusunu ya da merakını gidermek için değil, bir
fayda elde etmek ya da zarardan kaçınmak için bireyi harekete geçiren (Aslan & Doğan, 2020) güçtür. Bu
bağlamda örneğin, bireyin sosyal medyada tanınmak, sosyal çevresi tarafından onaylanmak ve gelir elde
etmek için içerik paylaşımları yapması dışsal bir motivasyonun ürünüdür.
Sosyal medyada içerik paylaşım motivasyonlarıyla ilgili gerçekleştirilmiş olan çalışmaya (Munar &
Jacobsen, 2014, s. 47-49) göre; ben merkezli motivasyonlar ile toplulukla ilişkili motivasyonlar olmak
üzere iki farklı motivasyon türü de sosyal medyada içerik paylaşımı üzerinde belirleyici olmaktadır.
Bireysel ihtiyaçlar ve toplumsal fayda, kullanıcıların sosyal medyadaki içerik paylaşım motivasyonlarını
belirlemektedir. Bireyin sosyalleşme, haber alışverişi, tanınma, iletişim kurma ve eğlenme ihtiyaçlarını
karşılamak için sosyal medyada içerikler paylaşması, içsel ve dışsal motivasyonların bir sonucudur. Bunun
sonucundaysa birey bir doyuma ulaşmaktadır. Bu bağlamda sosyal medyada içerik paylaşımı yapan birey,
aktif bir sosyal medya kullanıcısı olmaktadır. Bir ihtiyacını ya da gereksinimini doyuma ulaştırma
motivasyonuyla hareket etmektedir. Bu sebeple de sosyal medya kullanıcılarının içerik paylaşım
motivasyonlarını daha iyi analiz edebilmek için kullanımlar ve doyumlar yaklaşımını referans olarak
almak gerekmektedir.
Kuramsal Temel: Kullanıcıların Sosyal Medyada İçerik Paylaşım Motivasyonları
Medya, farklı amaçlar için kullanılabilir. İnsanlar da çeşitli ihtiyaçları için iletişim ortamlarını bir diğerine
tercih etme eğilimindedir. Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı insanların medya kullanımının nasıl ve
neden kaynaklandığını incelemektedir. Aynı zamanda insanların hangi iletişim aracını neden tercih
ettiğinin ardında yatan motivasyonları ve bunların sonuçlarını incelemektedir (Spiliotopoulos & Oakley,
2013). Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı, insanların iletişimsel tutumlarının ihtiyaçlar ve arzular
ekseninde yönlendirildiğini açıklayan, sosyal ve psikolojik yaklaşımı merkezine alan bir teoridir (Katz,
Blumler, & Gurevitch, 1973, s. 509-523). İnsanlar ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak adına medyayı
kullanmaktadır. Bu yaklaşıma göre, insanlar belirli bir amaca ulaşmak için iletişim ortamlarını kullanarak
doyuma ulaşmaktadır. Bu bağlamda izleyici motivasyonları, kullanımlar ve doyumlar perspektifinde
gerçekleştirilen araştırmaların merkezinde konumlanmaktadır (Hanson & Haridakis, 2008). Aynı
zamanda insanlar, ihtiyaçlarına göre, medya içeriklerini ve iletişim araçlarını da seçebilmektedir.
Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı insanların ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamak için medyayı nasıl
kullandıklarını analiz etmektedir. Ayrıca insanların medya teknolojilerini kullanma motivasyonlarını
incelemektedir. Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı, aktif medya izleyicisine vurgu yaparak, insanların
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medyayı birtakım gereksinimlerini (sosyal ve psikolojik) karşılamak için kullandığını iddia etmektedir
(Katz & Foulkes, 1962, s. 377-388). Bir diğer ifadesiyle insanlar medya karşısında pasif bir konumda yer
alarak her gösterilen içeriği tüketmemektedir. Bu sebeple insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için medyayı
bilinçli bir şekilde kullanmaktadır. Bu bağlamda kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı, izleyicilerin medyayı
kullanma ve bir iletişim ortamını diğerine tercih etme kararlarının neler olduğuna odaklanmaktadır
(Rubin, 2009, s. 165-184).
Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı perspektifinde gerçekleştirilen araştırmalarda (Rubin, 1981) insanların
televizyonu zaman geçirme, gerçeklerden kaçma, bilgilenme ve eğlenme gibi ihtiyaçlarını doyuma
ulaştırma motivasyonuyla tercih ettiği sonucuna ulaşmıştır. Özellikle son yıllarda kullanımlar ve doyumlar
yaklaşımı sosyal medya araştırmalarına uyarlanmaya başlamıştır. Sosyal medya bağlamında
gerçekleştirilen araştırmaya (Park, Kee, & Valenzuela, 2009) göreyse; kullanıcılar bilgilenme, sosyalleşme
ve eğlence ihtiyaçlarını doyuma ulaştırma motivasyonuyla sosyal medyayı kullanmaktadır. Bu bağlamda
kullanıcılar sosyal medyada hem içerik paylaşımı yaparak hem de diğerleri tarafından paylaşılan içerikleri
tüketerek birtakım gereksinimlerini karşılayabilmektedir. Ayrıca kullanıcılar bir takım iletişimsel ve sosyal
gereksinimlerini karşılamak için kullanıcı türevli içerikler paylaşmaktadır. Alsalem (2019, s. 550-567)
tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, kullanıcıların içerik paylaşım motivasyonları kullandıkları
sosyal medya platformuna göre farklılık göstermektedir. Kullanıcılar Snapchat ve Instagram’da eğlenmek
ile zaman geçirmek amacıyla içerikler paylaşmaktadır. Twitter’da içerik paylaşımı yapma motivasyonları
arasında; enformasyon paylaşımı, kendini ifade etme ve sosyal etkileşimi sağlama faktörleri yer
almaktadır. Akademik literatürde kullanıcıların özellikle Twitter’daki kullanım motivasyonlarını analiz
etmeye yönelik çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Liu, Cheung ve Lee’ye (2010) göre, enformasyon
paylaşımı ve sosyal etkileşim Twitter kullanım motivasyonlarında öne çıkan faktörlerdendir. Bir diğer
çalışmaya (Johnson & Yang, 2009) göre, enformasyon paylaşma motivasyonu Twitter’da harcanan süreyi
ve haftalık ziyaret sıklığını arttırmaktadır. Instagram üzerine gerçekleştirilen bir araştırmaya (Sheldon &
Bryant, 2016) göreyse; kullanıcılar platformda yer alan diğer kullanıcılara kendilerini tanıtma
motivasyonuyla paylaşımlar yapmaktadır. Çaycı, Çaycı ve Eken (2019) tarafından gerçekleştirilen bir
diğer araştırmaya göreyse; narsist kişilik özelliğine sahip kullanıcıların sosyal medya platformlarında aşırı
özçekim (selfie) paylaşımları yaptığı sonucuna ulaşılmıştır. Oğuz ve Aktaş’ın (2018, s. 82) araştırmasında
öğrencilerin kendilerini mutlu hissettiklerinde sıklıkla özçekim paylaşımları yaptıkları belirlenmiştir. Bir
diğer araştırmaya (Sung, Lee, Kim, & Choi, 2016, s. 260) göre, sosyal medya platformlarında özçekim
paylaşımı gerçekleştirme motivasyonları; ilgi çekmeye çalışma, iletişim kurma, arşivleme ve narsisizmdir.
Utz ve arkadaşları (2015) tarafından gerçekleştirilen araştırmadaysa, kullanıcılar eğlenceli paylaşımlarda
bulunma motivasyonuyla Snapchat platformunda paylaşımlar yapmaktadır. Gerçekleştirilen bir diğer
araştırmaya (Hanson & Haridakis, 2008) göreyse, kullanıcıların YouTube’da içerik paylaşım
motivasyonları eğlence ve sosyal etkileşim şeklindedir.
İnsanlar sosyal medyada, bağlantı halinde oldukları kullanıcılara enformasyon aktarmak, duygusal olarak
rahatlamak ve kendini bir sosyal çevre içerisinde tanımlamak için paylaşımlarda bulunmaktadır. Sosyal
medyanın kullanıcı türevli içerik üretmeye ve bu içerikleri diğerleriyle paylaşmayı sağlayan teknik alt
yapısı sosyal medyanın kullanım amaçlarını çeşitlendirmektedir. Örneğin sosyal medya platformları
sadece ulusal ya da uluslararası konularda son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için
kullanılmamaktadır. Aynı zamanda son dakika gelişmeleri hakkında kullanıcılar arasında fikir
alışverişlerinin sağlanması ve gelişmelerden haberdar olmayan diğer kullanıcılara haberlerin ulaştırılması
içinde kullanılmaktadır. Gündemdeki konularla ilgili fikirlerini diğer kullanıcılara ulaştırma arzusu ve
gelişmelerin yayılmasını sağlama isteği kullanıcıların sosyal medyada içerik paylaşımı yapma
motivasyonlarını arttırmaktadır. Özü itibariyle insanların birbirleriyle paylaşımda bulunması sosyal bir
davranıştır. Gündelik yaşamda insanlar birbirleriyle maddi veya maddi olmayan şeyler paylaşmaktadır
(Dafonte-Gómez, 2018, s. 2136). Bu bağlamda sosyal medya platformlarıysa sosyal davranışın
gerçekleşmesi için birer aracıdır. Sosyal medya platformları insanların birbirleriyle iletişim kurmalarını,
haberleşmelerini, sosyalleşmelerini, düşüncelerini aktarmalarını ve kendilerini diğerlerine ifade
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etmelerini sağlamaktadır. Diğer bir ifadeyle insanlar sosyal medyada birtakım ihtiyaçlarını doyuma
ulaştırmak için paylaşımlar yapmaktadırlar. Sosyal medya paylaşımları kullanıcıların eğlenme ile duygusal
olarak rahatlama gereksinimlerini karşılayabildiği gibi bilgiye ulaşma ve yayma ya da kendini diğerlerine
sunma ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.
Araştırmanın Amacı ve Yöntemi
Bu araştırmanın amacı; sosyal medya platformlarında kullanıcıların içerik paylaşımları yapma kararları
ardındaki motivasyonlara ilişkin bireysel deneyimlerini derinlemesine incelemektir. Bu amaç
doğrultusunda aşağıdaki üç araştırma sorusu oluşturulmuştur.
1. Kullanıcıların sosyal medyada paylaşım yapma motivasyonları nelerdir?
2. Hangi faktörler kullanıcıların sosyal medyada içerik paylaşımları yapma motivasyonlarına engel
olmaktadır?
3. Kullanıcıların duygusal durumlarının, sosyal medyada içerik paylaşım motivasyonları üzerinde
nasıl bir etkisi bulunmaktadır?
4. Sosyal etkileşim ile kullanıcıların sosyal medyadaki paylaşım motivasyonları arasında nasıl bir
ilişkisi bulunmaktadır.
Nitel veri toplama yöntemlerinden derinlemesine görüşme tekniği araştırma kapsamında kullanılmıştır.
Araştırma evrenini, sosyal medya platformlarının en az birinde paylaşım yapmakta olan Türk kullanıcılar
oluşturmaktadır. Araştırmanın evreninden veri toplama noktasında iş gücü, zaman ve ekonomik
sınırlılıkları olması sebebiyle araştırma örneklemi belirlenmiştir. Araştırma örneklemi yedi katılımcıdan
meydana gelmektedir. Araştırmada yer alan katılımcıların tespit edilmesinde amaçlı örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubuna dahil edilen katılımcılarda aranan temel ölçüt, sosyal medya
platformlarında daha önce paylaşım yapmış olmaktır. Bu bağlamda araştırmanın çalışma grubu 22 ile 44
yaşları arasında değişen ve daha önce sosyal medya platformlarında paylaşım yapmış katılımcılardan
meydana gelmektedir.
Bu çalışma kapsamında katılımcılardan nitel veri toplama tekniklerinden derinlemesine görüşme
yöntemiyle veriler toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. COVID-19 pandemisi süreci sebebiyle elektronik posta aracılığıyla sorular katılımcılara
yönlendirilmiş ve cevaplamaları talep edilmiştir.
Yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmadan önce konuyla ilgili literatür taraması
gerçekleştirilmiştir. Böylelikle görüşme formunda yer alacak sorular belirlenmiştir. Görüşme formundaki
ifadeler oluşturulurken; Pentina, Basmanova ve Zhang (2014, s. 1-20) ile Ghaisani, Handayani ve Munajat
(2017, s. 530-535) tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışmalardan yararlanılmıştır. Derinlemesine
görüşmeler gerçekleştirilmeden önce yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan sorular alanda
uzman iki akademisyenle paylaşılmıştır. Böylelikle uzman görüşleri alınmıştır. Sonrasında yarı
yapılandırılmış görüşme formunda yer alan sorulara son şekli verilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme
formunda öncelikli olarak tanımlayıcı (Eğitim, yaş, medeni hali ve çalışma durumu) sorulara yer
verilmiştir. Sonrasında çalışmanın amacına uygun olarak oluşturulmuş sorulara yer verilmiştir.
Araştırmanın etik sorumluluğu sebebiyle, gönüllü olarak araştırmada yer almayı kabul eden
katılımcılardan herhangi bir kimlik bilgisi istenmemiştir. Veri toplama sürecine başlamadan önce
katılımcılara kişisel bilgilerinin gizli tutulacağı konusunda gerekli bilgilendirmeler sağlanmıştır.
Katılımcılara, kendilerinden toplanan verilerin sadece bilimsel amaçlı çalışmalar için kullanılacağı bilgisi
verilmiştir. Böylelikle katılımcılar gönüllülük ilkesine göre, gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan ve etik
kaygıları giderildikten sonra araştırmaya kendi rızalarıyla dahil olmuşlardır. Araştırmanın hiçbir
aşamasında katılımcıların kimlik bilgilerini ortaya çıkartacak herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir. Bu
sebeple katılımcılardan toplanan veriler analiz edilirken kolaylık sağlaması ve demografik özelliklerin
tanımlanabilmesi için her katılımcı kodlanmıştır.
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Betimsel analiz sürecinde çalışma grubundan toplanan veriler öncelikle detaylı bir şekilde okunmuş ve
sonrasında elde edilen verilere göre temalar oluşturulmuştur. Belirlenen temalara göre toplanan veriler,
betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler yazım ve imla kuralları
düzeltilmeden çalışma içerisine dahil edilmiştir. Katılımcıların ifadeleri çalışmaya aktarılırken analize
eklenmeyen kısımların varlığını ifade etmek için “(…)” kullanılmıştır.
Bulgular
Araştırma yedi katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma etiği sebebiyle katılımcıların hepsi “X1, X2, X3,
…X7” şeklinde kodlanmıştır. Katılımcılardan elde edilen veriler temalarına göre analiz edilmeden önce
katılımcılara ait tanımlayıcı bilgiler ve betimsel analiz sürecindeki kodları Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1: Çalışma Grubuna Ait Tanımlayıcı Bilgiler
Katılımcı Kodları

Cinsiyet

Yaş

Eğitim Durumu

Çalışma Durumu

X1

Erkek

35

Lisansüstü

Çalışıyor

X2

Kadın

23

Lisans

Çalışıyor

X3

Erkek

26

Lisans

Çalışıyor

X4

Kadın

44

Lisans

Çalışıyor

X5

Kadın

22

Lisans

Çalışmıyor

X6

Kadın

32

Lisans

Çalışıyor

X7

Kadın

22

Lisans

Çalışmıyor

Çalışma grubunda yer alan yedi katılımcının yaşları 22 ile 44 arasında değişmektedir. Katılımcıların beşi
kadın, ikisiyse erkektir. Katılımcıların altısı lisans mezunu bir tanesiyse lisansüstü mezunudur. Çalışma
grubunda yer alan beş katılımcı çalışıyorken, iki katılımcı çalışmamaktadır. Katılımcıların üçü lisansüstü
eğitimine devam etmektedir.
Araştırmayla elde edilen veriler temalarına ayrılmadan önce çalışma grubunda yer alan katılımcıların
hangi platformları ne amaçla kullandıkları, en sık paylaşım yaptıkları platformun hangisi olduğu, ne tür
içerikler paylaşmayı tercih ettiklerini belirlemeye yönelik giriş sorularına yer verilmiştir. Böylelikle
çalışma grubunda yer alan katılımcıların hangi sosyal medya platformunda ne tür içerikleri ne sıklıkla ve
neden paylaştıklarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Çalışma grubunda yer alan katılımcıların hepsi birden fazla sosyal medya platformunda paylaşım
yapmaktadır. Katılımcıların hepsi Instagram’da paylaşım yapmaktadır. Katılımcıların dördü (X1, X2, X3 ve
X5) Twitter’da paylaşım yapmaktadır. Facebook’ta dört katılımcı (X1, X3, X4 ve X6) paylaşım
yapmaktadır. Üç katılımcı (X1, X3 ve X7) Youtube’da paylaşım yapmaktadır. Sadece iki katılımcı (X1 ve
X3) LinkedIn’de paylaşım yapmaktadır.
Katılımcılar Twitter’ı gündemi takip etmek, gelişmelerden haberdar olmak, karşılıklı fikir alışverişinde
bulunmak, bilgi sahibi olmak, iletişim halinde kalmak ve toplumsal konulara destek vermek amaçlarıyla
kullanmaktadır. Bu bağlamda aşağıda katılımcıların görüşleri yer almaktadır.
“Twitter’ı kullanma amacım ulusal ve uluslararası gündemi takip etmek, son dakika
gelişmelerinden haberdar olmak, takip ettiğim ünlülerin düşüncelerini öğrenmek ve bazı toplumsal
konulara destek olmaktır. Ayrıca ilgi alanıma giren konularla ilgili düşüncelerimi diğerleriyle
paylaşmak için de Twitter’ı kullanmaktayım.” (X1)
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“(…) Lise zamanlarımda insanların örgütlenmeye başladığı bir yer oldu ve twitter toplulukları
oluştu. (…) Üniversite dönemimde çok sık kullandım ve gündemi takip ettim. Özellikle hobilerimle
ilgili hesapları, iletişim çalışmalarıyla ilgili hesapları, borsa ve yatırım fikirlerine güvendiğim
insanları takip ediyorum. (…)” (X2)
“Twitter’ı genellikle ülke ve dünya gündeminden haberdar olmak ya da takip ettiğim kişi ve
kuruluşların günlük bilgilendirmeleri hakkında bilgi sahibi olmak için kullanırım. Örneğin pandemi
döneminde günlük vaka sayıları açıklandığında T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Twitter hesabına girer ve
oradaki paylaşım üzerinden bilgi edinirim.” (X3)
“(…) sosyal medyayı paylaşımdan ziyade iletişim amaçlı kullanıyorum. Çünkü hem yurtiçinde farklı
şehirlerde hem de yurtdışında bulunan aile ve arkadaş çevremle iletişim kurmak için tercih
ediyorum.” (X4)
“(…) güncel olayların takibi için Twitter’ı da kullanmaktayım. Gün içerisinde yaşanmış herhangi bir
olaya dair ayrıntılı bilgiye erişim sağlamak açısından Twitter’da birçok kaynak ve yorum var.
Olaylar hakkında fikir sahibi olmak ve ayrıntılı bilgi açısından Twitter’ı da faydalı buluyorum. (…)”
(X5)
Twitter, katılımcılar için önemli bir enformasyon kaynağıdır. Katılımcılar gündemdeki gelişmelerden
haberdar olmak ve bilgi sahibi olmak için Twitter’ı kullanmaktadırlar. Aynı zamanda katılımcılar fikir
alışverişinde bulunma ve toplumsal meselelere destek vermek amacıyla Twitter’da paylaşımlar
yapmaktadırlar.
Çalışma grubunda yer alan katılımcıların hepsi Instagram kullanmaktadır. Eğlence amaçlı Instagram
kullanımı katılımcılar arasında ön plana çıkmaktadır. Ayrıca fotoğraf paylaşımı ve sosyal etkileşim
amacıyla da Instagram kullanılmaktadır. Katılımcıların öne çıkan cevaplarının bir kısmı aşağıda yer
almaktadır.
“(…) yoğun olarak eğlence amaçlı ve boş zamanımı geçirmek için kullanıyorum. (…) gün içerisinde
onların paylaşımlarını takip edebiliyorum. Ayrıca bende gündelik yaşantımdan paylaşımlar
yapıyorum. (…)” (X1)
“(…) komik bulduğumuz şeyleri paylaştığımız, zaman zaman da kendi fotoğraflarımızı paylaştığımız
bir mecraydı. (…)” (X2)
“(…) daha çok bir eğlence platformu olarak görüyorum. (…) Genellikle arkadaşlarımın günlük
yaşamlarını ve eğlenceli paylaşımlarını takip etmekle birlikte kendi yaşantımla ilgili fotoğraflar
paylaşmak için bu platformu kullanıyorum. (…)” (X3)
“(…) Instagram da keşfet kısmını çok eğlenceli buluyorum. Güncel konuları haberleri ya da olayları
takip ediyorum. Telefonla dahi görüşemediğim bir çok arkadaşımla bu platforrm aracılığıyla
mesajlaşıp iletişim kurabiliyorum.” (X6)
Çalışma grubu içerisindeki katılımcılar Facebook’u aktif olarak kullanmamaktadır. Daha çok sosyal
çevreleriyle iletişim kurmak ve arkadaşları hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla katılımcılar Facebook’u
kullanmaktadır. Katılımcılardan X1: “(…) Ayrıca arkadaşlarım hakkında bilgi almak neler yaptıklarını takip
etmek için Facebook’u eskisi kadar olmasa da kullanmaktayım. (…) ” şeklinde düşüncelerini ifade
etmektedir. X3 kodlu katılımcıysa; “(…) Instagram’ın popüler hale gelmesinden sonra Facebook
kullanımım ciddi oranda azaldı. Bu platformda sadece mevcutta takip ettiğim arkadaşlarımın
paylaşımlarına bakmak için duruyorum. (…)” şeklinde düşüncelerini aktarmıştır. Son olarak X6 kodlu
katılımcının görüşleri, “(…) Facebook çok eskiden kalma bir hesabım olduğundan dondurmadım. Çok eski
tanıdıklarım olduğu için, sık olmasa da iletişim amaçlı kullanıyorum. (…)” şeklindedir. Ayrıca üç katılımcı
Youtube’da bilgilenme ve eğlence amacıyla yer aldıklarını ifade etmiştir. Örneğin X3 kodlu katılımcının
görüşlerine göre, “YouTube platformu benim için sosyal paylaşım ağları arasındaki en büyük eğlence ve
bilgi edinme platformudur. (…)” şeklindedir.
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Çalışma grubundaki yedi katılımcının altısı en sık Instagram’da paylaşım yaptığını ifade etmiştir.
Katılımcıların içerik paylaşım sıklıkları farklılık göstermekle birlikte hemen hepsi bir haftalık zaman
döngüsü içerisinde sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapmaktadır. Bu bağlamda katılımcıların
aşağıda yer alan ifadeleri dikkat çekicidir:
“Sosyal medyada her gün paylaşım yapmaya özen gösteririm. Genellikle Twitter ve Instagram
üzerinden paylaşımlar yapıyorum. (…) Ayrıca gündelik olarak yaşanan gelişmelerle ilgili yorumlar
yaparım. (…) Instagram’da (…) Hemen her gün hikaye özelliğinde iki paylaşım yapıyorum. Normal
paylaşımlarım ise haftada 3-4 defa yapıyorum.” (X1)
“(…) Bazen günde 2-3 paylaşım yaparım, bazen de 2-3 ayda 1 paylaşım yaparım. (…) En çok
paylaşım yaptığım platform ise Instagram’dır. (…) Instagram’ın bana sağlamış olduğu hedef kitle
ulaşımı, görsel içerikli olması, görsel bir arşiv imkânı tanıması ve hatta takipte olduğum kişilerle
mesajlaşma imkânı tanıması bu platformu daha çok kullanmamı sağlıyor.” (X3)
“En çok paylaşım yaptığım platform Instagram. Haftada 3 veya 4 kez paylaşım yaptığım
söylenebilir. (…)” (X5)
“İnstagram da paylaşım yapıyorum. Mutlaka her gün paylaşım yapmıyorum. Sanırım haftada
ortalama iki kere gibi düşünebiliriz. (…)” (X6)
“En çok hatta tek paylaşım yaptığım uygulama Instagram. (…)” (X7)
Katılımcıların sosyal medya platformlarında paylaşma eğiliminde olduğu ve olmadığı konular ise
benzerlik göstermektedir. Katılımcıların altısı sosyal medya platformlarında siyasi konularla ilgili içerikler
paylaşmak istememektedir. Sadece X7 kodlu katılımcı siyasi konularda görüşlerini paylaşmaktadır.
Katılımcılar genellikle müzik, caps, dizi ve film gibi eğlenceli içerikler paylaşmayı tercih etmektedir. Ayrıca
çalışma grubundaki katılımcılar gündemdeki gelişmeler, sosyal sorumluluk ve eğitici konularda
paylaşımlar yapmaktadır. Bu bağlamda aşağıda katılımcıların vermiş olduğu cevaplardan dikkat çekici
olanları yer almaktadır:
“Sosyal medyada gündelik hayatım, gündemdeki gelişmeler, sosyal çevremle gerçekleştirdiğim
kültürel aktiviteler, müzik ve eğlenceli içerikleriyle ilgili paylaşımlar yapıyorum. (…). Siyasi kimliğimi
açığa çıkartacak paylaşımlar ve yorumlar yapmamaya özen gösteririm.” (X1)
“Müzik, eğlenceli videolar, capsler bazen de sosyal duyarlılık gerektiren şeyler paylaşmayı tercih
ediyorum. (…) Siyasi paylaşımlar yapmıyorum, çünkü siyasetçi değilim ve herkesin siyaset
konuşmasından hiç haz etmiyorum. Herhangi bir şekilde siyasi bir görüş paylaştığınız an bir yorum
mutlaka alıyorsunuz ve kesinlikle bir polemiğe dönüşüyor. (…)” (X2)
“Sosyal medya hesaplarımda genellikle şahsi yaşantımla ilgili paylaşımlarla birlikte müzik,
eğlenceli video, sanat ve eğitim içerikleri paylaşırım. (…) Haber, kişisel görüş ya da siyasi içerik gibi
paylaşımlar yapmayı tercih etmem. (…)” (X3)
“Genellikle eğitici içerikli fotoğraf, video veya haber paylaşımı yapıyorum. (…)” (X5)
“Edebi cümleleri paylaşmayı seviyorum. İnsanlar bunlardan fikir üretmeli diye düşündüğümden
paylaşıyorum. Eğlenceli şeyler paylaşmayı da seviyorum. (…) Siyasi içerikli şeyler paylaşmayı
sevmiyorum. (…)” (X6)
“Daha çok edebiyat, müzik, dizi, film bazen de toplumsal konuları paylaşıyorum. Kişisel görüşlerimi
de kimi zaman gereken konularda (en azından bir şey söyleme isteği hissettiğimde siyasi içerik,
haber vb. konularda) paylaşmayı tercih ediyorum. (…)” (X7)
Çalışma grubundaki katılımcıların siyasi görüşlerini yansıtacak içerikleri paylaşmadıkları sonucuna
ulaşılmıştır. Ayrıca katılımcılar arasında sosyal medya platformlarında eğlence arayışı ön plandadır. Bu
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sebeple eğlence içerikli paylaşımlar yoğun olarak sosyal medya platformlarında yapılmaktadır. Son
olarak toplumsal konular ve gündemdeki gelişmelerle ilgili paylaşımlar da yapılmaktadır.
Enformasyon Paylaşımı
Sosyal medya platformları son yıllarda enformasyon kaynağına dönüşmektedir. Liu, Cheung ve Lee’nin
(2010) araştırmasına göre, enformasyon paylaşımı Twitter kullanım motivasyonlarında öne çıkmaktadır.
Bu araştırma kapsamında çalışma grubundaki katılımcılardan sosyal medyada enformasyon
paylaşımlarıyla ilgili düşünceleri alınmıştır. Katılımcılardan elde edilen cevaplar aşağıda yer almaktadır:
“Açıkcası son yıllarda gündemi Twitter üzerinden takip ediyorum. Ancak bazen konuyu
anlamıyorum ya da eksik noktaları oluyor. (…) Bende sıklıkla gündemdeki önemli gelişmeleri sosyal
medya hesaplarımdan paylaşırım. Aynı zamanda gündemdeki konular hakkında bilgilerimi
paylaşırım. Bu alanların kamusal katılımın sağlanması noktasında önemli olduğu kanaatindeyim.
Ancak bu alanlarda yoğun bir şekilde dezenformasyonun olduğunu da unutmamak gerekiyor. (…)”
(X1)
“(…) neyin doğru neyin yanlış olduğunu artık anlayamıyorum. (…) bazı haberlerin doğruluklarını
kanıtlayan veya yanlış olduğunu ispatlayan güvendiğim bazı tarafsız hesaplar var. Sadece onları
takip ediyorum. Kendim paylaşmıyorum.” (X2)
“Sosyal medya platformlarının gündemi ve çevremdeki gelişmeleri takip etmek için kullandığım en
önemli araçlar olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. (…) Ülke veya dünya gündemiyle ilgili gelişmeleri
sosyal medyadan Twitter aracılığıyla takip ederim. (…) Kendi sosyal medya hesaplarımda
gündemle ilgili gelişmeler çok çok nadiren paylaşırım. (…)” (X3)
“Ben bu tarz paylaşımlar yapmıyorum. Ancak sosyal medya platformları gündemi takip etmeme
yarımcı oluyor. Ama doğruluğunu mutlaka teyit ediyorum ve elemeye tabi tutuyorum.” (X4)
“Tabii ki yardımcı oluyor, gündemi takip etmek açısından oldukça kullanışlı. Takip ettiim birkaç
haber sitesi sayesinde gün içerisinde haber okumaya veya dinlemeye hiç vakit ayıramamış olsam
bile onlar sayesinde olaylardan haberdar olabiliyorum. Yaptığım paylaşımların çoğu gündemdeki
olay veya sorunlarla ilgili oluyor.” (X5)
“Kesinlikle düşünüyorum. Ben en çok da bunun için kullanıyorum. Bu anlamda etkili oluyor.
Gündemdeki gelişmelerle alakalı paylaşım yapıyorum. Zaman zaman çok sık olmasa da ‘herkes
paylaştı ben de paylaşayım’ diyorum. Ya da bu konu da fikrimi söylemeliyim şeklinde oluyor
bunlar.” (X6)
“Gündemi takip ettiğim alan sosyal medya olduğu için bu konuda sosyal medyanın oldukça
kullanışlı olduğunu söyleyebilirim ancak okuduklarımızın hepsinin doğru bilgiler taşımadığının
bilincinde olmamız gerekiyor. Gündemdeki her gelişme hakkında paylaşım yapmıyorum. Çünkü
öyle yaptığımda herhangi bir haber kanalından farkım kalmaz. Ama nadiren toplumsal açıdan
hepimizi ilgilendiren gelişmeler hakkında görüş bildiren paylaşımlar yapıyorum.” (X7)
Çalışma grubundaki katılımcıların hepsi gündemdeki gelişmeleri sosyal medya aracılığıyla takip ettiklerini
ifade etmektedir. Katılımcıların beşi (X1, X3, X5, X6 ve X7) gündemdeki gelişmelerle ilgili sosyal medyada
paylaşımlar yapmaktadır. Katılımcılar sosyal medyada enformasyon paylaşımları yaparak diğer
kullanıcıların gündemdeki konular hakkında bilgi ve fikir sahibi olmasını sağlamaktadır. İçsel bir
motivasyonla katılımcılar, karşılık beklemeden diğer kullanıcılara faydalı olmak için sosyal medyada
enformasyon paylaşmaktadır. Bu bağlamda Twitter, gündemdeki gelişmelerin takip edildiği ve
paylaşıldığı platform olarak ön plana çıkmaktadır. Ancak katılımcılar sosyal medyada gündemle ilgili
paylaşılan içeriklere güven problemi yaşamakta ve bu sebeple teyit etme ihtiyacı duymaktadır. Sonuç
itibariyle katılımcılar sosyal medyada sahip oldukları enformasyonu ve düşüncelerini, diğerleriyle
paylaşma motivasyonuyla hareket etmektedir. Bu bağlamda enformasyon paylaşımı sosyal medyada
katılımcıların içerik paylaşım kararları ardındaki temel motivasyondur.
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Sosyal Etkileşim
Marwick ve boyd’a (2011) göre, sosyal medya platformları sosyal etkileşimin gerçekleştirildiği
mekanlardır. Lee ve arkadaşlarının (2011, s. 129) gerçekleştirmiş oldukları araştırmada; sosyal
etkileşimde bulunma motivasyonuyla kullanıcılar sosyal medya da haber paylaşımları yapmaktadır.
Araştırma kapsamında katılımcılardan sosyal medya platformlarındaki sosyal etkileşim motivasyonlarını
belirlemek için düşünceleri ve deneyimleri toplanmıştır. Aşağıda katılımcılardan elde edilen önemli
ifadeler yer almaktadır:
“Kesinlikle çevremde direk birebir görüşmediğim ancak ne yaptığından paylaşımları sayesinde
haberdar olduğum çok sayıda insan var. Bu sebeple paylaşımların çok önemli olduğunu
düşünüyorum. Paylaşımlar sayesinde tanıştığım ve iletişim halinde olduğumda çok sayıda insan
var. Sosyal çevremle olan etkileşimimi sosyal medya paylaşımlarının arttırdığını düşünüyorum.
Özellikle bu pandemi döneminde bence daha çok paylaşır ve takip eder olduk. Aynı zamanda
paylaşım yapmak bence sosyal çevremle iletişim halinde kalmamın en kolay yolu.” (X1)
“Fiziksel ortamlarda hiç muhabbetim olmayan ama tanıdığım veya aynı gruplarda yer aldığım
insanlar bazen bir şeylere yanıt veriyor ve muhabbet edip arkadaş oluyoruz. Faydalı buluyorum.
(…) Dün ise Amerika'daki bir arkadaşımın doğum günüymüş onu tebrik ettim. Böylelikle
birbirimizden 10.000 km uzakta bile olsak kopmamış oluyoruz.” (X2)
“Sosyal medya platformlarında gerçekleştirilen paylaşımların sosyal etkileşimimizi arttırdığını,
çevremizdekilerden haberdar olmamızı sağladığını ve iletişimde kalmamızda çok etkili olduğunu
düşünüyorum. (…)” (X3)
“(…) Uzun zamandır yan yana gelemediğim ya da telefonla bile görüşmediğim, uzak kaldığım bir
arkadaşımla ya da bir akraba, tanıdık... sosyal medya aracılığıyla belki bir mesaj, bir yorum ya da
bir beğeni ile iletişim halinde kalabiliyoruz. (…)” (X6)
“(…) En basitinden arkadaş gruplarımız aracılığıyla birbirimize attığımız videolar, fotoğraflar, sık sık
yan yana gelemeyen kişilerin bir etkileşime girip kısa da olsa hayatlarında olup biteni birbirlerine
anlattıklarına benzemeyen esprili, derinliksiz, güncel sohbetler etmesini sağlıyor.” (X7)
Katılıcılardan elde edilen cevaplara göre, sosyal medyada içerik paylaşımı yapma motivasyonları arasında
sosyal etkileşim ön plana çıkmaktadır. Katılımcılar sosyal etkileşimlerini arttırmak için sosyal medya
platformlarında metin, video ve fotoğraf paylaşımları yapmaktadır. Aynı zamanda sosyal medya
paylaşımları sayesine arkadaşları hakkında bilgi sahibi olmakta ve sosyal çevreleriyle etkileşim halinde
kalmaktadırlar. Sosyal medya kitlesel öz iletişime (mass self communication) imkân veren yapısı
sayesinde kullanıcıların diğer kullanıcılarla ya da topluluklarla etkileşim halinde olmasını sağlamakta ve
böylece sosyal etkileşimi arttırmaktadır. Bu bağlamda katılımcılar sosyal etkileşimlerini arttırmak için
sosyal medya platformlarını aktif bir şekilde kullanmakta ve bu motivasyonla paylaşımlar yapmaktadırlar.
İnsanlar sosyal etkileşim sürecinde kendilerini diğerlerine ifade etmektedirler. Sosyal etkileşim sürecinde
sosyal medya araçsallaşmaktadır. Araştırma kapsamında katılımcılardan sosyal etkileşim sürecinde
kendilerini ifade etme motivasyonuyla içerik paylaşımları yapıp yapmadıklarıyla ilgili deneyimleri ve
düşünceleri alınmıştır. Katılımcılardan elde edilen önemli ifadeler aşağıda yer almaktadır:
“Kesinlikle kim olduğumu, nasıl biri olduğumu neyi sevdiğimi nelerden hoşlandığımı, hobilerimi,
yaşam şeklimi, kültürel seviyemi ya da o anki ruh halimi sosyal medyadaki paylaşımlarım
sayesinde aktarabiliyorum. Bence sosyal medya artık insanın kendisini çevresine ve diğerlerine
ifade etme biçimi. Eğer toplumsal bir konuda öfkeliysem bunu bile herkesle paylaşabiliyorum. Bu
sayede kendimi daha rahat ifade edebiliyorum. Bence ne kadar sık paylaşım yaparsa bir kullanıcı
sosyal medyada kendisini daha rahat ifade etmeye başlıyor. Sosyal medyanında kendisine özgü
bazı noktaları var insan paylaşım yaprak bunu daha iyi anlıyor ve daha rahat bir şekilde kendisini
ifade edebiliyor.” (X1)
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“Dışarıdan bakıldığında çok iletişime açık, sıcakkanlı görünmediğimi söylüyor insanlar en başta.
Bundan bazen rahatsızlık duyabiliyorlar. Biraz duruşla alakalı. Sosyal medyada bunu görmedikleri
için önyargılı olmuyorlar. O yüzden sosyal medyada o ilk tanışma yaşandığında daha kolay iletişim
kurabiliyoruz. Aslında öyle değilim ama ifademi ve ya duruşumu da değiştiremiyorum, Allah beni
böyle yaratmış... Çok gülerim, genelde gülerken fotoğraflar paylaşırım. O yüzden de insanlar o
soğukluk diye tabir ettikleri ilk görüşü sosyal medyada hissetmiyorlar. Bu açıdan aslında olduğum
kişiyi daha doğru yansıttığını düşünüyorum bazı konularda.” (X2)
“Sosyal medya platformları kendimizi ifade etme noktasında çok etkili değildir ancak destekleyici
bir gücü vardır. Sosyal medya platformlarında yaptığımız paylaşımlarda iletmek istediğimiz mesajı
her zaman tam olarak veremeyiz. Çünkü her zaman yüz yüze iletişimin çok daha etkili olduğuna
inanırım. Özellikle metin içerikli paylaşımlarda kendimizi tam ve doğru olarak ifade edemeyebiliriz.
Çünkü ses tonu, yüz ve mimik hareketi gibi iletişimde etkili olan bazı beden dili etkenleri burada
eksik kalır. Bunun sonucunda da söylemek istediğimiz şeyi tam ifade edemeyiz ancak biraz
desteklemiş oluruz. Video içerikli paylaşımlarda ise kendimizi ifade etmemiz neredeyse yüz yüze
iletişimde olduğu kadar çok daha kolaydır. İletmek istediğimiz mesajı belirli bir süre içerisinde
video ile ifade edebilirsek sosyal medya paylaşımları kendimizi ifade etme noktasında oldukça
destekleyici olur.” (X3)
“Bu konuda genel olarak düşüncem, tanımadığım ya da samimi olmadığım insanlara kendimi ifade
etmemin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Sevdiğim insanlar zaten beni tanıyan insanlar olduğu
için böyle bir desteğe ihtiyaç hissetmiyorum.” (X4)
“Paylaşımlarımla kendimi az çok ifade edebildiğime inanıyorum. Duyarlı olduğum konularla ilgili
sık sık paylaşım yapıyor olmam bu konulara yönelik hassasiyetimi gösteriyor ve insanların benim
hakkımda bilgi sahibi olmasını sağlıyor. Benim hangi konuda nasıl düşündüğümü az çok biliyor
olmalarının iletişimimiz açısından olumlu olduğunu düşünüyorum. En azından neyin ne şekilde
söylenmesi gerektiği konusunda insanlara fikir veriyor.” (X5)
“Hayır bu şekilde düşünmüyorum. Çevredekilere ifade etme anlamında yanlış anlaşılmaya açık bir
platform olarak görüyorum.” (X6)
“Bu amaçla paylaşım yapıyorsak ve paylaşımlarımızın dili herkesin anlayabileceği şekildeyse sosyal
medyanın kendimizi çevremize hatta daha büyük kitlelere özgür bir şekilde anlatabilmemizi
destekleyen bir alt yapıya sahip olduğunu düşünüyorum.” (X7)
Çalışma grubundaki katılımcılardan elde edilen verilere göre, beş katılımcı (X1, X2, X3, X5 ve X7) kendisini
çevresindekilere ifade etme noktasında sosyal medyada yapmış oldukları paylaşımların etkili olduğu
görüşünde hemfikirlerdir. Bir diğer ifadeyle katılımcılar etkileşim içerisinde bulundukları diğer
kullanıcılara kendilerini ifade etme motivasyonuyla paylaşımlarda bulunmaktadırlar. Bu motivasyonla da
sosyal medyada paylaşımlar yapmaktadırlar. Ayrıca katılımcılar, sosyal medya platformlarının kendilerini
daha rahat ve özgür bir şekilde diğerlerine ifade etme aracı olduğunu belirtmişlerdir. Sadece iki
katılımcıysa (X4 ve X6) kendini ifade etmek için sosyal medya paylaşımlarının etkili olmadığı noktasında
görüş bildirmişlerdir.
Sosyal medyada kullanıcılar içerik paylaşımları aracılığıyla sosyal etkileşimlerini arttırırken; paylaşmış
oldukları içeriklerin ne kadar beğeni ve yorum aldığı, kimler tarafından beğenildiği ya da izlendiği önemli
hale gelmektedir. Bu bağlamda sosyal etkileşimi arttırmak için gerçekleştirilen paylaşımların ne kadar
beğeni ve yorum aldığı ile kimler tarafından görüldüğünün paylaşım motivasyonları üzerinde nasıl bir
etkisinin olduğuna yönelik katılımcıların görüşleri alınmıştır. Aşağıda katılımcılardan elde edilen önemli
ifadeler yer almaktadır:
“Paylaşımlarımın ne kadar beğeni ve yorum aldığını önemsiyorum. Örneğin Instagram
hikayelerime kimlerin baktığına bir gün boyunca sürekli bakarım. Aynı şekilde paylaşımlarımı
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kimler beğendi, beğeni sayısı kaç ve kimler nasıl yorumlar yaptığı da benim için paylaşım yaptıktan
sonra önemlidir. Ayrıca kimlerin beğendiğini hatta kimlerin beğenmediğini sürekli kontrol ederim.
Paylaşımlarını beğendiğim kişilerin benim yapmış olduğum paylaşımları beğenmesini beklerim.
Eğer beğenmezlerse bende onların paylaşımlarını beğenmeyi keserim. Paylaşımlarımdaki temel
amacım olabildiğince fazla beğeni ve yorum alabilmektir. Hatta bunun için hesaplarımdaki
paylaşımları herkesin görebilmesi için açıktır.” (X1)
“Paylaşımlarımın ne kadar beğeni ve yorum aldığı benim için önemlidir. (…) Çok beğeni ve yorum
alan bir paylaşımım ise bende güzel bir şey yaptığım izlenimini uyandırır ve beni mutlu eder.
Kendimi insanların ilgisini çekmeyi başarmış gibi düşünürüm. Paylaşımlarımın kimler tarafından
izlendiği de benim için önemlidir. (…) Benim için paylaşımımın toplam beğenilme sayısı önemlidir.
(…)” (X3)
“Eğer sosyal medyayı hayatımın merkezine koymuş olsaydım önemserdim ama sosyal medyayı
sadece istediğim zaman kullandığım için beğeni ve yorumları çok önemsemiyorum.” (X4)
“Paylaşımlarımım ne kadar beğeni veya yorum aldığı benim için önemsiz. Önemli olan mutlu
anımı, güzel geçen bir günümü veya beni sevindiren herhangi bir haberi sevdiklerimle paylaşıyor
olmam. O yüzden arkadaşlarımın veya çevremdeki insanların fotoğraflarımı beğenip beğenmemesi
veya yorum yapıp yapmaması beni ilgilendiren bir durum değil. Hatta yorum almak çok da
istemediğim bir durum çünkü eğer yorumları açmışsam insanlara cevap vermem gerektiğini
hissderek sosyal medyada çok daha fazla süre vakit harcıyorum, bu da istediğim bir durum
olmuyor genelde.” (X5)
“Genel olarak önemsemiyorum. Ama özellikle bunu bilmeliler dediğim bir emek paylaşımım varsa o
zaman bunlara bakıyorum. Ya da birinin sürekli rutin bazen bilerek, bazen bilmeyerek
paylaşımlarını beğeniyorsam o zaman dikkatimi çekiyo beğenilerimde olup olmadığı. Ama bunu
oranlarsak yüzde 10 önemsiyorum, yüzde 90 önemsemiyorum çıkar.” (X6)
Katılıcılardan elde edilen ifadelere göre katılımcıların beşi (X2, X4, X5, X6 ve X7) kimlerin paylaşımlarını
beğendiği ve yorum yaptığıyla ilgilenmemektedir. Aynı zamanda kimlerin paylaşımlarını gördüğünü
önemsememektedir. Katılımcılardan sadece ikisi (X1 ve X3) önemsemektedir. Sadece X1 kodlu katılımcı,
paylaştığı fotoğrafları beğenmeyen arkadaşlarının fotoğraflarını beğenmediğini ifade etmiştir. X6 kodlu
katılımcıysa ara sıra kimlerin fotoğraflarını beğendiğine baktığını genelde bakmadığını ifade etmiştir. X3
kodlu katılımcıysa toplam beğeni ve yorum sayısının kendisi için önemli olduğunu ifade etmektedir.
Sonuç itibariyle katılımcılar sosyal etkileşimlerini arttırmak için sosyal medyada içerik paylaşımları
yapmaktadır. Ancak bu paylaşımlarının almış olduğu beğeni ve yorumlar yeni paylaşımlar
gerçekleştirmelerinde motive edici olmamaktadır. Bir diğer ifadeyle katılımcılar beğeni ve yorum almak
için sosyal medyada paylaşım yapmamaktadırlar.
Benliğin Sunumu
Çalışma grubundaki katılımcılardan benliğin sunumu ile sosyal medya platformlarında paylaşım yapma
arasındaki ilişkiye yönelik deneyimlerini analiz etmek için görüşleri alınmıştır. Bu bağlamda çalışma
grubundaki katılımcılara sorular yöneltilmiştir.
Çalışma grubundaki katılımcılara sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarının kişiliklerini yansıtma
konusundaki görüşleri sorulmuştur. Böylelikle katılımcıların sosyal medyada kişiliklerini yansıtma
motivasyonuyla içerik paylaşımı yapıp yapmadıkları analiz edilmiştir. Katılımcıların deneyimlerini içeren
dikkat çekici ifadeler aşağıda yer almaktadır:
“Kesinlikle katılıyorum. Sosyal medyadaki her paylaşım kişinin eğitim durumu, kültürü, zevkleri,
mizah anlayışı, eğlence anlayışı ve hatta iyi ya da kötü birisi olduğuyla ilgili bir algı oluşturduğunu
düşünüyorum. Örneğin yazım kurallarıyla ilgili hatalarla dolu bir paylaşımın kişinin eğitim
seviyesiyle ilgili bir bilgi verdiğini düşünüyorum. Aynı şekilde özensiz bir paylaşımda paylaşımı
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yapan kişinin kişilik özelliklerini yansıtmaktadır. İnsanlar bu paylaşımlar üzerinden benimle
iletişime geçiyorlarsa yine buradaki paylaşımlar üzerinden benimle ilgili bir algılarının olduğunu
düşünüyorum. Örneğin şık ya da düzgün kıyafetlerle çekilmiş bir fotoğraf aynı zamanda ben
kendime bakıyorum. Kişisel bakımıma özen gösteriyorum mesajı vermektedir. Aynı şekilde kaliteli
bir mekânda paylaşılan fotoğraf ekonomik durumuyla ilgili mesajlar barındırmaktadır. Bu
sebeplerle paylaşımlarımın kişiliğimi yansıttığını düşünüyorum.” (X1)
“Sosyal medya paylaşımlarımızın kişiliğimizi yansıttığını düşünüyorum. Ancak bununla ilgili istisnai
durumlar mutlaka vardır. Her paylaşım kişiliğimizi olduğu gibi yansıtmaz ya da bazı insanlar
kendini olduğundan çok daha farklı gösterme çabası içinde olabilir. Gündelik hayatımızla ilgili
yaptığımız paylaşımların kişiliğimizi daha çok yansıttığı görüşündeyim. Çünkü bu tür paylaşımlar
nelerle ilgilendiğimizi, neleri sevip neleri sevmediğimizi açık bir şekilde yansıtabilir. Aynı zamanda
yeteneklerimizi ve bazı özelliklerimizi paylaşımlarımız sayesinde takipçilerimize rahatlıkla
aktarabiliriz. Bu da bizi takip eden kişilere hakkımızda fikir sahibi olmaları için fırsat sağlar. Ancak
bu hususlar sosyal medyanın etik bir şekilde kullanılmasıyla mümkündür. Çünkü bazı insanlar
kendilerini başkalarının gözünde daha önemli, yetenekli ve karakterli göstermek için aslında
olmadıkları bir yapıya bürünerek paylaşım yapabilmekteler. (…)” X3
“(…) genel olarak baktığımda her anını paylaşan kullanıcıların sadece yansıtmak istediklerini
gösterdiklerini düşündüğümden kendilerinin tercih ettiği kişilikleri ve hayatları yansıttıklarını
düşünüyorum.” (X4)
“Yapılan paylaşımlar tabii ki kişiliğimizi yansıtmada bir araç. Hangi konulara önem verdiğimiz,
hayata nasıl baktığımız veya güncel olayları nasıl yorumladığımız, değerlendirdiğimiz vb. kişiliğimiz
açısından ipuçları veriyor. Örneğin; nefret söylemine sıkça tanık olduğumuz sosyal medyada
insanlar birbirlerine karşı sürekli bir çatışma içerisinde yer alıyorlar, fikirlerini uygunsuz bir dille
birbirlerine aktarıyorlar. Bu durum kişilikleri açısından doğrudan bir fikir/bilgi sunuyor.” (X5)
Elde edilen verilere göre, sosyal medya paylaşımları çalışma grubundaki katılımcıların kişiliklerini diğer
kullanıcılara yansıtmada etkili olmaktadır. Aynı zamanda katılımcılar sosyal medya paylaşımlarının
düzenlenebilir olması sebebiyle stratejik bir şekilde kişiliklerini diğerlerine yansıttıklarını ifade
etmektedir. Bu bağlamda katılımcılar diğer kullanıcılar tarafından onaylanmak için stratejik bir şekilde
kişiliklerini yansıtma motivasyonuyla sosyal medya platformlarında içerik paylaşımları
gerçekleştirmektedirler.
Katılımcılara, sosyal medyada benliklerini diğer kullanıcılara sunarken; gündelik yaşantılarına
paylaşımlarında yer verip, vermedikleri sorulmuştur. Katılımcıların deneyimlerini içeren dikkat çekici
ifadeler aşağıda yer almaktadır:
“Sosyal medyada gündelik yaşantımı paylaşırım. Özellikle her gün paylaşım yapmaya özen
gösteririm. Bu sebeple gündelik rutinlerimi paylaşırım. İzlediğim bir diziyi, seyrettiğim bir
manzarayı, yediğim bir yemeği kısacası beni mutlu eden tüm anları takipçilerimle paylaşmayı
tercih ederim. Bu anları sevdiklerimle paylaşmak ve görünür olmak beni mutlu ediyor. Tabiki
paylaşımlarıma aldığım beğeni ve kimlerin izlediği de gündelik yaşantımı, anılarımı ve mutlu
olduğum anları paylaşmamda etkilidir. Gündelik hayatımla ilgili takipçilerimin yapmış olduğu
yorumlar ve mesaj sayesinde etkileşimim de artıyor. Bu sayede takipçilerimle temas halinde
kalabiliyorum.” (X1)
“(…) gittiğim ve beğendiğim bir yeri paylaşırım. Arkadaşlarımla buluştuğumda fotoğraf paylaşırım,
hatta sonra döner bakarım o fotoğraflara. (…)” (X2)
“Sosyal medyada gündelik yaşantımı paylaşmam. Gündelik yaşantımla ilgili paylaşımlarım çok
nadiren olur. Eğer çok nadiren yaptığım bir gündelik faaliyet içerisindeysem bunu paylaşırım.
Örneğin evimde kahve içerken ya da çok güzel bir yemeği yerken herhangi bir paylaşım yapmayı
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tercih etmem. Ancak arkadaşlarımla dışarıda güzel bir kafede kahve içiyorsam ve o sırada güzel bir
fotoğraf çekinmişsek bunu paylaşabilirim. Evdeki rutinlerimizin daha çok mahremiyet alanımıza
girdiğini düşünür ve bunları paylaşmayı gereksiz bulurum. Çünkü hem rutin bir faaliyettir hem de
mahremiyet alanımdır. Sürekli gündelik hayatımızda yapılan şeylerin takipçilerle paylaşılmasını
biraz da saçma ve gösteriş amaçlı yapılıyormuş olarak düşünürüm. Örneğin evde MacBook Pro
başında çalışırken bir paylaşım yapmak ya da gezmeye gidiyorken araba içerisinde çekimler
yaparak paylaşım yapmak bence gösteriş amaçlı içeriklerdir. İnsanların hakkımdaki düşüncelerinin
olumsuz yönde değişmemesi için bu tür paylaşımlar yapmayı tercih etmem.” (X3)
“Tercih etmiyorum. Çünkü kendimle ilgili herkesin her şeyimi bilmesinin gereksiz olduğunu
düşünüyorum. Sosyal paylaşım sitelerinde yaşantımı paylaşmak özgürlüğümün kısıtlanması hissini
veriyor.” (X4)
“Gündelik yaşantımı nadir olarak paylaşmayı tercih ediyorum, özel hayatın olduğu gibi sosyal
medya üzerinden yansıtılmaması gerektiğini düşünüyorum. Gündelik yaşantımda anı yaşamaya
daha çok önem verdiğim için Instagram üzerinden sık sık paylaşım yapmaya karşıyım. Genellikle
güzel geçirdiğim bir günün sonunda veya sonrasında fotoğraf/video paylaşmayı tercih ediyorum.”
(X5)
“Tercih etmiyorum. Gündelik yaşantı paylaşımlarını fazla buluyorum. Bu şekilde malesef sosyal
medya kullanımının amacını aştığını düşünüyorum.” (X6)
“Gündelik yaşantımı paylaşmayı tercih etmiyorum çünkü yakın çevrem dışında herkesin hakkımda
her şeyi bilmesi gerektiğini düşünmüyorum.” (X7)
Çalışma grubundaki katılımcılardan elde edilen yanıtlara göre, katılımcılar arasında bir fikir birliğinin
olmadığı tespit edilmiştir. Katılımcıların dördü (X3, X4, X6 ve X7) gündelik yaşamlarını sosyal medyada
paylaşmayı tercih etmemektedir. Üç katılımcı (X1, X2 ve X5) gündelik yaşamlarını sosyal medyada
paylaşmaktadır. Elde edilen bu veriler, sosyal medyada izlenim yönetimi esnasında katılımcıların
gündelik yaşamlarını sosyal medya platformlarında paylaşma noktasında ayrıştıklarını göstermektedir.
Katılımcılardan elde edilen cevaplar sosyal medyada mahremiyet sorunsalına yönelik bir bilincin
gelişmekte olduğunu, bu gelişmenin de paylaşım motivasyonlarına yansıdığını ortaya koymaktadır.
Katılımcılar gündelik yaşamlarında nadiren gerçekleştirmiş oldukları deneyimleri, arkadaş çevresiyle
gerçekleştirdiği etkinlikleri ve gezdiği mekanları paylaşmayı tercih etmektedirler.
Çalışma grubundaki katılımcılar sosyal medyada paylaşım yaparken mahremiyet algısının paylaşım
motivasyonları üzerinde birtakım etkileri olduğunu ifade etmişlerdir. Aşağıda katılımcılardan elde edilen
ifadeler yer almaktadır:
“Aslında mahremiyet sosyal medyada biraz ihlal ediliyor. Kendi özel hayatım içinde çevremdekiler
içinde bu durum geçerli. Örneğin yemeğimi rahatlıkla paylaşıyorum. Bu beni rahatsız etmiyor.
Halbuki yemek bizim kültürümüzde paylaşılmaz. Gösterilmez. Ya da konum bilgimi paylaştığım
fotoğraflara ekliyorum. Çoğu zaman bu fotoğraflarda arkadaşlarımda oluyor. Doğal olarak
onlarında mahremiyetlerini izinsiz bir şekilde sergiliyorum. Ev içi hallerimi rahatlıkla paylaşıyorum.
Arkadaşıma gittiğimde onunla evinde çekildiğim fotoğrafları sormadan paylaşıyorum. Şu zamana
kadar hiç izin almadım. Seni paylaşabilir miyim ya da evinde görünüyor paylaşmamda bir sakınca
var mı diye. Aslında paylaşma, dikkat çekme, beğenilme, yorum alma motivasyonuyla mahremiyeti
ihmal ediyoruz. Hem kendimizin hem de çevremizdeki insanların mahremiyetine saygı
duymuyoruz. Ancak bunu birçok kullanıcı yapıyor. Bence paylaşımların her geçen gün artması
dijitalde mahremiyetin yerle bir olmasına sebep olacakmış gibi görünüyor. En azından ben bu
konuda bilinçli olmama rağmen dikkat etmiyorum diyebilirim.” (X1)
“Çekilen bir fotoğrafta yanımda başkası varsa onayını almadan paylaşmam. Konforsuz
hissedecekse beğendiyse bile paylaşmam çünkü ben de bana bu şekilde davranılmasını isterim.
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Doğum gününde yakın arkadaşlarımla birlikte fotoğrafımızı atarak kutluyorum. Beğenmedikleri bir
fotoğrafı paylaşmam. Onayını almak önemli. Birinin kişisel alanındaysam fotoğrafta olmasa da o
kişi dikkat ederim. Örneğin arkadaşımın odasında bir fotoğraf veya video çektiysem kişisel eşyaları
görünüyorsa paylaşmam ve ya sorun olup olmayacağını sorarım.” (X2)
“Sosyal medyada içerik paylaşırken kendimin, ailemin ve çevremdekilerin mahremiyetine özen
gösteririm. Kendimle ilgili olarak ev hali paylaşımları kesinlikle yapmam. Aynı zamanda hayatımla
ilgili herkesin bilmediği konular ve gelişmeler var ise bu konularla ilgili bir faaliyet içerisindeyken de
paylaşım yapmam. O konuyu herkesin bilmesinde ve görmesinde bir sakınca görmediğim zaman
bununla ilgili bir paylaşım yaparım. Ailemden ya da arkadaşlarımdan biriyle olan paylaşım
yaparken ise genelde izin isterim. Örneğin bir arkadaşımla güzel bir fotoğraf çekildiğimde “Senin
için de güzelse bu fotoğrafı paylaşmak istiyorum.” diye söyler ve izin alırım. Eğer paylaşım ailemin
ya da arkadaşlarımın hayatında da başkalarının bilmemesi ve duymaması gereken şeyler
barındırıyorsa bu içeriği yine paylaşmam.” (X3)
“Sadece kendi fotoğrafımı paylaşıyorum. Az da olsa izin alarak arkadaş ve çocuklarımla ilgili de
paylaşım yapıyorum. Kendi mahremiyetim de benim için oldukça önemli bu nedenle gittiğim yeri,
mekanı, gün ve saati paylaşmamaya çalışıyorum.” (X4)
“Mahremiyeti ihlal eden fotoğraf/video paylaşmamaya özen gösteriyorum. Fotoğraf veya video
paylaşımı yapacaksam içerikte yer alan kişiden izin alıyorum ki bilgisi dahilinde paylaşım
yapabileyim. Örneğin; ders vermekte olduğum öğremcimle ilgili bir paylaşım yapmadan önce onun
da onayını alıyorum, ardından paylaşımı yapıyorum. Ben özellikle çocuk mahremiyeti konusunda
çok duyarlıyım, sık sık çocuklarının paylaşımını yapan ebeveynlere karşı da bir tepkim var, bu
durum tamamen mahremiyetin ihlaline giriyor.” (X5)
“Özen gösteriyorum. Mesela kendim çekilirken bir dekoltem olduğunda bunu paylaşmak istemem.
Ya da çocuğumu çok fazla göze sokmak istemem. Normal de başı kapalı bir arkadaşımla evde başı
açık olarak fotoğraf çektiriyorsam bunu kesinlikle paylaşmam onun inancına saygı duyarım.” (X6)
“Evet mahremiyete özen gösteriyorum. Kendim de dahil olmak üzere çevremdekilerin bilinmesini,
görünmesini istemediği, sadece bize özel olmasını istediğimiz şeyler içeriklerimin konusu olmuyor.
Bir başka yöntem ise özel yaşamıma ve hayatımda olan bitene dair paylaşım yapmayı tercih
etmiyorum ve çoğunlukla da paylaşımlarımı yazısız, caption denilen detayı içermeden
paylaşıyorum.” (X7)
Çalışma grubundaki katılımcılardan elde edilen verilere göre, yalnızca bir katılımcı (X1) sosyal medyada
paylaşım yaparken çevresindekilerin, ailesinin ve kendisinin mahremiyetine özen göstermeden paylaşım
yaptığını ifade etmektedir. Diğer altı katılımcıysa içerik paylaşımları yapmadan önce mahremiyeti önemli
bir kriter olarak kabul etmektedir. Katılımcılar sadece bireysel mahremiyetlerini değil, çevresindekilerinin
ve ailelerinin mahremiyetlerine de sosyal medyada paylaşım yaparken özen göstermektedirler. Bu
bağlamda katılımcıların mahremiyet algıları sosyal medyada paylaşım motivasyonlarını etkilemektedir.
Katılımcılar benliklerini sunarken her fotoğrafı paylaşmamaktadır. Mahremiyet algısı bu anlamda
kontrollü bir şekilde içerik paylaşımı yapılmasını sağlamaktadır. Ayrıca katılımcılardan elde edilen veriler,
sosyal medyada mahremiyet algısıyla ilgili bir bilinç oluşmakta olduğunu ortaya koymaktadır.
Duygusal Durum
Çalışma grubundaki katılımcılardan duygusal durumlarının sosyal medyada içerik paylaşma
motivasyonları üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik görüşleri alınmıştır. Katılımcıların deneyimlerini
içeren dikkat çekici ifadeler aşağıda yer almaktadır:
“Ruh halimin sosyal medyada paylaşım yapmayla kesinlikle bir ilişkisi bulunmaktadır. Mutsuz,
çaresiz, üzüntülü ve stresliyken paylaşım yapmam. Aksine yapılan paylaşımlara hızlıca bakarım.
İçimden bir paylaşım yapmak gelmez. Ancak özellikle mutlu, umutlu ve heyecanlıyken sosyal
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medyada paylaşımlar yaparım. Hatta yapılan paylaşımlara gelen yorum ve beğeniler ruh halimin
daha da iyi olmasını sağladığını dşünüyorum. Sonuçta bana ait olan bir paylaşım diğer insanlar
tarafından beğeniliyor. Bu durum ruh halimi olumlu etkiliyor. Aynı zamanda insanlarla heyecanımı
ve mutluluğumu paylaşmış oluyorum. Böylece yaşamış olduğum olumlu duyguları paylaşıyormuş
hissine dijitalde de olsa kapılıyorum.” (X1)
“Evet kesinlikle. İyi hissetmediğim herhangi bir ruh halinde insanların çok kullandığını
düşünmüyorum. Ve ya ben kullanmıyorum diyeyim. Çünkü sosyal medyaya girmek çok insanı enerji
dolduran inanılmaz mutlu eden bir şey değil bence. İnsanlar mutluyken mutluluklarını paylaşıyor,
güzel buldukları şeyi paylaşıyor, bazen ise yeni arkadaşlıklar edinmek istiyorlar, birilerinin ilgisini
çekmek istiyorlar. Ben mutlu ve heyecanlıyken paylaşım yapıyorum genelde. Heyecanımı ve ya
mutluluğumu paylaşmak için. Bazen ise kızgınken tweet attığım oluyor, arkadaşlarım beni
desteklerse azalıyor kızgınlığım beraber sinirleniyoruz, bu nedense beni rahatlatıyor.” (X2)
“Ruh halimin sosyal medyada paylaşım yapmamla kesinlikle bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum.
Mesela hüzünlü, stresli, kızgın ya da kaygılı olduğum zamanlarda kesinlikle bir paylaşım yapma
isteği duymam. Hatta ruh halimin bu türden kötü olduğu zamanlarda sosyal medyada çok zaman
da geçirmem. Çünkü sosyal medyayı takip etmek bende daha çok mutluluk ve heyecan gibi
duygular uyandırır. Mutlu olmadığım dönemlerde ise paylaşım yapmamanın yanı sıra bu
platformlarda pek fazla zaman da harcamam. Ancak tam aksine mutlu olduğum zamanlarda ise
içimde paylaşım yapma isteği çok daha yüksek olur. Çünkü paylaşacağım içeriğe daha uygun bir
şekilde odaklanıp güzel bir paylaşım yapabilirim. Bazı konularda heyecanlı olduğum zamanda da
heyecanımı insanlarla paylaşmak isterim. Bu nedenle bir konuda heyecanlı hissettiğim zamanlarda
da sosyal medyada paylaşım yapmaya yönelirim.” (X3)
“Düşünmüyorum. Çünkü sürekli paylaşım yapan bir kullanıcı değilim. Her durumumun, her halimin
herkes tarafından bilinmesini tercih etmiyorum.” (X4)
“Özel hayatımla ilgili yaptığım herhangi bir paylaşımın beğeni görmesi tabii ki beni mutlu ediyor.
Mutlu olduğum bir anı sevdiklerimle paylaşmak ve onlardan da olumlu geri dönüşler almam beni
öncesinden daha da mutlu ediyor. Bu açıdan ruh halim üzerinde etkili olduğunu söyleyebilirim.”
(X5)
“Evet ilişkisi oluyor. Mutluyken, ben mutluyum demek, kızgın ya da stresliyken içini sanki karşında
biri varmışcasına dökmek... Başarınızı paylaşırken başarmanın vermiş olduğu haz ile herkesin bunu
görmesini isteme arzusu vb.” (X6)
“Ruh halimdeki değişimlerin daha az ya da daha çok paylaşım yapmamda bir etkisi olduğunu
söyleyemem. (…) paylaşımlarım konusunda oldukça kontrollüyüm. Yani paylaşımlarımın sıklığını
etkilemediği gibi ben üzgünüm, ben mutsuzum ya da çok mutluyum vb. mesajı içeren paylaşımlar
yapmam. Ama şöyle bir etkisinden bahsedebilirim, örneğin bir edebi içerik gördüm ve yazılanla
benzer şeyler hissediyorsam ve çok fazla keskin duygular, özel bilgiler içermiyorsa paylaşırım.” (X7)
Elde edilen verilere göre, beş katılımcı (X1, X2, X3, X5 ve X6) duyguların sosyal medyada içerik paylaşımı
yapmayla bir ilişkisinin olduğu ifade etmiştir. İki katılımcı (X4 ve X7) duyguların sosyal medyada içerik
paylaşımı yapmayla bir ilişkisinin olmadığını ifade etmiştir. Katılımcılar mutluluk ve heyecan gibi duygular
hissettiğinde sosyal medya platformlarında içerik paylaştıklarını ifade etmiştir. Özellikle mutlu ve
heyecanlı hissetmek katılımcılar için önemli bir motivasyon kaynağıdır. Bu sebeple de mutluyken ve
heyecanlıyken sosyal medyada içerikler paylaşmaktadır. Ayrıca iki katılımcı (X2 ve X6) kızgın olduklarında
sosyal medyada paylaşım yaptıklarını ifade etmişlerdir. Bir katılımcıysa (X3) kızgın olduğunda sosyal
medya platformlarında paylaşım yapmadığını ifade etmiştir. Elde edilen bu veriler ışığında, katılımcıların
duygusal durumlarının sosyal medyada paylaşım yapma motivasyonlarını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
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Sonuç
Sosyal medya kullanımı her geçen gün küresel ölçekte artmaktadır. Her yıl daha fazla insan sosyal
medyada içerik paylaşımları gerçekleştirmeye başlayarak, dünyanın farklı noktalarındaki kullanıcılarla
etkileşime geçmektedir. Kullanıcılar arasındaki etkileşimin gerçekleşmesinde sosyal medyada paylaşılan
içerikler belirleyici olmaktadır. Sosyal medyada paylaşılan içeriklerin niteliklerine göre, insanlar
eğlenmekte, bilgilenmekte, toplumsal meseleler için bir araya gelmekte, sosyal ilişkiler kurmakta, son
dakika gelişmelerini paylaşmakta ve düşüncelerini diğerlerine aktarmaktadır. Sosyal medya marifetiyle
kullanıcılar her geçen gün daha fazla içeriği, daha fazla kullanıcıya daha hızlı bir şekilde paylaşmaktadır.
Bu bağlamda kullanıcıların sosyal medyada paylaşım yapmaya nelerin motive ettiğini anlamak önem
kazanmaktadır. Bu araştırmayla sosyal medyada kullanıcıların içerik paylaşımları yapma kararları
ardındaki motivasyonlara ilişkin bireysel deneyimleri incelenmiştir. Böylelikle araştırmanın amacına
uygun oluşturulan dört araştırma sorusunun cevapları aranmıştır.
Bu araştırmayla sosyal medya platformlarında kullanıcıların içerik paylaşımları yapma kararları ardındaki
motivasyonlar analiz edildiğinde çok sayıda motivasyonun etkili olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu
araştırmayla kullanıcıların eğlenceli içerikler paylaşım motivasyonuyla sosyal medyayı kullandıkları
sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca enformasyon paylaşımı ve sosyal etkileşimi arttırmak amacıyla kullanıcıların
sosyal medyada içerik paylaşımları yaptıkları tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen bir araştırmaya (2011)
göre, kullanıcıların çevrimiçi beş farklı içerik paylaşım motivasyonu bulunmaktadır. Bu motivasyonlardan
iki tanesi bu araştırmanın sonuçlarını destekler niteliktedir. Bunlardan değerli ve eğlenceli içerikler
paylaşma ile kendini diğerlerine ifade etme motivasyonlarının, bu araştırmanın sonuçlarını desteklediği
görülmektedir. Bu araştırma kapsamında kullanıcılar diğer kullanıcılara kendilerini ifade etme
motivasyonuyla paylaşımlarda bulunmaktadır. Araştırma kapsamında ulaşılan bir diğer sonuca göre,
kullanıcılar sosyal medyada kendilerini daha rahat ifade etmektedir. Bu durumda kullanıcıların sosyal
medyada içerik paylaşımı yapma motivasyonlarını arttırmaktadır. Ayrıca katılımcıların sosyal medya
paylaşımları sayesinde diğer kullanıcılarla etkileşim halinde kaldığı ve bu sayede sosyal çevreleriyle
etkileşimlerini arttırdıkları tespit edilmiştir. Kullanıcılar, sosyal medyayı bir enformasyon kaynağı olarak
kullanmaktadır. Gündemdeki gelişmeleri özellikle Twitter aracılığıyla takip etmektedir. Haber ve bilgi
paylaşımı yapma motivasyonu da kullanıcılar arasında yaygındır. Ancak kullanıcı türevli içerik üretimi
sebebiyle kullanıcılar etkileşime geçtiği içerikleri teyit etme ihtiyacı duymaktadır. Bu sebeple de teyit.org
gibi doğruluk analizi yapan siteleri kullanmaktadırlar.
Araştırmayla katılımcıların kişiliklerini diğerlerine yansıtmasında, sosyal medya paylaşımlarının etkili
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların önemli bir kısmı bu motivasyonla paylaşımlar yapmaktadır.
Aynı zamanda katılımcılar, sosyal medya paylaşımlarının düzenlenebilir olması sayesinde stratejik bir
şekilde benlik sunumlarının gerçekleştirildiğini ifade etmişlerdir. Bu bağlamda katılımcılar sosyal
medyada stratejik benlik sunumları gerçekleştirme motivasyonuna sahiptir. Araştırmayla, mahremiyet
sorunsalına yönelik bir bilincin katılımcılar arasında geliştiği ve bu durumunda paylaşım motivasyonlarına
yansıdığı sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların sosyal medyada benliklerini sunarken, aynı zamanda hem
kendilerinin hem de çevresindekilerin mahremiyetine içerik paylaşırken özen göstermektedir. Ayrıca
araştırma kapsamında kişisel duyguların önemli bir içerik paylaşım motivasyonu olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Özellikle mutlu ve heyecanlı hissetmek katılımcılar için önemli bir motivasyon kaynağıdır.
Bu araştırmayla birtakım faktörlerin içerik paylaşım motivasyonlarını olumsuz yönde etkilediği tespit
edilmiştir. Katılımcıların sosyal medya platformlarında siyasi konularla ilgili içerikler ve mahremiyet
ihlallerine yol açabilecek içerikler paylaşmama eğilimdedirler.
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Özet
Bağımlılık ve türleri bireylerin özgür iradelerini kullanabilme yetisini kaybettirmesi ve tüm toplumu
ilgilendiren yapısı gereği günümüz dünyasında farklı disiplinlerce sıkça tartışılan kavramlar arasındadır.
Bağımlılık, farklı maddeleri sürekli kullanmaya veya farklı davranışları sürekli gerçekleştirmeye karşı aşırı
hassasiyete bağlı olarak ortaya çıkan, bireylerin kendisine ya da başka kişilere fiziksel, psikolojik ve sosyal
yönden zarar vermesine karşın bu davranışları ve maddeleri bırakamamasıyla karakterize, biyolojik,
psikolojik ve sosyal bir bozukluk şeklinde tanımlanabilir. Bağımlılık kimyasal bağımlıklar ve davranışsal
bağımlılıklar olmak üzere iki gruba ayrılır. Kimyasal bağımlılıkların içerisinde sigara, alkol, uyuşturucu
maddeler yer alırken, davranışsal bağımlılıkların içerisinde teknoloji bağımlılığı, kumar bağımlılığı,
alışveriş bağımlılığı, yeme bağımlılığı, egzersiz bağımlılığı, seks bağımlılığı, ilişki bağımlılığı yer almaktadır.
Öncesinde alkol ve uyuşturucu ile özdeşleştirilen bağımlılık kavramı artık çok farklı alanlarda
kullanılabilmektedir. Günümüzde yaşanan hızlı değişimler bağımlılığa ilişkin yeni başlıkların da
oluşabileceği konusunda endişe vericidir. Farklı meslek ve disiplinlerin bağımlılıklar konusunda
çalışmaları devam etmektedir. Bu meslek ve disiplinlerden bir tanesi de sosyal hizmettir. Sosyal hizmet,
sosyal değişmeyi, gelişmeyi, uyumu, bireylerin güçlendirilmesini, özgürleştirilmesini teşvik eden
uygulamaya dayalı meslek ve akademik bir disiplindir. Sosyal hizmetin esaslarını; sosyal adalet, insan
hakları, ortak sorumluluk ve farklılıklara saygı oluşturur. Sosyal hizmetin temeli; sosyal hizmet, sosyal
bilimler, beşerî bilimler ve yerel bilgi kuramlarından meydana gelir. Sosyal hizmet, hayatın sorunlarına
odaklanma ve refahın arttırılması konusunda bireyleri ve kuruluşları yönlendirir. Sosyal hizmetin hedef
kitlesi tüm bireyler olmak üzere hizmet sunumunda öncelik verilmesi gereken gruplar vardır. Çocuklar,
kadınlar, yoksullar, yaşlılar, engelliler, göçmen-sığınmacı-mülteci-insan ticareti mağdurları, afetzedeler,
eski hükümlüler bu gruplara örnektir. Bağımlılar da sosyal hizmetin öncelikli grupları arasında yer alır.
Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de bağımlı sayısı her geçen gün artmakta, bağımlılık yaşı her
geçen gün düşmektedir. Özellikle çocuklar, ergenler ve gençler bağımlılık konusunda en hassas gruplarda
yer alır. Böylesi hassas gruplar başta olmak üzere bağımlılık tüm toplumun sorunudur. Sosyal hizmet
uzmanları bağımlılık konusunda bireysel (mikro), grupsal (mezzo) ve toplumsal (makro) düzlemde hizmet
vermektedir. Bağımlılıklar değişmez olgular değildir. Önemli olan bağımlı bireylerin doğru motive
edilmesi, desteklenmesi ve yönlendirilmesidir. Sosyal hizmet uzmanları multidisipliner bakış açısı ile bu
değişim sürecine olumlu katkı vermek için çalışır.
Anahtar Kelimler: Bağımlılık, Bağımlılık Türleri, Sosyal Hizmet.
Types of Addiction and Social Work
Abstract
Addiction and its types are among the concepts that are frequently discussed by different disciplines in
today's world due to the loss of the ability of individuals to use their free will and its nature that
concerns the whole society. Addiction can be defined as a biological, psychological, and social disorder
characterized by the inability of individuals to quit these behaviors and substances, although they cause
physical, psychological, and social harm to themselves or other people, which occurs due to excessive
sensitivity to using different substances continuously or performing different behaviors continuously.
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Addictions are divided into two groups as chemical addictions and behavioral addictions. While chemical
addictions include cigarettes, alcohol, and drugs, behavioral addictions include technology addiction,
gambling addiction, shopping addiction, food addiction, exercise addiction, sex addiction, and
relationship addiction. The concept of addiction, which was previously identified with alcohol and drugs,
can now be used in many different areas. The rapid changes experienced today are worrying about the
emergence of new topics related to addiction. Studies of different professions and disciplines on
addiction continue. One of these professions and disciplines is social work. Social work is a practicebased professional and academic discipline that promotes social change, development, adaptation,
empowerment, and emancipation of individuals. Social justice, human rights, mutual responsibility, and
respect for differences form the principles of social work. The foundation of social work consists of,
social services, social sciences, humanities, and local theories of knowledge. Social work guides
individuals and organizations to focus on life's problems and increase well-being. Some groups should be
given priority in service provision, with the target audience of social work being all individuals. Children,
women, the poor, the elderly, the disabled, immigrant asylum seeker-refugee-human trafficking victims,
disaster victims, ex-convicts are examples of these groups. Addicts are also among the priority groups of
social work. As in the world, the number of addicts in our country is increasing and the age of addiction
is decreasing day by day. Children, adolescents, and young people are particularly vulnerable to
addiction. Addiction, is a problem for the whole society, especially for such vulnerable groups. Social
workers serve on addiction at the individual (micro), group (mezzo), and social (macro) level. Addictions
are not fixed phenomena. The important thing is to motivate, support, and direct the addicted
individuals. Social workers work to contribute positively to this change process with a multidisciplinary
perspective.
Keywords: Addiction, Types of Addiction, Social Work.
1. GİRİŞ
Bağımlılık günümüz dünyasında ulusal ve uluslararası düzlemde yaşanılan hem bireysel hem de
toplumsal sonuçları olan en büyük halk sağlığı sorunları arasındadır. Bireylerin biyolojik, psikolojik ve
sosyal sağlıklarına zarar veren bağımlılık, toplumların ekonomisini, gelişmişlik düzeyini olumsuz
etkilerken suç eğilimlerini arttırıcı etki gösterir.
Bağımlılık kişilerin hayatlarına iradelerini kaybetmesi ve sigara, alkol, uyuşturucu maddeler, sanal dünya,
kumar, seks vb. gibi şeylere bağımlı olmasıdır (Tosun, 2020: 13). Bağımlılık günlük yaşamda farklı
nesneler ve eylemler için kullanılan, bağımlılık durumuna göre değişik anlamlar taşıyan çok genel bir
kavramdır. Kavramsal olarak bağımlılık, yakın tarihe kadar genellikle madde bağımlılığı için daha çok
kullanılırken, artık bir davranışa, nesneye ya da kişiye dair önüne geçilemeyen istek şeklinde tanımlanır
(Karadağ ve Kılıç, 2019: 102). Bağımlılık biyolojik, davranışsal ve sosyal boyutları olan, her boyutun aynı
derecede önem arz ettiği, düzelebilen fakat tekrar nüks etmesi ihtimali bulunan hastalıktır (Ögel, Karalı,
Tamar ve Çakmak, 1998: 10). Genel olarak bağımlılık, bir varlığa, nesneye veya kişiye karşı hissedilen
karşı konulmaz isteği ya da başka bir iradenin gücü altına girmeyi tanımlayan bireylerin zihinsel
aktiviteleri ile ilişkili patolojik davranışlardır. Bağımlılık fiziksel, zihinsel ve sosyal yaşamlarda olumsuz
etkilerine rağmen bireylerin takıntı yaptıkları belirli bir durumu yeniden gerçekleştirmeye yönelik
önlenemez istek hissetmeleri ve bunu devam ettirmeleridir (Uzbay, 2009: 5).
Bağımlıklar kimyasal bağımlılıklar ve davranışsal bağımlılıklar olarak iki gruba ayrılır (Npamatema).
Aşağıda bu bağımlılık türleri kısaca açıklanmıştır.
1.1. Kimyasal Bağımlılıklar
Bu bağımlılık türü kimyasal maddelere bağlı olarak ortaya çıkar. İçerisinde sigara- tütün bağımlılığını,
alkol bağımlılığını, uyuşturucu madde bağımlılığını içeren bu bağımlılık türü, bağımlılıklar söz konusu
olduğunda il akla gelen türdür.
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1.1.1. Sigara- Tütün Bağımlılığı
Sigara-tütün bağımlılığı, etkilenen kişilerin sayısı göz önüne alınır ise bağımlılık yapan tüm maddeler
içerisinde en yaygını ve en belirgin zararın olduğu bağımlılık türüdür. Tütün bağımlılığı bireylere hem
biyo-psiko-sosyal zarar verir hem de ekonomik zarar vererek bireylerin yaşam kalitesini düşürür. Sigara,
nargile, pipo, puro, çiğneme tütünü gibi farklı formlarda karşımıza çıkan bu bağımlılık türünün ortak
özelliği bağımlılık oluşturma ve sağlığa zarar vermedir. Tüm dünyada en yaygın kullanımı sigara biçiminde
olması nedeniyle tütün kullanımı genellikle sigara kullanımı şeklinde ifade edilir (Yararbaş, 2020: 71-72).
1.1.2. Alkol Bağımlılığı
Alkol bağımlılığı yani alkolizm, alkol içeren içeceklere bağımlı olma durumudur. Böylesi durumu yaşayan
bireyler alkolik olarak tanımlanır. Bu bireyler alkolün kendilerine verdiği zararın farkında olmalarına
rağmen alkol tüketiminin önüne geçememektedirler. Alkol kullanımı ve bağımlılığının kişisel ve sosyal
birçok etmeni vardır. Bunlara örnek olarak sigara, alkol, madde bağımlılığı öyküsü, yüksek kaygı, aile
içerisinde yaşanan çatışmalar, akran zorbalığı, düşük benlik saygısı, yetersiz sosyal destek vb. verilebilir.
Alkol bağımlılığına ilişkin olumsuz sonuçlar; kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, inme gibi ölüme
sebebiyet veren hastalıklar, kaza, şiddet, yaralama, yaralanma gibi adli olaylar, benlik saygısında kayıplar,
sosyal anksiyeteler, depresyonlar, dikkatte azalmalar, bipolar bozukluklar vb. psikolojik sorunlar şeklinde
karşımıza çıkmaktadır (Karakol, 2018).
1.1.3. Madde Bağımlılığı
Madde bağımlılığı, bireylerin vücudunda bir veya daha fazla olumsuz etkisi olan maddelerin kullanımı,
bireylerin maddelerden zarar görmesine karşın kullanımı bırakamamasıdır. Bağımlı kişi her koşulda ve
durumda maddenin kullanımına karşı aşırı istek ve arzu hisseder. Madde kullanılmasına ara verilirse
bağımlı birey yoksunluk hissi yaşar. Bağımlı birey zaman içerisinde maddenin kullanım sayısını ve dozajını
arttırır. Bu bireyler zamanlarının çoğunu maddeyi bulmak için geçirirler (Durmuş vd., 2017: 2). Madde
bağımlılığı bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığını, aile ve sosyal hayatını yok edecek derecede sürekli
madde kullanma istemesi ve bunu durduramamasıdır. Bağımlılıklar kısa sürede başlar, zaman geçtikçe
bireyler kullanılan madde üzerinde kontrollerini kaybederler ve madde olmadan yaşayamaz hale gelirler.
Her şartta ve her koşulda bireyler madde kullanımı için istek ve arzu hissederler. Madde bağımlılığı
zaman içerisinde tölerans geliştirir. Bunun anlamı bireylerin kullanmış oldukları maddenin dozajını
attırması ve vaktinin çoğunu madde bulmak için geçirir. Madde bulunamadığı durumlarda bireylerde
fiziksel ve ruhsal yoksunluk belirtileri meydana gelir. Kullanılan maddenin türüne göre yoksunluk
belirtileri farklılık gösterir (Psikolium).
Madde bağımlılığı Madde kullanımının dört evresi vardır ve madde kullanımı süreklilik gösterir. Bu
evreler; deneysel olarak kullanım, sosyal olarak kullanım, işlemsel olarak kullanım, bağımlı olarak
kullanım şeklindedir (Gürol, 2008: 65-66).
Bireylerin madde bağımlısı olma nedenlerini açıklayan birtakım teoriler mevcuttur. Psiko-dinamik
teorilere göre bireyler uyum sağlamak ve korunmak için madde bağımlısı olurlar. Bireyler uyum süreci
yaşar iken, utanç, öfke gibi yoğun duygularını madde kullanımı ile güçlendirerek gerçekleştirirler. Psikososyal teorilere göre bireylerin ailesi ve içinde yaşadığı toplumu ile ilişkisi, madde bağımlısı olması
üzerinde etkilidir, fakat bu tüm bireyler için genellenebilecek bir durum değildir. Davranış teorileri
madde bağımlılığını madde arama davranışı üzerinden açıklar. Bu bakış açısına göre her kötüye kullanılan
madde bağımlılık yapmaz ve madde arama davranışı dört büyük prensip ile gerçekleşir. Birinci ve ikinci
prensibe göre bazı maddeler olumlu pekiştirme ya da zıt etki gösterebilir. Üçüncü prensip, bireylerin
kullandıkları maddeleri diğer maddelerden farklı algılamasına, dördüncü prensip ise bireylerin
tecrübeleri ve yaşantılarına bağlı olarak harekete geçiren ve yönlendiren etkilere odaklanır. Genetik
teoriler bağımlılık nedenlerini genetik faktörler üzerinden açıklar. Nörokimyasal teriler ise madde
bağımlılığını insan vücudunda bulunan kimyasallarla ilişkilendirir (Tosun, 2008: 209-212).
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Madde bağımlılığının aşırı uyku ya da uyuyama hali, uyuşukluk, kilo kayıpları, ruhsal dengesizlikler, kaygı,
endişe, saldırganlık, konsantrasyon kaybı, öfke krizleri, halüsinasyonlar, şiddet eğilimi, yorgunluk,
enerjide düşme, ailesel sorunlar, madde temini için ekonomik sıkıntılar, sosyal çevre kaybı, iş
imkanlarının kaybı, sosyal çevrenin değişimi vb. gibi birçok biyolojik, psikolojik ve sosyal sonuçları vardır
(İnsamer, 2017).
1.2. Davranışsal Bağımlılıklar
Davranış bağımlılık alkol ve madde bağımlından farklıdır. Bu bağımlılık türü bireylerin durdurmakta
zorlandıkları yaptıkları ettikleri davranışlara odaklanır (Zubaroğlu Yanardağ, Bilge ve Yanardağ, 2020:
551). Davranışsal bağımlık madde bağımlılığından bireyden bireye değişiklik göstermesi noktasında
farklılaşır. Başka bir ifade ile nikotin tüm bireylerde bağımlılık yapabilirken bir davranışın kişide bağımlılık
yapması bireysel özelliklere göre değişiklik gösterir (Bektaş, 2018: 149).
1.2.1. Teknoloji Bağımlılığı
Teknoloji bağımlılığı yaygın olarak problemli medya kullanımı, problemli internet kullanımı, zorlayıcı
internet kullanımı, internet bağımlılığı şeklinde de tanımlanmaktadır. (Felt ve Robb, 2016: 12). Teknoloji
bağımlılığı, bilgisayar kullanımı ve internet erişiminin sıkıntıya neden olacak kadar kontrolsüz ve aşırı
şekilde kullanılmasıdır (Shaw ve Black 2016: 353). İnternet bağımlılığı, son zamanlarda en fazla
karşılaşılan, internetin olumlu kullanımı dışında olumsuz sonuçlarından olan bağımlılık türüdür. İnternet
bağımlılığı, bireylerin internet kullanım süresini her gün arttırması, internette sürekli çevrim içi olma
isteğinin bulunması ve bu isteğin önüne geçilememesi, internet kullanım süresinin farkında
olunamaması, internet erişiminin olmadığı durumlarda agresif, sorunlu, saldırgan tavırların sergilenmesi,
internette geçirdiği süre nedeni ile eğitim, çalışma, aile, sosyal haytalarının zarar görmesi ile ortaya çıkan
bir bağımlılık türüdür (Zubaroğlu Yanardağ, Bilge ve Yanardağ, 2020: 554).
1.2.2. Kumar Bağımlılığı
Kumar bağımlılığı, bireylerin kişisel, ailesel ya da mesleksel işlevselliğine zarar verecek ölçüde kumar
oynama fiilini gerçekleştirmesi, bunu kontrol edememesi, bu fiili tekrarlaması ve de bu fiilin kalıcı hale
gelmesi şeklinde tanımlanabilir (Çakmak ve Tamam, 2018: 79). Kumar bağımlılığı bireyler için birçok
olumsuz sonuç doğurur. Borçlanmalar, finansal düzende bozulmalar, aile bütünlüğünün zarar görmesi en
yaygın sonuçlardandır (Çakmak ve Tamam, 2020: 119).
1.2.3. Alışveriş Bağımlılığı
Alışveriş bağımlılığı, bireylerin satın aldıkları ürünlerden ziyade satın almanın vermiş olduğu hazzı
yaşamak istemelerinden kaynaklanan bağımlılık türüdür (Arıduru Ayazoğlu vd., 2019: 58). Bu bağımlılık
türünde bireyler alışveriş yaparak rahatlama, güçlü, mutlu ve diğer kişilerden kendisini daha üstün
hissetmek gibi belirtiler yaşarlar. Normal şartlarda insanlar kendilerini iyi hissetmek için alışveriş
yaparlar, fakat alışveriş bağımlılarında bu bir davranış şeklidir. Alışverişten sonra bağımlı kişiler keyif ve
rahatlama hissetseler de sonrasında suçluluk ve pişmanlık hissederler. Alışveriş bağımlılığı onyomani
olarak da adlandırılır. Bireyler ihtiyaçları olmadığı halde aşırı para harcama, aşırı alışveriş yapma gibi
duygularla zihinlerini meşgul ederler. Alışveriş bağımlıları genellikle sinirli, kaygılı veya üzgün
olduklarında alışveriş yapmak isterler, alışveriş yaparken zevk, keyif, coşkulu hissederler, alışveriş
paketleri onları rahatlatır, fakat uzun vadede suçluluk hissi, sıkıntı ve utanç duyguları ortaya çıkar. Daha
sonra giden para ve alınanlar bireylerin yaşamında sorun yaratır ve bu durum sağlıklı olmayan kısır bir
döngüye dönüşür (Npamatemb).
1.2.4. Yeme Bağımlılığı
Yeme bağımlılığı, verdiği hazdan ötürü yeme davranışının kontrol edilemeyecek, önüne geçilemeyecek
şekilde devam ettirilmesidir. Günümüz dünyasında yeme bağımlılığına dair yeme bozukluğu mu yoksa
bağımlılık mı olduğu konusunda fikir ayrılıkları vardır (Kafes vd., 2018: 57). Tanım olarak yeme bağımlılığı,
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belirli yiyeceklerin (sıklıkla işlenmiş, kişilere haz veren, yüksek enerjili, lezzetli) bağımlılık yapabilme
potansiyeli taşıyabileceği ve aşırı yemenin belirli şekillerinin bir bağımlılık davranışı olabileceği
düşüncesidir (Gökmen ve Aktaş, 2020: 197).
1.2.5. Egzersiz Bağımlılığı
Egzersiz bağımlılığı Veale (1995) tarafından egzersize katılımın eğlence amaçlı olmaktan çıkarak kontrol
edilemeyecek aşırılıkta sonuçlanması şeklinde tanımlanmıştır. Egzersiz bağımlılığının fizyolojik (direnç
gösterme) ve psikolojik (endişe duyma, depresyona girme gibi) belirtileri vardır (Veale’den akt. Koruç ve
Arslan, 2009: 108).
1.2.6. Cinsel Bağımlılık
Cinsel bağımlılık seks bağımlılığı, kompulsif cinsel davranış, atipik cinsel davranış, hiperseksüalite gibi
kavramlarla da ifade edilen, cinsel faaliyetlerin takıntılı şekilde tekrarlanmasıdır. Bu bağımlılık türü tarih
boyunca var olmuştur, fakat günümüz dünyasında telefon internet vb. uygulamalar ile daha da artmıştır.
Tanım olarak cinsel bağımlılık bireylerin tek eşliliği 6 aydan daha fazla devam ettirememesi, devamlı
seksi düşünmesi, partnerin kim olduğu önemli olmaksızın rastgele cinsel ilişkiye girmesi ve ilişkiden
alınan hazzın aslında sahte olmasıdır. Tek amaç cinsel faaliyet içerisinde olmaktır. Cinsel faaliyetten
sonra kişi geçici rahatlama hissedilse de kısa süre sonra aynı davranışı tekrar etmek ister (Özcan, 2020:
155-156). Cinsel bağımlılık, amacında orgazm olmayan, onun yerine seksin etrafındaki davranış
örüntüleri üzerine yoğunlaşan, bireylerin seks yapmadıkları zaman eksiklik ve yoksunluk hissetmesi
durumudur (Arıkan, 2020).
1.2.7. İlişki Bağımlılığı
İlişki bağımlılığı, kişilerin sahip oldukları bir takım bireysel özellikler ve davranış şekilleri sebebi ile
karşısındaki kişiye karşı geliştirdikleri bağımlı ilişkilerdir (Tanhan ve Mukba, 2014: 180). İlişki
bağımlılığında bireylerin ilişkiye zarar geleceği kaygısı, terk edilebileceği korkusu, ilişkinin istenilen
noktaya varmayacağı endişesi yer alır. Bu bağımlılık türünde hem bağımlı hem de bağımlının
bağımlılığından etkilenen partner mutsuz olur. İlişkide izole ilişki yaşama söz konusudur, yani ilişki için
sosyal çevreden uzaklaşma vardır. Birey ilişki içerisinde olduğu eşini kaybetmemek için mükemmel
partner olmak, onun her istediğini yapmak, her anını onunla doldurmak, başkasına onu muhtaç
etmemek için çabalar (Npamatemc).
2. BAĞIMLILIKLARA YÖNELİK SOSYAL HİZMET MÜDAHALELERİ
Bağımlılıklarla mücadele kapsamında farklı meslek ve disiplinler çalışmalar yapmaktadır. Bu meslek ve
disiplinlerden bir tanesi de sosyal hizmettir. Sosyal hizmet bireylerin, grupların ve toplumun refahını,
yaşam kalitesini ve iyilik halini maksimum seviyeye çıkarmak, yine bireylerin sosyal işlevsellikleri ve baş
etme kapasitelerini arttırarak yaşamış oldukları sorunlarla en güçlü şekilde savaşabilmelerini sağlamak
adına müdahalelerde bulunan meslek ve akademik disiplindir. Biyo-psiko-sosyal hastalıklardan olan
bağımlılıkların tedavisinde multidisipliner tedavi ekibi içerisinde yer alan sosyal hizmet uzmanları, mikro,
mezzo ve makro boyutlarda rol ve işlevleri yerine getirirler (Mutlu, 2015:23). Bağımlılıkların tedavisinde
sosyal hizmet uzmanının işlevleri, değerlendirme yapmak, psiko-sosyal müdahaleler geliştirmek ve
taburculuk planlaması yapmaktır (Polat, 2014: 146).
2.1. Mikro Müdahaleler
Mikro müdahaleler bağımlı bireylerle birebir yapılan müdahaleleri tanımlar. Bu müdahaleler içerisinde;
bağımlı bireyin bağımlılıktan kurtulması için psiko-sosyal destek sağlanması, bağımlılığın yeniden nüks
etmesinin önüne geçilmesi için çalışılması, bağımlılığı nedeni ile bireyin zarar gören sosyal hayatına
yeniden dönmesi ve uyum sağlamasının desteklenmesi, bağımlılık nedeni ile yaşadığı sorunların
çözülmesi, bağımlı bireyin ihtiyaç duyduğu kaynaklarla buluşması için çalışmalar yapılması vb.
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müdahaleler yer alır. Sosyal hizmet uzmanları mikro müdahale sürecinde danışman, eğitici- öğretici,
bağlantı kurucu rollerini yerine getirir.
2.2. Mezzo Müdahaleler
Mezzo müdahaleler bağımlı bireylerin aileleri, yakın çevreleri, bağımlı küçük gruplar vb. küçük
topluluklara yönelik sosyal hizmet müdahalelerini içerir. Örneğin, bağımlı bir bireyin ailesi ile yapılacak
olan çalışma ile bu bireyin bağımlılık nedenin tespit edilmesi, bağımlılığının önüne geçilmesi, bağımlılığı
nedeni ile yaşadığı sorunların çözümlenmesi noktasında verilecek olan psiko-sosyal destek sürecinde aile
gücünün desteğinin sağlanması çok elzemdir. Bağımlı bireyin birinci derece sosyal destek ağı ailesidir. Bu
noktada sosyal hizmet uzmanı ile ailenin koordineli çalışması sürecin başarısını olumlu yönde etkiler.
Mezzo müdahalelerde sosyal hizmet uzmanları danışman, eğitici-öğretici, bağlantı kurucu rollerini yerine
getirir.
2.3. Makro Müdahaleler
Makro müdahaleler bağımlıkların önlenmesi, önüne geçilmesi, bağımlılıklara yönelik farkındalıkların
artırılması vb. çalışmalar için toplum düzeyinde gerçekleştirilen müdahaleleri içerir. Bağımlılıklara yönelik
hazırlanan politikalara katkı vermek, bu konuda projeler üretmek, farkındalık oluşturacak faaliyetlerde
bulunmak sosyal hizmet uzmanlarının makro müdahalelerine örnek olarak verilebilir. Sosyal hizmet
uzmanları makro müdahalelerde sosyal değişme ajanı, danışmanlık, eğitici-öğretici rollerini yerine getirir.
3. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Hangi türde olduğu fark etmeksizin bağımlılıklarla mücadele etmek günümüz dünyasının öncelikli
sorunsalları arasındadır. Böylesi bir sorunla mücadelede tek kurum, tek politika, tek uygulayıcı gibi bakış
açısı istenilen sonucu vermekte yetersiz kalacaktır. Bağımlılık mücadelesi topyekûn, koordineli, bütüncül
ve eş zamanlı mücadeleyi gerektirir. Etkin mücadelede multidisipliner bakış açısı koruyucu, önleyici ve
rehabilitasyonu içeren şekilde planlanmalı ve sürece tüm bireyler, kurumlar (kamu, özel sektör, sivil
toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler) dahil edilmeye çalışılmalıdır. Bağımlılıklar ve neden
olduğu sonuçlara ilişkin küçük yaşlardan itibaren eğitimler planlanmalı ve sorun oluşmadan önlemler
alınmalıdır. Sosyal bir sorun olan bağımlılıklara açılan savaş sürecinde en fazla sorumluluğu olan meslek
ve disiplinler arasında sosyal hizmet meslek ve disiplini de yer almaktadır. Sosyal hizmet uzmanlarının
bağımlılıkların, nedenlerinin ve sonuçlarının öğretilmesi, bağımlılıkların önlenmesi, tedavisi ve
rehabilitasyonu sürecinin her aşamasında aktif yer alması, bağımlı bireylerin böylesi kötü bir durumdan
arınması için psiko-sosyal destek sürecini takip etmesi temel sorumlulukları arasında yer alır.
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İşletmelerde Kalite Yönetimi ile İşgücü Rekabetinin İlişkisi
Dr. Öğr. Üyesi Canan TİFTİK
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Özet
Bu makalenin amacı, çağdaş yönetim yaklaşımının unsurlarından birisi olan kalite yönetiminin işletmeler
ekseninde işgücü rekabeti ile arasındaki ilişki incelenecektir. İçinde bulunduğumuz çağda, hem bireysel
hem de organizasyonel hedeflere ulaşmak için kalite yönetiminin sağlanması işletmelerde daha verimli
ve etkili bir şekilde işleyişinde önemli bir etkiye sahip olmuştur. İşletmelerdeki tüm kişiler, özellikle
yöneticiler ve işgörenler kendileri arasında mükemmelliği teşvik etmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu
endişeleri gidermek için makalede öncelikle kalite yönetimi olgusu kavramsal çerçevede incelenecektir.
Çalışmanın devamında makalenin de odak noktasını oluşturan işletmelerde kalite yönetimi ile işgücü
rekabeti arasındaki ilişki çağdaş yönetim teorileri ekseninde incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Yönetim, Kalite Yönetimi, İşgücü Rekabeti.
Giriş
Sanayi devrimi döneminde ve 20. yüzyılın ilk yarısında I.Dünya Savaşı ve II.Dünya Savaşı'nın yanı sıra çok
sayıda bölgesel ve iç savaş nedeniyle ürünlere olan açlık hızlı bir pazar sürecini meydana getirmiştir.
Fakat II. Dünya Savaşı’nı izleyen birkaç on yıl sonra dikkat nicelikten üretim kalitesine kaymaya
başlamıştır. Nitekim; ürün ve hizmetlerin kalitesi, dünya çapında gelişmiş ülkelerdeki birçok şirkette
yöneticilerin takıntısı haline gelmiştir. Bu aynı zamanda, organizasyonlarda en gelişmiş ve en yüksek
kalite yönetimi olarak ön plana çıkan toplam kalite yönetimini yeniden canlandırdı.
Yöneticiler modern şirketlerin ortaya çıkışından bu yana kaliteye önem vermesi bağlamında hem kavram
hem de program olarak işletmelerde kalite yönetimi son birkaç on yıl içinde daha açık bir şekilde
şekillenmiştir, ancak burada sürekli olarak iyileştirilen ve tamamlanan süreçlerle ilgileniyoruz.
Bir kuruluşta ürün ve hizmet kalitesini yönetmek için kalite guruları tarafından birçok kalite yönetimi
felsefesi, metodolojisi, kavramı ve uygulaması yaratılmıştır. Bu uygulamalar, zaman içinde sürdürülebilir
rekabet avantajı kaynakları yaratmak için gelişmiştir. Yöneticilerin karşılaştığı yeni zorluklar, kuruluşun
performansını ve gelecekteki rekabeti artırmak için ele alınmaktadır. Kuruluşun iş planıyla entegrasyonu,
müşteri memnuniyeti ve kurumsal performans üzerinde olumlu bir etki yapabilir.
İşletmelerin rekabet gücünün belirleyicilerinden birisi de işgücü rekabetidir. Bu çalışmada işletmelerdeki
kalite yönetimi ile işgücü rekabeti arasındaki ilişki incelenecektir. Çalışma kapsamında öncelikle kalite,
kalite yönetimi, işgücü rekabeti gibi kavramlar kavramsal çerçeve ekseninde incelenecektir. Çalışmanın
devamında makalenin odak noktasını oluşturan kalite yönetimi ile işgücü rekabeti arasındaki ilişki
incelenecektir.
1.Kavramsal Çerçeve
1.1.Kalite Kavramı
Mevcut literatür incelendiğinde kalite kavramına dair akademisyenler tarafından kesin kabul görmüş bir
tanımlama mevcut değildir. (Garvin, 1987; Reeves ve Bednar, 1994; Seawright ve Young, 1996; Russel ve
Miles, 1998; Beaumont ve Sohal, 1999; Sebastianelli ve Tamimi, 2002; Ojasalo, 2006).
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Tuchman (1980), kalite kavramını mükemmellik olarak nitelerken, Ryall ve Kruithof(2001) ise müşteri
beklentilerini karşılama olarak açıklamaktadır.
“Kalite” terimi, karakteristik, özellik anlamına gelen Latince “qualitas” kelimesinden gelir. Bununla
birlikte, nadiren bir şey veya bir fenomen, bir karakteristik, özellik veya öznelliğe sahiptir. Yine de,
günümüzde kullanıcıların taleplerini karşılamak kolay değildir, çünkü kalitenin her şey olmayabileceğini
de fark etmişlerdir, ancak her şey kalite ekseninde şekillenmektedir (Raković, 2006).
“ Kalite; ürün veya hizmetin, belirlenen veya vurgulanan ihtiyaçların memnun edici gücünü gösteren
nitelik ve özelliklerin toplamıdır (Kıngır, 2013).
Kalite, temelde yeni bir bilimsel çalışma bakış açısıyla büyümüştür. Emek verimliliğinin
rasyonelleştirilmesinde ve artırılmasında bilimsel yöntemleri ilk kez kullanan ve kitaplarında tarif eden
20. yüzyılın başlarından itibaren Frederick Winslow Taylor'ın bilimsel yönetimi değildir. Taylor'ın
yaklaşımı ve diğer yazarların yaklaşımları Fransız bilim adamlarından Henri Fayol'un klasik yönetim teorisi
(2006) tek tek, üretim döngüsünün başında hammaddeden bitmiş ürüne kadar kontrol ile kalitenin
sağlandığını belirtir.
Crosby (1988) “kalitenin dört önemli özelliğini” tanımlamıştır. Bunlardan ilk ikisi gereksinimlere uygunluk
ve kusur önlemeden meydana gelir. Kusurlar, hatalar ve yeniden çalışmaların hepsi yaptığımız şeyleri
düşünerek, planlayarak, prova ederek ve düzenleyerek önlenebilir. Bir diğer özellik sıfır hata davranışıdır.
Uygunsuzluklar ölçümle belirlenir; ölçüm, uygunsuzluğun fiyatıdır. Uyumsuzlukları görünür hale
getirerek, gerektiğinde düzeltici önlemler almak hedeflenir. Bu şekilde süreçlerimizi sürekli
iyileştirebiliriz. Deming (1982) kaliteyi sadece gereklilikleri karşılamakla kalmayıp, ürünün ömrü boyunca
müşteri ihtiyaç ve beklentilerini aşmak olarak tanımlamıştır (Gitlow Gitlow, 1987). Bu nedenle, sadece
beklentileri karşılamaya odaklanmakla kalmayıp, aynı zamanda müşteriyi memnun etmek için sürekli
iyileştirme arzusu olması da önemlidir (Stuart, 2004).
Kalite, rekabetçi stratejik araçlardan biri olarak kabul edilir ve organizasyonlarda fiyat kadar önemli hale
gelir (Al-Assaf Gentling, 1996; Singh Deshmukh, 1999). Organizasyonlar, liberalleşme, küreselleşme ve
bilgili müşterilerle karakterize edilen pazarlarda rekabet avantajı elde etmek için çaba sarf etmektedir.
(Sureshchandar vd., 2001). Küresel pazarda rekabet düzeyleri arttıkça ve değişiklikler meydana geldikçe,
kalitenin daha iyi anlaşılması şarttır. Üst yönetim, ürün ve süreçlerde yüksek performans seviyelerine
ulaşmak için kalite felsefelerini anlamalı ve uygulamalıdır. Artan rekabet ile kuruluşlar kalite
sistemlerinin önemini kabul etmişlerdir (Bader, 2001).
Genel bir değerlendirme yapıldığında kalite, bir ürün veya hizmetin algısal, koşullu ve biraz öznel bir
özelliğidir. İş dünyasındaki anlamı zamanla gelişmiştir. Farklı insanlar tarafından farklı anlaşılmış ve farklı
yorumlanmıştır. Bir işletme, müşterilerine ürün ve hizmetler sunan temel süreçlere odaklanarak en fazla
yararı sağlayacaktır. Üreticiler, uygunluk kalitesini veya ürün veya hizmetin yapılma derecesini istenen
spesifikasyona göre ölçebilir. Öte yandan müşteriler, bir ürünün veya hizmetin kalite spesifikasyonlarına
odaklanabilir veya piyasada bulunanlarla karşılaştırılabilir. Modern bir küresel pazarda kalite, şirketlerin
rekabet avantajı elde ettiği temel bir yeterliliktir. Kaliteyi yakalamak, işi yeni boyutlara itmede iş
dünyasında rekabetin temelini oluşturur.
1.2. Kalite Yönetimi
Açıklık sağlamak ve bu makalede genel kabul gören karışıklığı göstermek için geniş bir terminoloji
yelpazesi kullanılacaktır. Kullanımdaki farklı terminolojileri ekseninde Kalite Yönetimi kavramının tam
olarak ne anlama geldiği konusunda bir karışıklık vardır. Bu, politika açıklamaları, ilkeleri, boyutları,
unsurları veya köşe taşlarından bir müdahaleye kadar uzanmaktadır (Nilsson ve diğerleri, 2001; Hellsten
ve Klefsjo, 2000; Sitkin ve diğerleri, 1994; Waldman, 1994; Hackman ve Wageman, 1995).
Helms, Kalite Yönetimi'ni “mükemmel (kaliteli) bir ürün veya hizmet üretmek için tüm üretim sürecinin
yönlendirilmesi (yönetilmesi) olarak tanımlar (Helms 2006, 735). Kalite Yönetiminin en temel fikri, bir
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kuruluştaki bütün yönetim elemanlarının müşteri memnuniyeti amacı doğrultusunda uzun vadeli başarı
elde etmek için standardizasyon süreci, rutin yönetim ve sürekli kalite iyileştirme gibi süreçleri devam
ettirmesidir. Olumlu sonuçlar sadece bir örgütün her üyesini değil, toplumun kendisini de etkilemelidir
(WHO, 2003).
Kalite tarihinin geçmişi üretimin kendisi kadar eski olmasına rağmen kalite yönetiminin tarihi 19. yüzyıla
dayanmaktadır. Taylorizm hareketinin başlaması üzerine ürünlerin imali esnasında kontrolü ve ürünün
sistematik muayene edilerek müşteriye teslim edilmesi zorunlu kılınmıştır. Bu gelişmeler üzerine kalite
yönetimi olgusu ortaya çıkmıştır. Kalite yönetimi sayesinde hata oranı en aza indirilmeye çalışılmıştır. Bu
bağlamda doğrulukları ve uygunlukları açısından üretilen ürünleri incelemek için uzmanlar tutuldu. Kalite
yönetiminin ilk ortaya çıktığı zamanlarda odak noktası maliyetleri düşürmek ve kaliteyi geliştirmek
üzerine iken, zaman içerisinde daha karmaşık kalite kontroller getirilmiştir. Üretim esnasında hatalı
bileşenler daha erken bir aşamada tespit edilebildiğinden üretim sürecinden çıkarılabilmiş ve sonrasında
ürünlerin kalite kontrolü ve kalite güvencesi için istatistiksel yöntemler uygulanmıştır. Bunun için bir
kalite kontrol şeması kullanıldı, böylece hatalı bir ürün tespit edildiğinde, zamanında müdahale etmek
mümkün oldu, böylece hatasız bir son ürün üretilmiştir (Çağlar ve Kılıç, 2006).
1950'lerde Deming ve Juran, kalite geliştirme ile ilgili en etkili kişilerden biri olarak ön plana çıkmış olup,
üretimi artırmak için kalite yönetimi kavramını uygulamak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nden
Japonya'ya göç etmişlerdir. Fikirlerine göre bir kalite sistemi sürekli iyileştirme sürecine dayanmaktadır.
Sadece 1980'lerde Kaizen adlı bu yönetim felsefesi Japonya'dan Avrupa'ya ve ABD'ye döndü. Uzun
zamandır kaliteli işler bir organizasyonda uzmanlaşmış bir departmanın görevi olarak görülüyordu.
Sadece 1980'lerin başında, bir şirketteki tüm çalışanların kaliteden sorumlu olduğu toplam kalite
yönetimi
kavramı,
Batı
şirketlerine entegre oluyordu (Koch 2011).
Kalite yönetimi son yirmi yılda yönetim uygulamalarının geliştirilmesinde hayati bir rol oynamıştır (Hoang
Igel ve Laosirihongthong, 2006). Kalite yönetiminin temel fikirlerinin yirminci yüzyılın ortalarında geliştiği
gibi birçok ünlü araştırmacı tarafından ortaya konmuştur (Hackman ve Wageman, 1995; Deming, 1986;
Ishikawa, 1972).
Kalite yönetiminin ortak anlayışı örgütün ürün ve hizmetlerinin kalitesini artırmak için entegre bir strateji
olması nedeniyle kalite yönetiminin anlaşılmadığı ve açıkça tanımlanmadığı (Hackman ve Wageman,
1995) kabul edilmektedir (Waldman, 1994). Kalite yönetiminin, örgütlerde kalite ve verimliliği artırmak
için favori bir giriş noktası haline geldiğinden idari felsefe olarak ifade edilebilir.
2.İşletmelerde Kalite Yönetimi
İşletmelerde kalite yönetiminin ne olduğunu tanımlamanın birçok yolu vardır. Nitelden nicel
perspektiflere kadar insanlar bunu farklı görürler. Ancak teknik açıdan işletmelerde kalite yönetimi pek
çok farklı şekilde değerlendirilebilir. Kalite, “belirtilen veya zımni ihtiyaçları karşılama yeteneğine
dayanan bir ürün veya hizmetin özelliği” olarak açıklanabilir. (ASQ, 2017). İşletmelerde imalat açısından
kalite yönetimi, atanmış olan gereksinimlerin yerine getirilmesi olarak nitelendirilmektedir. Ancak
müşterinin bakış açısından, kurdukları ve uygulanması gereken standarttır, yani, ürünün veya hizmetin
performansı beklentileriyle karşılaştırılır. En önemli kalite yönetimi yazarı Phil B. Crossby (1979), Kaliteyi
hem müşteriler hem de üreticiler için “gereksinimlere uygunluk” olarak değerlendirmektedir.
Şiddetli küresel rekabet ve artan müşteri talebi, şirketleri bu küresel rekabet zorluğunu karşılamak ve
rekabet edebilmek için daha iyi kaliteye yönlendirmektedir. Bu bağlamda işletmeler Kalite yönetimi
stratejilerinin benimsenmesi ve uygulanmasına önemli kaynaklar yatırmaktadır. Organizasyonel
performansı iyileştirme yeteneğine de sahiptir (Cook ve Verma, 2002; Anderson ve Sohal, 1999; Millen,
Sohal ve Moss, 1999; Prajogo ve Sohal, 2004), ayrıca önceki pratik araştırmaların kalite yönetimi
çalışanlar için iş memnuniyetini ve piyasadaki işgücü rekabetini arttırdığı bilinmektedir (Guimaraes,
1996; Ooi, Bakar, Arumugam, Vellapan,ve Loke, 2007)
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İşletmeler işgücü rekabeti ile üretim maliyetlerini düşürme ve verimliliği artırma yoluna başvurmaktadır
(Garvin, 1983; Lam, 1996). İşletmelerde Kalite yönetimi, sürekli iyileştirme yoluyla müşteri
memnuniyetine bağlı bir kurum kültürüdür, bu kültür bir ülkeden diğerine ve bir endüstriden diğerine
farklılık gösterir, ancak mümkün olan en yüksek seviyeyi sağlamak için uygulanabilecek temel spesifik
ilkelere sahiptir. pazar payı, karı artırma ve maliyetleri azaltma (Kanji ve Wallace, 2000). Ek olarak
Ishikawa (1972), kalite sorunlarının teşhisi için neden ve sonucu öngörmek üzere genel haritayı
geliştirmek için kalite kontrolün önemini vurgulamıştır (Mitra, 1987).
3.İşgücü Rekabeti
Akademik yazın incelendiğinde işletmelerin güçlü bir ekonomiye sahip olabilmeleri rekabet gücünün
arttırılması ile doğrudan ilişkili olarak kabul edilmiştir. İşgücü rekabeti, bir işletmenin üretim yeteneğinin
ve kapasitesinin düzenli biçimde artışını ifade etmektedir. Pazar piyasasında yer alan bir işletmenin rakip
işletmelerle rekabet ederek, mal ve hizmet üretme gücünü düzenli hale getirerek, ekonomik refahını
arttırma gücü olarak da ifade edilebilmektedir (Aktan, 2010).
Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ve küreselleşen dünya düzeni ekseninde işletmelerde mal
üretiminden hizmet üretimine doğru bir değişim gerçekleşmiştir. Özellikle eğitim, sağlık, finans, iletişim
gibi hizmet sektörlerinde yaşanan büyüme ile birlikte iş niteliklerinde de önemli derecede değişim
meydana gelmiştir. Bu doğrultuda işletmeler için işgücü alanında bilgi, teknoloji kullanımı, ileri düzey
teknoloji üretimi işletmeler açısından sürdürülebilir rekabet gücünün elde edilmesini daha da
güçleştirmiştir. Yeni iş modellerinin kullanımı, işletmelerin bütün dağıtım kanallarını en verimli şekilde
kullanmalarına, istenilen düzeyde bilgi paylaşımında bulunulmasına ve müşterilerin istediği kanallardan
ulaşarak ürün-hizmet satın almasına imkân tanımasına fırsatlar sağlamıştır(Duranlar, 2007).
Yeni düzen işletmelerin daha optimum boyutlarda faaliyet göstermelerini ve esnek üretime daha kolay
adapte olabilmelerini gerektirmektedir. Bu gerekliliğin bir sonucu olarak işletmelerde bilişim dünyasının
imkânları üst düzeyde kullanılmaktadır. Ancak “işletmelerin geçirdikleri bu yapısal değişiklikler yeterli
olmamakta, bu değişimin işletmelerin organizasyon şemasında, insan kaynaklarında ve piyasa
stratejilerinde yapılacak değişikliklerle desteklenmesi gerekmektedir” (Sarı, 2010).
Teknolojinin bu denli gelişmesi, yeniliklerin hızlı bir şekilde zaman aşımına uğramasına sebebiyet
vermektedir. İşletmelerin rakip kurumlarla rekabet edebilmesi çağa hızlı ayak uyduran nitelikli işgücü ile
mümkün olmaktadır. Nitelikli işgücüne sahip işletmeler çağdaş yönetim yaklaşımlarının getirdiği
yeniliklere dolayısı ile kalite yönetiminin gerekliliklerine hızlı adapte olmaktadır. Bu durum sanayi sonrası
toplumlarda işgücünün, dördüncü sektör olarak adlandırılan bilgi temeline dayanan ve ileri teknoloji
içerikli alanlara kaymaya başlaması ile açıklanmaktadır (Öztürk ve Tuzcu, 2012).
İşgücü rekabeti dolayısı ile işgücünün pazarlık gücü her geçen gün daha da azalmakta olup, ücretlerde de
gerileme meydana gelmektedir. Diğer taraftan, küresel rekabet ortamında sermaye sahipleri ücretlerin
yanı sıra ücret dışı işgücü maliyetlerinde de indirim uygulayarak karlarını arttırma yoluna başvurmaktadır
(Sapancalı, 2008).
4. Bulgular
4.1. İşletmelerde Kalite Yönetimi ile İşgücü Rekabeti Arasındaki İlişki
Bir işletmenin kalite yönetiminin gerçekleşebilmesi, farklı amaç, süreç, kapasite ve örgütlenme ile
mümkün olabilmektedir. Kalite yönetimi işletmelerin rekabet avantajı kazanmalarındaki en önemli
unsurlardan biridir. Kalite yönetimi yönetici, müşteri memnuniyeti dışında aynı zamanda işgücü odaklı da
gelişme göstermektedir. Dolayısı ile kalite yönetimi işletmeler arası işgücü rekabetinin önemi ortaya
çıkmaktadır. İşletmelerde süreç yönetimi ile ilgili hizmet kalitesinin sağlanması, bu kalitenin
sürdürülebilirliği ve gelişimi kaliteli işgücüne bağlı olarak gerçekleşmektedir. Başarılı bir kalite yönetimi
sonucunda ortaya konulan ürün ve hizmetler müşteriye karşı güveni arttırmaktadır. Akademik
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literatürde aynı zaman da işletmeler arası güven duygusunda da artış gözlemlendiği ortaya koyulmuştur.
Başarılı bir kalite yönetim sürecinin gerçekleştirilmesi, birçok farklı kanalın bir arada uyum içerisinde
faaliyet göstermesi ile mümkün olabilmektedir. (Öztürk ve Tuzcu 2012).
“Toplam kalite kontrol”, “toplam kalite liderliği”, “toplam kalite programının geliştirilmesi”, “sürekli
kalite yönetimi” ve “toplam kalite hizmeti” dâhil olmak üzere kalite yönetimi genel kavramını
tanımlamak için birçok terim kullanılmıştır (Lemieux, 1996 ). Kalite, toplam rekabet yönetiminin bugünün
rekabetçi ortamında başarısı ve devamında kritik bir belirleyici haline geldiği bugün rekabet edebilecek
en önemli motorlardan biri haline gelmiştir.
Çağlar ve Kılıç(2006) Kalite Yönetim Sistemini altı prensip bağlamında incelemektedir. Bu prensipler; “üst
yönetimin liderliği”, “müşteri odaklılık”, “kalite sistem süreçleri”, “insan kaynakları uygulamaları”,
“tedarikçi ilişkileri”, “süreç kontrol ve geliştirmedir”. İçinde bulunduğumuz çağda tüketicilerin kararları
kalite odaklı şekillenmektedir. İşletmelerin kalite yönetimi yukarıda bahsi geçen unsurlar ekseninde
şekillenmektedir. Bu durum işletmelerin performans ölçümünü gerekli kılmaktadır. Bir işletmenin
performans ölçümü işletmenin stratejisinin eyleme dönüşmesini sağlamaktadır. Bu da ancak başarılı bir
işgücü ile mümkün olmaktadır (Çağlar ve Kılıç, 2006).
Günümüzde değişen pazar ihtiyaçları, bu ihtiyaçları anlamak ve bunlara cevap vermek amacıyla zorlu bir
rekabet oluşturmaktadır (Stalk, Evans ve Shulman, 1992). Rekabet avantajı, bir firmanın rakiplerinden
daha iyi performans göstermesine yol açan karşılaştırmalı konumsal üstünlüğü ifade eder (Porter, 1985).
Rekabet avantajı birçok farklı şekilde tanımlanmıştır. Schendel'e (1978) göre, rekabet avantajı, bir
kuruluşun rakipleri aracılığıyla geliştirmek için çok çalıştığı eşsiz konumdur. Rekabet avantajı, bir
organizasyonun rakipleri üzerinde güçlü bir pozisyon oluşturma yeteneğidir ”(Li, Ragu-Nathan, RaguNathan ve Rao, 2006).Rekabet avantajı, bir kuruluşun benzersiz bir rol oynama ve pazarda benzersiz
hizmetler ve ürünler sunma yeteneğini yansıtır (Lewis, 2000).
Rekabet stratejisinin incelenmesi ve analizi ve rekabet avantajı arayışı, girdi endişelerinden ziyade çıktıya
odaklanmalıdır. Bir firma, müşterilerinin tekliflerini rakiplerinden daha üstün gördüğü zaman farklılaşma
avantajı elde edebilir (Porter, 1985). Porter (1985), benzersiz bir rekabet avantajı elde etmek için hizmet
sistemlerini arttırması ve tüketicileri için daha değerli ürünler sunması gerektiğini ileri sürmektedir.
Rekabet stratejisinin rolü, ilgili rekabetçinin pazarda tüketiciye üstün değer sunmak için rakiplere göre
üstün performans (Porter, 1980; 1985) sağlaması ile gerçekleşmektedir. Bir şirketin daha değerli ürünler
sunmasının en iyi yolu, bu ürünlerin kalitesini artırmak ve mümkün olan en düşük fiyatlarla sunmaktır
(Yao Chin Lin ve Ping Heng Tsai, 2009). Her şirket bir pazara nasıl girileceğini düşünmeli ve daha sonra
rekabetçi konumunu inşa etmeli ve korumalıdır.
Sila (2005), araştırma çalışmalarının kalite yönetimi uygulamalarını sıklıkla hem finansal hem de finansal
olmayan önlemlerin çok boyutlu ölçümlerle kurumsal performansını ilişkilendirdiğini gözden geçirmiştir.
Kaynak (2003) kalite yönetimi uygulamalarının işgücü rekabetini doğrudan etkileyebileceğini, aynı
zamanda artan pazar rekabetçiliğini (Chong ve Rundus, 2004), inovasyonu (Singh ve Smith, 2004) ve
üretkenliği de dolaylı olarak etkilediğini bildirmiştir (Rahman ve Bullock, 2005).
Çalışma bulgularına göre işletmelerin kalite yönetiminin, işgücü rekabeti ile doğrudan pozitif yönlü bir
ilişki içerisinde olduğu sonucuna varılmıştır. Bir işletmenin gelişimini sağlaması, sürdürmesi ve başarısını
arttırması başarılı bir kalite yönetim süreci ile mümkün olmaktadır. Başarılı bir kalite yönetim süreci ise
işletmelerde işgücü rekabetini ortaya çıkarmaktadır. İşletmeler teknolojik gelişmelere hızlı uyum
sağlayan, müşteri ve kalite odaklı hareket eden işgücüne ihtiyaç duymaktadır. Bu özelliklerdeki işgücüne
sahip olan ve olmak isteyen işletmeler arası rekabet unsuru, diğer bir deyişle işgücü rekabeti piyasada
belirleyici rol oynamaktadır.
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Sonuç
Genel olarak bir değerlendirme yapıldığında, işletmelerde kalite yönetimi ile işgücü rekabetinin yakından
ilişkili olduğu anlaşılmıştır. İşletme yöneticileri, işgörenler ve müşteriler arasındaki ilişkilerin ve iletişimin
geliştirilmesine odaklanan kalite yönetimi önemli bir belirleyici olarak ön plana çıkmıştır. Bireysel
ilişkilere odaklanan çağdaş yönetim teorileri ekseninde yöneticiler uyguladıkları yöntemlerle işgörenleri
motive etmektedirler.
Sonuç olarak, yöneticiler planlama, organize etme, personel alma, liderlik etme ve kontrol etme
işlevlerini yerine getirir. Yönetim, tüm organizasyonel düzeylerde önemli bir faaliyettir. Çağdaş yönetim
teorileri ekseninde tüm yöneticilerin amacı, kaliteyi göz önünde bulundurarak belirli bir zaman dilimi
içinde olumlu bir çıktı-girdi oranı elde ederek fazlalık yaratmak ve üretken olmaktır. Bu da ancak doğru
ve uygun bir işgücü ile mümkün olmaktadır. Bu çalışmanın işletmeler için kalite yönetimi unsurlarının
öneminin anlaşılması dolayısı ile kalite yönetimi ve işgücü rekabetinin arasındaki ilişkinin anlaşılması
hususunda önem arz edeceği düşünülmektedir. İşletmelerin işgücüne verdikleri önemin anlaşılması
hususunda ilgili alan yazındaki boşluğun doldurulması umut edilmektedir.
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E-Nabız Uygulamasının Sağlık İşletmeleri Açısından Sürekli Denetime Uygun Hale Getirilmesi Hakkında
Bir Öneri
Dr. Öğr. Üyesi Cenk KIRITOĞLU
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Özet
Bilgi teknolojilerinin gelişimi ile birlikte, muhasebe bilgi sistemlerinde tamamiyle yazılım kullanımı
başlamıştır. Bu dijitalleşme, kağıt belgeleri ortadan kaldırdığı için yeni denetim teknikleri oluşturulmuş ve
sürekli denetim kavram ve konseptini ortaya getirmiştir. Sağlık hizmet sunucularının da dijitalleşen sağlık
uygulamalarının da getirdiği kabiliyetler sayesinde yeni nesil hassas maliyet muhasebesine dayalı
denetim öne çıkmaya başlamıştır. Bunun yanında Sağlık Bakanlığı tarafından işletilen ve bireylerin tüm
sağlık verilerinin kayıtlı olduğu e-Nabız sistemi ve uygulaması sürekli denetim ve diğer muhasebe
ilkelerinin uygulamasından yararlanma fikri doğmaya başlamıştır. Bu çalışmada gelişen teknoloji ve
sürekli denetim kavramı ile kontrol mekanizmasına bireylerin kullanmakta olduğu mevcut sağlık
sistemlerinden daha etkin yararlanmak için yol ve yöntem önerileri sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sağlık İşletmeleri,Sürekli Denetim, Hassas Muhasebe Denetimi, Hastane Bilgi
Yönetim Sistemleri.
A Suggestion On Making The E-Nabız Application Suitable For Continuous Monitoring By Regarding
Healthcare Enterprises
Abstract
With the development of information technologies, the use of software in accounting information
systems has started completely. As this digitalization eliminated paper documents, new audit
techniques were created and brought the concept and concept of continuous auditing. Thanks to the
capabilities of healthcare service providers, as well as digitalized healthcare applications, a new
generation of sensitive cost accounting-based auditing has come to the fore. In addition, the idea of
benefiting from the application of the e-Pulse system and application of continuous auditing and other
accounting principles, which is operated by the Ministry of Health and where all the health data of
individuals are registered, has started to emerge. In this study, way and method suggestions are
presented to the control mechanism with the developing technology and the concept of continuous
control in order to benefit more effectively from the existing health systems used by individuals.
Keywords: Health Enterprises, Continuous Audit, Sensitive Accounting Audit, Hospital Information
Management Systems.
1. GİRİŞ
E-Nabız uygulaması kullanımı pandemi de epey yaygın ve zorunlu hale gelmiştir. Hastalar, randevu
almaktan ,tahlil sonuçlarına ve reçetelerine kadar bu verilere uygulama üzerinden ulaşabilmektedir.
Hastanelerin Bilgi sistemi üzerinden sağlık bakanlığına ve e-nabız uygulamasına aktarılan kişisel sağlık
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bilgileri ve işlemleri hastalara uygulama üzerinden aktarılmaktadır.
Teknolojik gelişmelerin muhasebe ve denetim uygulamalarına etkisini göstermiş bu anlamda Hazine ve
Maliye Bakanlığı^nın yaptığı 509 Numaralı V.U.K. Genel Tebliği ile 2021 yılının sonuna kadar hiçbir kağıt
belge kalmayacak fiziki olarak bir belge istenmeyecek yeni bir sisteme geçilmektedir.E-fatura dan , Eyolcu listesine kadar her şey elektronik ortamda olacaktır. Muhasebe kayıtları elektronik yevmiye
kayıtları ile şirketlere zorunlu hale gelmiştir.
Dijitalleşme elektronik muhasebe sürekli denetimi doğurmuştur. Sürekli denetim dijital ortamda online
olarak bilgilerin kaydedilmesi ve işlenmesidir.
Günümüzde ticari işlem hacmi çok büyümüş ve kontrol edilmesi zorlaşmıştır. Yeterli teknolojik alt yapıya
yatırım yapmayan ve sürekli denetim sistemlerini kullanmayan işletmeler hile ve yolsuzluk olaylarıyla
karşı karşıya kalmıştır. Amerikan Hile denetçileri derneği ACFE’nin Sertifikalı Hile Denetçileri’ne küresel
ölçekte 2020 yılında yapılan çalışmada dünyada ortalama 4,5 trilyon dolarlık yıllık kayıp anlamına gelen
hile ve yolsuzluk tespit etmiştir. Varlıkların kötüye kullanılması %86 oranı ile başı çekerken,
“Faturalandırma hileleri”, Varlıkların kötüye kullanılması içinde en yaygın olarak kullanılan yöntem
durumundadır.(Varlıkların Kötüye Kullanımı Yaklaşık 70’i Faturalandırma Hileleridir)
Türkiye’de sağlık harcamaları 84 milyon vatandaşımız için 2020 verilerine göre 210 milyar TL'yi aşmış
bulunmaktadır. Devlet sosyal güvenlik sistemi üzerinden bu harcamaları sosyal devlet ilkesi gereği
finanse etmektedir. Hastaların sağlık işletmelerinden ve hastanelerden aldığı sağlık hizmetinin gerçek
maliyeti ve gerçek fatura değeri kamunun menfaatinin korunması açısından hayatidir. Sağlık harcamaları
bir gider kalemi olarak Sayıştay kanunu ile birlikte SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) ve dolayısıyla 5018 Sayılı
Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu ve uygulamasını yakından ilgilendirmektedir.
Sağlayıcısı kuruluşlar Hastane Bilgi Yönetim Sİstemi (HBYS) gibi yazılımlarla laboratuvar tetkiklerinden,
hastalık teşhislerine kadar her çeşit detayı bir kontrol yazılımı ile yönetmekte ve yönlendirmektedir.
Genel bir kavram olarak karşımıza çıkan kurumsal kaynak kullanım yazılımlarının hastaneler için
kullanılan modifikasyonu ve formu olarak HBYS aynı zamanda Nesnelerin İnterneti(NiT) olarak
adlandırılan teknoloji ile hassas maliyet muhasebesi için de imkan tanımaktadır.
Bu çalışmanın teorik bölümünü sürekli denetim kavramı, hile kavramı, sürekli denetim ile ilişkisi, e-nabız
ve ülkemizde sağlık harcamaları ve hastane bilgi sistemleri hakkında bilgiler oluşturmaktadır.

2. KAVRAMSAL ARKA PLAN
Sürekli Denetim Kavramı
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin hayatın her alanına girmesiyle birlikte işletmelere ait mali kayıtlar ve
finansal tablolar da elektronik kayıtlar olarak tutulmaktadır. Doğal olarak işletmelerin iç veya dış
sebeplerle bu kayıtları denetlemek veya bu kayıtlardan yararlanarak kendilerini kontrol etmeleri ve yön
vermeleri gerekmektedir.
Tüm ticari kayıtların elektronik ortamda tutulmasıyla birlikte tüm kayıtların çevrimiçi olarak her an
kontrol ve denetime açık hale gelmesi de doğal bir sonuçtur. Bu durumda yapılacak denetimin de her an
(sürekli) yapılabilmesi imkan dahiline girmiştir. Bu yaşananlar ve gelişmeler sürekli denetim kavramını
ortaya çıkarmıştır.
Adından da anlaşılan bu kavram sayesinde denetimler sürekli yapılmaktadır. Ancak aynı zamanda bu
yolla otomatik süreç yönetimi de mümkün olmaktadır. Kritik kararlar bu yolla anlık olarak alınabileceği
gibi süreç yönetimi de bu yolla çok daha hızlı ve kolay yapılabilmektedir.
Sürekli denetimin öneminin anlaşılması için risk kavramının da anlaşılması gerekmektedir.
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İşletmelerde kontrol ve denetim bir açıdan bakıldığında riskleri azaltmak için yapılan faaliyetlerdir. Bu
konuda eksikliğinin olduğu noktaları tespit etmek olası risk noktalarını belirlemek gerekir. Denetimlerde
yapılan risk değerlendirmeleri de benzer bir şekilde denetimin eksik yapıldığı konuları ve alanları
belirlemeye yarar. Bu noktada sürekli denetimin iki temel bileşeni ortaya çıkmaktadır.
Sürekli denetim kavramı 7/24 ve istisnasız tüm işlemlerin denetimden geçmesi anlamını taşır. Bu sayede
istenildiğinde işlem veya olaylar gerçekleşmeden proaktif bir şekilde aksiyon alabilir ve gerekirse önleyici
bir görev yapabilir. Burada amaç ‘sıfır uygunsuzluk’ düzeyine ulaşmak ve bu koşulun sürekli hale
gelmesini sağlamaktır.
Tahmin edilebileceği gibi sürekli denetimin gerçekleştirilmesi büyük ölçüde bilgi ve iletişim
teknolojilerine dayanır. Gerek günümüzün anlayış ve hızını yansıtması ve gerekse de bugünün teknolojisi
ile oluşturulan mimarilerin sürekli denetimi de ancak teknolojik yöntemlerle mümkün olabilir.
Sürekli denetim kavramı ile amaçlanan sürekli güvence oluşturabilmek için sürekli denetim ve sürekli
izleme modelinin yukarıda sayılan teknolojilerle nasıl hayata geçirebileceği sorusuna bir yanıt
oluşturmaktır.
Sürekli güvence modeli, denetimin zamanını, süreçleri, kanıtların doğasını, harcanacak emeği,
denetçilerin nitelikleri değişmesini gerektirecektir. Bu çalışmada ele aldığımız teknolojilerin kullanımı için
gerekli yetkinliklerin, yakın zamanda denetçinin eğitim standardı haline dönüşmesi büyük bir olasılık gibi
görünmektedir.
Mali hesap verebilirlik bakımından finansal verilerin sürekli ve kesintisiz bir şekilde içerideki birimlerle ve
dış paydaşlarla paylaşılması bugünün gereksinimleri açısından çok önemlidir. Şirketler bu ihtiyaçlarının
giderilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkan ve fırsatlardan yararlanmak istemekte ve
bu bağlamda da Bilgi ve İletişim Teknolojilerine yaptıkları yatırım her geçen gün artmaktadır.
Bilgi ve veri kavramı da üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Bilgi ham haldeki verilerin
işlenmesi ile oluşur. Ancak bir açıdan bakıldığında veri olarak kullanılan ve bilgiye dönüşen konular bir
başka açıdan girdi teşkil etmekte olup bu defa veri olarak nitelendirilebilir. Tüm bunlar elektronikleşme
arttıkça işlenmesi ve daha kıymetli veriler ve bilgiler olarak kullanılmasına imkan tanır.
İşletmeler Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden yararlanmanın faydalarını gördükçe ve günümüzün
ihtiyaçları zorladıkça kurumsal kaynakları kullanma ve yönetme işini de elektronik yol ve usullerle
yapmaktadır. Genel başlık ve jenerik isim haline gelen Kurumsal Kaynak Kullanım yazılımlarının
hastanelerde ya da bir başka deyişle Sağlık Hizmet Sunucularında kullanılan en genel tabiri ise Hastane
Bilgi Yönetim Sistemi olarak adlandırılmaktadır.
Buna paralel olarak üretilen verilerin de adedi ve büyüklüğü de artmıştır. Doğal olarak bunların işlenmesi
ve değerlendirilmesinin yanı sıra kontrol edilmesi için de yeni nesil bilgi ve iletişim araçlarına ihtiyaç
duyulduğunu göstermektedir.
Sürekli denetim işletmelerdeki şeffaflık düzeyini artırmaktadır. Bu sayede hesap verebilirlik kavramı da
kendiliğinden denetimi kolaylaştıran bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Sürekli denetim, işlemlerin
gerçekleşme anında denetimidir. Herhangi bir denetimin gerçekleşme anında denetimi mümkün değil
ise gerçekleşmeden çok kısa bir süre sonra denetim gerçekleştirilir.
İşletmeler için finansal tablolar, mali analizin en önemli parçasıdır ve güvenilirliği pek çok bakımdan
önemlidir. Yatırımcılar açısından yatırım kararlarını verirken gerçekçi ve akılcı karar vermeleri için etkin
bir araçtır. Güvenilir olmayan ve bazen eksik bazen ise yanlış bilgilerle hazırlanmış finansal tablolar
yatırımcıların şirketlere ve sermaye piyasalarına olan güvenini zedeleyici olacaktır. (Güredin, 2000).
Günümüzde ekonomik işlem adedi ve büyüklükleri artmıştır. Buna paralel olarak üretilen verilerin de
adedi ve büyüklüğü de artmıştır. Doğal olarak bunların işlenmesi ve değerlendirilmesinin yanı sıra
kontrol edilmesi için de yeni nesil bilgi ve iletişim araçlarına ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.
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Günümüzün elektronik ortamda tutulan finansal bilgilerin denetim ve kontrolü için bu alanda
geliştirilmiş araçlara, düzenlemelere ve uzman kişilere ihtiyaç duyulduğu açıktır (Selimoğlu vd., 2011).
3. HİLE KAVRAMI VE SÜREKLİ DENETİM İLE İLİŞKİSİ
ACFE’ye (Sertifikalı Hile Denetimcileri Derneği) hileyi şöyle tanımlamaktadır.: “Bilinen bir doğrunun
gizlenmesi veya karşıdaki kişinin zararına hareket edilmesini ikna etmek için bir materyalin gerçeğinin
gizlenmesi” durumudur.
Kasıt, kişinin hukuka uygun olmayan bir eylem yaptığını bilerek eylem yapmasıdır. Kasıt için ortaya konan
irade ortaya çıkacak sonucun baştan öngörülmesidir.(Özbirecikli,2006)
Hile kavramı kasıtlı olarak bir menfaat sağlamak niyetiyle ortaya çıkan bir olgudur Hileler, isletmelerde
kasten yapılan hukuka ve etiğe uymayan ve sonucunda işletmenin zarar gördüğü eylemlerdir. (Ulucan
Özkul ve Pektekin, 2009).
Çalışanların yaptığı hileler ise işletmenin kaynaklarını kasıtlı olarak uygun olmayan bir biçimde kullanması
ve haksız kazanç elde etmesi durumudur (Pehlivanlı, 2011).
Hilenin işletmede doğması için üç unsur vardır. Fırsatlar,Baskı ve Teşvik, Meşrulaştırma şeklinde
aşağıdaki şekilde gösterildiği gibidir. Faturalandırma sürecinde bir kontrolün olmaması hile için fırsat
ortamı
oluşturmaktadır.

Şekil 1: Hile Üçgeni (Kaynak: Ramos, 2003:28)
ACFE 2020 Suistimal Raporu
Amerikan Hile denetçileri derneği ACFE’nin 2020 yılında yaptığı bir çalışmada 125 ülkedeki bildirilen
2504 hile olayına göre ; Şirketler yıllık gelirinin %5’ini, bu hile ve yolsuzluk yoluyla kaybetmektedir.
Dünya genelinde şirketler açısında toplamda 4,5 trilyon dolar zarar demektir.(ACFE,2020)
Varlıkların kötüye kullanılması toplam hile türleri içindeki %86 oranı en büyük paya sahiptir. Varlıkların
kötüye kullanılmasının içinde en fazla pay, ‘Faturalandırma hileleri’ olarak tespit edilmiştir.
Finansal Tablo Hilesi

2020

Vaka Oranı

Ortalama

(%)
10,0

Maliyet ($)
954.000

Yolsuzluk
Vaka Oranı Ortalama Maliyet
(%)
43,0

Varlıkların Kötüye Kullanımı(Yaklaşık 70 i
faturalandırma hileleridir
Vaka Oranı
Ortalama

($)
200.000

(%)
86,0

Maliyet ($)
100.000

Tablo 1: 2020 Yılı Hile Oranları
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Bir suistimalin farkına varılma zamanı ortalama 420 gündür.Tespit edilmediği sürece verilen zarar
artmaktadır.

4. ÜLKEMİZDE SAĞLIK HARCAMALARI VE E-NABIZ HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİ
Türkiye de 2020 yılında sağlık harcamaların toplamı yaklaşık 250 milyar liradır. Fakat bu harcamaların
çok azı e-nabız üzerinde kayıtlıdır. 2015 yılında uygulamaya geçen e-nabız sisteminde Hastaya uygulanan
her türlü işlemi kayıt altına alarak 365 gün bu kayıtlar erişime açılmıştır. E-nabız platformu tüm sağlık
kuruluşlarının bilgi sistemlerinin entegre ve eş zamanlı bilgi üretmekte ve taraflara paylaşmaktadır.
Dijitalleşen Hastane bilgi sistemleri hastalar geçmiş tıbbi kayıtlarını, hastanelerden elektronik ortamda
bulabilmektedir.
Öte yandan ülkemizde pek çok sağlık hizmet sağlayıcısı HL7 (Health Level Seven- Sağlık Seviyesi Yedi)
olarak adlandırılan organizasyon tarafından belirlenen seviye ve tanımlamalara uygun olarak ileri
seviyelere gelmiştir. HL7 kar amacı gütmeyen bir kuruluş olup sağlık hizmet sunucularını 7 seviyede
gruplamaktadır. Üyeleri, elektronik sağlık bilgilerinin değişimi, entegrasyonu, paylaşımı ve erişimi için bir
çerçeve (ve ilgili standartlar) sağlar. Bu standartlar, bilgilerin nasıl paketleneceğini ve bir taraftan
diğerine nasıl iletileceğini tanımlar ve sistemler arasında sorunsuz entegrasyon için gereken dili, yapıyı
ve veri türlerini belirler. HL7 standartları, klinik uygulamayı ve sağlık hizmetlerinin yönetimini,
sunumunu ve değerlendirmesini destekler ve dünyada en yaygın kullanılanlar olarak kabul edilir.
(Yıldırım, 2021-1)
Ülkemizdeki HBYS sistemleri devlet ya da özel sağlık hizmet sunucuları fark etmeksizin e-Nabız sistemine
de kayıtlıdır. Dolayısı ile hastaların sağlık öyküleri (anamnez) muayene için gittikleri sağlık hizmet
sunucularındaki hekimlerce görülebilmektedir. (Yıldırım, 2021-2)
Bu veriler son zamanlarda sigorta şirketlerinin ilgisini çekmiş ve sigorta kapsamını bu verilerle değiştirme
yoluna gitmektedirler.
Tüm bunlar yaşanırken ve sosyal güvenlik şemsiyesi altında bulunan bireylerin Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığı (SGK) tarafından fatura ödemeleri veya katkıları sağlanmaktadır. İlaç ve muayene katkı
paylarında bireyler sürecin içine katılmış ve Eczaneler tarafından bireylere bilgi verilmekte ve bu bilgi
formaları imzalatılmaktadır.
Aynı durum muayeneye, laboratuvar tetkiklerine ve radyolojik görüntülemelere ait bilgiler için
yapılmamaktadır. Bu sürekli denetim kavramının öne çıktığı günümüzde sürekli denetimin ruhuna
uymadığı gibi aynı sürecin diğer parçalarında icra edilebildiği halde bazı kısımlarında yapılmamasının
teknolojik zorluklardan kaynaklanmasından değil mantık dönüşümüne ihtiyaç duyulduğunun
göstergesidir.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki gelişmelerin sağlık sistemimize girmesi ve yaygınlaşması bu alanda da
sürekli denetimin yapılabileceğini ortaya koymuştur. Bazı alanlarında bu yönde gelişmeler oluşmuş ve
bireyler de sürece dahil edilmiştir. Ancak halen tam olarak yapılmıyor olmasının bazı sebepleri olmalıdır.
HL7 isimli kar amacı gütmeyen organizasyon tarafından belirlenen ve sağlık kayıtlarının ve buna bağlı
üretilen finansal kayıtların kullanım seviyelerine göre bir derecelendirme oluşturulmuştur. Buna göre
ülkemizdeki sağlık hizmet sunucularının bir çoğunun ileri seviyede sağlık kayıtları tuttuğu ve bunların
mali kayıtlarla ilişkilendirildiği açıkça bellidir. Bu durum bir yandan Hassas Maliyet Muhasebesi yapmanın
yolunu ve önünü açmaktadır. Diğer taraftan ise bireylerin denetim sürecine katılmasını da
kolaylaştırmaktadır. (Yıldırım, 2021-1)

148

7th International Management and Social Research Conference
May 19-21 2021 Proceeding Book, Volume: 1
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi-HBYS; Sağlık Hizmet sunucularının kullanmakta olduğu kurumsal kaynak
yönetim yazılımıdır. Sağlık Bakanlığının kurup işlettiği e-Nabız sistemi ile ve Medula ile entegre olarak
çalışmakta ve sürekli bir şekilde veri alışverişi yapabilme kabiliyetine sahiptir.
e-Nabız sağlık hizmet sunucularından toplanan sağlık verilerine bireylerin ve sağlık çalışanlarının mobil
veya sabit bilgisayarlar aracılığıyla internet üzerinden erişim sağlayabilecekleri bir
uygulamadır(application). Söz konusu bilgilere erişim mahremiyet kuralları içerisinde olup bireylerin
iznine tabi olarak paylaşılmaktadır. Uygulamanın içinde bulunan erişim kontrol bilgileri sağlık verilerine
son olarak kim tarafından ve hangi IP numarası ile erişildiğine dair (log) kayıt bilgisi de vermektedir.
(Yıldırım, 2021-2)
Süresi ve sınırını bireyin belirlediği imtiyaz çerçevesinde sağlık verileri hekimlerce değerlendirilebilmekte
böylece hastalığın tüm evrelerinde hastanın aldığı hizmetin kalitesi ve hızı artmaktadır. Hasta ile hekim
arasındaki iletişim kurulmasını ve kalitesinin artmasını sağlayan bu uygulamaya internet olan her yerden
güvenli bir şekilde erişebilir.
Sistem üzerinden ilgili veriler kullanıcıların sadece kendi bireysel kullanımları için çevrimiçi erişimine açık
olacağından birçok veri buradan otomatik olarak alınabilecektir. Burada karşımıza iki problem çıkabilir.
Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan Sağlık Hizmet sunucularına ait Hastane Bilgi ve Yönetim Sistemleri
e-Nabız sistemine otomatik olarak bağlanıp bilgi alıp bilgi verebilmektedir. Ancak bahsedilen portal için
durum böyle olmayabilir.
Mevcut durumda ilaç katkı paylarının ve dolayısı ile ilaçlara ödenen SGK ve hasta paylarının ayrı ayrı ne
olduğu eczanelerden ilaç alımı esnasında görülebilmektedir. Bu denetimin önemli bir aşaması olurken
hileye karşı ise çok etkili bir önlem teşkil etmektedir. Ancak sürekli denetim kavramının e-Nabız
üzerinden diğer muayene, tetkik, tahlil ve sair radyolojik görüntülemeler için de yapılabilmesinin önünde
bir engel görülmemektedir.
Herhangi bir denetimin gerçekleşme anında denetimi mümkün değil ise gerçekleşmeden çok kısa bir
süre sonra denetim gerçekleştirilir. Sürekli denetim 7/24 süren bir denetim anlayışıdır. Sürekli denetim,
istisnasız tüm işlemlerin denetimden geçmesi demektir. Sürekli denetim istenildiğinde işlem veya olaylar
gerçekleşmeden aksiyon alabilir ve gerekirse önleyici bir görev yapabilir.
Bu değerlendirmeler ışığında e–nabız uygulaması üzerinden öneri modelimizi şöyledir; Mevcut durum
itibariyle bireyler muayenelerinden sonra ellerine verilen bir döküm üzerinden bu işlemlere ilişkin fiyat
bilgilendirilmesi görmemektedir. Şeffaf ve hesap verebilir bir sistem olmayınca şüpheli durumlar ortaya
çıkabilmekte, hile ve yolsuzluk için bir fırsat ortamı doğmaktadır. Tam da burada bu çalışmadan elde
edilen öneri şudur: Henüz faturalandırma bakımından başlangıç aşamasında yapılan işlemle ilgili fatura
doğmadan ve hileye fırsat vermeden en doğru ve gerçek belgelendirmeyi yapmaktır. Eğer hasta daha
sonra e-nabız hesabı üzerinden kendisine yapılan işlemlerin detay ve maliyetleri hakkında yine e-nabız
sistemi üzerinden bir onay verdikten sonra fatura kesilebilecektir. Aksi takdirde bu işlem şüpheli
görülerek incelemeye alınacaktır.
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Şekil 2: E-Nabız Üzerinden Hile Kontrol Diyagramı
Şekil 2 de görüldüğü gibi; E-nabız uygulaması üzerinden bir hasta doktordan randevu alarak hastaneye
gitmektedir. O hastanede bir takım tahliller yapılmakta veya tedavi sürecinde operasyonlar
yapılabilmektedir. Bu işlemlerin detaylı dökümü gerekmektedir. E-Nabız üzerinden hasta,hastane,Sağlık
bakanlığı ve Sayıştay gibi olayın tarafları karşılıklı anlık veri ve bilgi akışına sahiptir.
Hasta doktora veya hastaneye gittikten 48 saat sonra o hastayla ilgili en son işlemlerin detayı tek tek enabız üzerinden dijital ortamda onaylatılmak suretiyle faturalandırma aşamasında hastaya aslında hile
kontrolü yaptırılmış olmaktadır .Bu durum bir çok hile ve yolsuzluğu engellediği gibi sürekli denetim süre
ve maliyetlerini azaltmış olacaktır..
Şekilde de görüldüğü gibi e-nabız üzerinden Denetim-Hastane-Hasta ilişkisi kurulmakta ve bir çok hata ve
hile önlenebilmektedir. Böylece sürekli güvence oluşturabilmek için sürekli denetim ve sürekli izleme
modelinin yukarıda sayılan yöntemlerle nasıl hayata geçirebileceği sorusuna bir yanıt oluşturmaktır.
Fatura hilelerinin dünyada toplam hileler içindeki yaklaşık payının % 70 seviyelerinde olduğu
düşünüldüğünde Hileye fırsat vermeden, faturalandırma sürecinde işlemin taraflarına faturanın
onaylatılması sürekli denetim ve sürekli güvence modelinin önemi kendini göstermektedir. Sürekli
güvence modeli, denetimin zamanını, süreçleri, kanıtların doğasını, harcanacak emeği, denetçilerin
nitelikleri değişmesini gerektirecektir. Bu çalışmada ele alınan teknolojilerin kullanımı için gerekli
yetkinliklerin, yakın zamanda denetçiler için eğitim standardı haline dönüşmesi büyük bir olasılık gibi
görünmektedir.
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Yenilenebilir Enerji Kaynakları Eylem Planı Çerçevesinde Almanya’nın Yenilenebilir Enerji Politikaları4
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Özet
Bazı ülkelerin politika projeksiyonlarında %100 yenilenebilir enerji kullanımına yönelik çalışmalar
başlamış durumdadır. Yenilenebilir enerji, sürdürülebilir olmasıyla ve giderek düşen yatırım maliyetiyle
fosil yakıtlar ve nükleer enerjiye ciddi bir rakip olarak belirmiştir. Özellikle zengin fosil yakıt kaynaklarına
sahip olmayan ülkelerin yenilenebilir enerji yatırımlarına ciddiyetle eğildikleri görülmektedir. Zengin fosil
yakıt kaynaklarına sahip olmayan ülkelerden Almanya günümüzde yenilenebilir enerjinin ana enerji arz
birimi olması için başarılı politika yürüten ülkelerin başında gelmektedir. Günümüzde 62.2 GW elektrik
enerjisi kurulu gücünü rüzgârdan, 53.8 GW kurulu gücünü güneş enerjisinden temin eden Almanya,
Erneuerbare Energien Gesetz (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Eylem Planı) ile 2025’de toplam enerji
üretiminin %40’ını, 2050’de ise %80’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etme hedefindedir. Bu
çalışmada “yeni kurumsalcılık” perspektifinden Almanya’nın yenilenebilir enerji politikalarının evrimsel
süreci incelenecek ve bu politikaların pratikteki yansımaları değerlendirilecektir
Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Almanya, Enerji Politikaları, Enerji Ekonomisi
Renewable Energy Resources Actıon Plan As A Part Of The Germany's Renewable Energy Polıcıes
Abstract
Studies have started to use 100% renewable energy in policy projections of some countries. Renewable
energy has emerged as a serious opponent/competitor to fossil fuels and nuclear energy with its
sustainability and gradually decreasing investment costs. Especially, it is seen that countries that do not
have rich fossil fuel resources are seriously paying attention to renewable energy investments.
Germany, one of the countries that do not have rich fossil fuel resources, is now one of the leading
countries that have a successful policy to become the main energy supply unit of renewable energy.
Today, Germany, which provides 62.2 GW of electrical energy installed power from wind and 53.8 GW
installed power from solar, is aimed to obtain 40% of total energy production in 2025 and 80% in 2050
from renewable energy sources with Erneuerbare Energien Gesetz (Renewable Energy Resources Action
Plan). In this study, the evolutionary process of Germany's renewable energy policies are examined from
the perspective of "new institutionalism" and the practical reflections of these policies are evaluated.
Keywords: Renewable Energy, Germany, Energy Policies, Energy Economy.
Giriş
Almanya yenilenebilir enerjiye geçişte örnek teşkil edecek gelişimi sağlayan ülkelerden biridir. Bu
gelişimi 83 milyonun üzerinde nüfusun ve gelişmiş endüstriyel ekonominin enerji ihtiyacını karşılamada
dikkate değer oranda yenilenebilir enerjiyi değerlendirerek sürdürmesi ayrıca değinilmesi gereken bir
husustur. Yenilenebilir enerjide bu denli güçlü olmasının arka planında ise Almanya Yenilenebilir Enerji
Kaynakları Eylem Planı’nın etkisi büyüktür. Bu eylem planından 10 yıl sonra Almanya elektrik enerjisi arz
port folyosunda rüzgâr enerjisinde 62.2 GW Kurulu güce, güneş enerjisinde ise 53.8 GW kurulu güce
4
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ulaşmayı başarabilmiştir (AGEE-Stat, 2021). Toplam enerji tüketimi dikkate alındığında Almanya, 13.14
milyon TEP (ton eşdeğer petrol) tüketimiyle Avrupa’nın açık arayla en çok enerji tüketen ülkesidir. En
yakın rakibi Fransa 9.68 milyon TEP enerji tüketirken bu enerji tüketiminin sadece 0.54 milyon TEP’i
yenilenebilir enerjiden elde edilmektedir. Almanya ise 13.14 milyon TEP enerji tüketiminin 2.12 milyon
TEP’ini tek başına yenilenebilir enerjiden elde etmektedir. Bu yenilenebilir enerji tüketimi Türkiye’nin
toplam enerji tüketiminin yaklaşık 1/3’üne tekabül etmektedir (BP, 2020).
Almanya’nın son on yılda yakaladığı bu başarı aynı zamanda siyasal iradenin, muhalefet partilerinin,
görece işleyen bir demokrasi nihayetinde sivil toplum örgütlerinin, kamuoyu eğilimlerinin ve Avrupa
Birliği’nin başarısıdır. Bu çalışmada Almanya’nın yenilenebilir enerji alanında koymuş olduğu hedefler, bu
hedeflere ulaşma süreci “yeni kurumsalcılık” (new institutionalism) perspektifinden incelenecektir.
Politik kurumları görece özerk kabul eden bu yaklaşımda bireysel aktörlerin ve sosyal grupların da
politika yapım sürecine müdahalesi söz konusu olabilmektedir. Yeni kurumsalcılık perspektifi bir
kurumun işleyişinden ziyade karar alma süreçlerine dâhil olan aktörlere, bütçeye ve kurumun karar alma
süreçlerinde manevra kabiliyetini sınırlayan kurallar bütününe odaklanmaktadır (Marsh & Gerry Stoker,
2010) . Bu noktada Almanya’nın yenilenebilir enerji politikaları, örneğin sadece belli bir bakanlığın
kurumsal işleyişini ele almak yerine yenilenebilir enerji politikalarının oluşum süreçlerine müdahil olan
muhalefet partilerini, baskı gruplarını, sivil toplumu ve kamuoyunu da içerecek şekilde ele alınacaktır.
Aynı zamanda yenilenebilir enerji politikaları için yapılan yasalara, ayrılan bütçelere odaklanarak
gelişimin nasıl oluştuğunun çerçevesi çizilecektir.
Yeni kurumsalcılık perspektifinden incelenen bu çalışmada yöntem olarak tekli vaka analizi
benimsenmiştir. Almanya’nın yenilenebilir enerji politikası betimleyici analiz yöntemiyle irdelenmiş ve
%100 yenilenebilir enerjiye geçişe işaret eden sürecin çerçevesi çizilmeye çalışılmıştır. Analiz seviyesi
makro ölçekte bir ülke analizidir ve zaman kısıtı yenilenebilir enerji paradigmasının etkisini giderek
hissettirdiği son yirmi yıl olarak belirlenmiştir. Tekli vaka analizinde temel sorular “neden” ve “nasıl”
olduğu için (Baxter & Jack, 2008) Almanya’nın yenilenebilir enerji politikaları için hangi politik
motivasyonun etkili olduğu, bu politik iradenin hangi politika setleriyle hayata geçirildiği kritik
önemdedir.
Almanya’nın Enerji Tüketim Portfolyosu ve Bu Tüketimin Ekonomik Değeri
Total enerji tüketiminde Almanya, gelişen yenilenebilir enerji kaynak kullanımına rağmen büyük oranda
ithal edilen fosil yakıtların dominasyonu söz konusudur. 2019’da Almanya toplam enerji ihtiyacının
%71’ini ithal kaynaklardan elde etmiştir (EIA, 2020).
310 milyon TEP enerji tüketiminin 101.4 milyon tonunu petrol ürünleri oluşturmaktadır ve bu petrolün
kahir ekseriyeti ithal edilmektedir (IEA, 2021). 2019 boyunca günlük petrol tüketimi ortalama 2.4
milyon varile ulaşmıştır (EIA, 2020). Spot piyasada 2019 petrol varil fiyat ortalaması olan 56 dolardan
hesaplandığında bu durumun Almanya’ya günlük 134 milyon dolarlık yıllık da yaklaşık 49 milyar dolarlık
ithalata sebebiyet verdiği anlaşılmaktadır.
Birincil enerji tüketiminin %25’inden sorumlu olan enerji kaynağı ise doğalgazdır. 80 milyon TEP yıllık
enerji tüketimine tekabül eden doğalgazın günlük tüketim değeri 243 milyon metreküptür (IEA, 2021).
Bunun da ekonomiye maliyeti yıllık yaklaşık 36 milyar doların üzerindedir (Reuters, 2020).
Birincil enerji tüketiminde üçüncü büyük kalem ise kömürdür. Total enerji tüketiminin %21.3’ü
kömürden elde edilmektedir. Linyit bu oranın yüzde 11.3’ünden sorumludur (Litz, 2019). Almanya kömür
tüketiminin %96.6’sını kendi kaynaklarından tüketse de %3.4 ithal kömürün Almanya ekonomisine
maliyeti 4.5 milyar dolardır (Workman, 2019). 2038’e kadar kömürden elektrik üretimini sonlandırmayı
hedefleyen Almanya için kömür kullanımını azaltmanın iki önemli nedeni bulunmaktadır. İlki iklim
değişikliğine neden olan sera gazı salınımını düşürmektir. Bunun oluşmasında Avrupa Birliği’nin
yenilenebilir enerji hedeflerinin de etkisi söz konusudur. Artan yenilenebilir enerji kurulu gücüne rağmen
linyit ve taşkömürü kullanan santrallerin ürettiği elektrik enerjisi hedeflenen güçten yüksek kalmaktadır.
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Ancak araştırmalar 2038’e kadar kömürden elektrik üretiminin sonlanması hâlinde ekonomik açıdan
yararlı bir durumun oluşacağını göstermektedir (Kittel , Goeke, Kemfert, Pao-Yu , & Hirschhausen, 2020).
Fosil yakıtların dışında nükleer de Almanya enerji portfolyosunda önemli bir yere sahiptir. Ancak
nükleerin elektrik üretim maliyetinde ucuz olduğu düşüncesi tarihsel bağlamda askeri ihtiyaçların bir
meşruiyet ayağı olarak tezahür etmiştir. Başta ABD olmak üzere sübvansiyonlar ile kârlı olduğu iddiasını
sürdürmeye çalışan nükleer enerji taraftarlarının arkasında askeri bürokrasinin izlerini bulmak
mümkündür. 1960’dan beri nükleer enerji santrallerinin KW saat başına maliyetleri sürekli artmıştır
(Kemfert, 2020). Almanya Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (The German Institute for Economic
Research) yeni nükleer enerji santrallerinin kullanım ömrü boyunca ortalama 4.8 milyar dolarlık zarar
oluşturacağını iddia etmektedir (Radowitz, 2019). Nükleer enerji karşıtlığının %81’lere (2015) ulaştığı
Almanya’da nükleer enerjiyi sonlandırma hareketi ilk olarak 1998’de Schröder Hükümeti’nin Sosyal
Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller ile koalisyon zamanında ortaya atılmıştır. Merkel Hükümeti döneminde
bir ara ertelenmeye çalışılsa da sonunda 2022’ye kadar nükleer enerji santrallerinin devre dışı kalması
yönündeki karar uygulanmaya devam etmektedir (Jarvis , Deschenes, & Jha, 2020). Yerli bir enerji
teknolojisinden vazgeçmek bu noktada sadece ekonomik nedenlerle ortaya çıkmamaktadır. Kamuoyu
desteğiyle politik iradenin nükleer enerji santrallerini devre dışı bırakmaya yönelik kararı nükleer karşıtı
toplumsal reaksiyonun karar alma sürecine etkisi olarak okunabilir.
Yenilenebilir enerji toplam birincil enerji arzında 2000’lerin başında %3’lük bir paya sahipken 2018’de bu
oran %18 seviyelerine ulaşmıştır. Toplam enerji üretimi de 10 milyon TEP’ten (Ton Eşdeğer Petrol) 40
milyon TEP’e ulaşmıştır. Eşdeğer petrol fiyatları üzerinden yıllık 20 milyar dolara yakın bir ekonomik
değer oluşturduğu iddia edilebilir. Şaşırtıcı olan ise birçok ülkede gözlemlendiğinden farklı olarak bu
gelişimdeki en büyük payın hidroelektrik enerjisine ait olmayışıdır. Almanya yenilenebilir enerjisinin
yarıdan fazlasını biyoenerjiden elde etmektedir. Biyoyakıtlar, biyogaz, yenilenebilir atıklar ulaşım ısıtma
gibi alanlarda kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda rüzgâr ve güneş enerjisi kurulu gücündeki artış
biyoenerjinin gelişim ivmesini sonlandırmış görünmektedir (EIA, 2020).
Hidroelektrik alanında yüksek enerji elde edilememesinin en önemli nedeni Almanya’nın hidroelektrik
kapasite oranının %80’ini zaten kullanıyor oluşundan kaynaklanmaktadır. Kalan potansiyel için de yeterli
yatırım orta ve uzun vadede planlanmamaktadır (European Commission, 2018). Hidroelektrik kurulu
gücü 2019’da 3.4 GW olarak belirlenmiştir. Bu 114 GW kurulu güce sahip Almanya yenilenebilir enerji
alanında çok küçük bir paya işaret etmektedir (Bundesnetzagentur für Elektrizität, 2019). Dolayısıyla
yatırımlar daha çok rüzgâr ve güneş enerjisine yoğunlaşmaktadır.
Rüzgâr enerjisinde Almanya daha önce de değinildiği gibi 62.2 GW’lık kurulu güce ulaşmayı
başarabilmiştir. Yenilenebilir enerji 2009-2014 arası yaklaşık 50 milyar doların üzerinde bir fosil yakıt
ithalatının önüne geçmiştir (German Wind Energy Association, 2018) ve bu tablodaki en önemli pay
rüzgâr enerjisine aittir. Rüzgâr enerjisi yalnızca fosil yakıt ithalatını azaltmamakta aynı zamanda rüzgâr
enerjisi ekipmanlarının ihracatı yoluyla da ekonomiye katkı sunmaktadır. Dünya rüzgâr enerjisi
ekonomisindeki Almanya’nın ihracat payı %80’in üzerindedir (German Wind Energy Association, 2018)
ve bu durum da büyük bir ekonomik kazanıma dönüşmektedir.
Güneş enerjisi Almanya’nın başarılı olduğu bir diğer yenilenebilir enerji türüdür. 2005’de 1.2 GW olan
kurulu gücünü 2010’da 11.2 GW’a 2019’un sonunda ise 49 GW’a ulaştırmayı başarmıştır (Federal
Ministry for Economic Affairs and Energy, 2020). 2007-2012 arasında ise yenilenebilir enerji
yatırımlarının büyük bir bölümü güneş enerjisine ayrılmıştır. Bu tarihler arasında toplam 74 milyar dolar
fotovoltaik güneş enerjisi yatırımlarına ayrılmıştır. Ancak bu tarihten sonra güneş enerjisi yatırımlarına
yıllık ortalama 2 milyar dolar ayrılmıştır. Bunun en önemli nedeni de panel üretim maliyetlerinin oldukça
düşmesidir (Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, 2020). Son dönemde kurulu güç artışı
yerine fotovoltaik sistemlerin ihracatına odaklanılmıştır.
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Yenilenebilir Enerjide Dönüm Noktası: Yenilenebilir Enerji Kaynakları Eylem Planı
Son yıllardaki yoğun yenilenebilir enerji kullanımında Yenilenebilir Enerji Kaynakları Eylem Planı’nın
(Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG) önemli bir etkisi olmuştur. EEG iki fazda incelenebilir. İlk faz 2000 ile
2009 yılları arasındaki daha çok 1998’de Kyoto Protokolü’nün imzalanmasından sonra sera gazını %21
oranında düşüreceği taahhütle birlikte başlamıştır. Yine 1998’deki federal seçimlerde konvansiyonel
enerji kullanımının radikal bir değişimle yerini yenilenebilir enerjiye bırakması konusunda çekingen
davranan Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Hür Demokratik Parti’nin (FDP) mecliste çoğunluğu
kaybetmesinin de etkisi büyük olmuştur. Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller koalisyonu iktidarı elde
etmiştir. İktidarda Yeşiller’in bulunmasının son 20 yıldaki yenilenebilir enerji gelişimine etkisi son derece
kritiktir. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Eylem Planı’nın ilk fazı olan 2000-2009 yılları arasında Yeşiller’in
nükleer enerji kullanımını sonlandıracağı taahhüdünün uygulamaya konulduğu yıllar olmuştur (Nkomo,
2018). Dolayısıyla politika yapım sürecinde uluslararası vaatlerin yanında kamuoyu desteği de kritik bir
rol oynamıştır.
2009’dan sonraki Yenilenebilir Enerji Kaynakları Eylem Planı’nın ikinci fazı Avrupa Birliği ile koordineli bir
şekilde yürütülmüştür. 27 AB ülkesinin yenilenebilir enerji eylem planları oluşturması ve bu planları
Avrupa Komisyonu’na sunması zorunlu tutulmuştur. Bu plana göre AB üye ülkelerinin 2020’ye kadar
enerji tüketiminin %20.7’sini yenilenebilir enerjiden elde edilmesi hedeflenmiştir. 2020’ye kadar sektör
bazında elektriğin %34.3’ü, ısıtmanın %21’i, ulaşımın da %11.3’ü yenilenebilir enerjiden karşılanacaktır.
Almanya özelinde ise 2020’ye kadar toplam enerji tüketiminin %19.6’sının yenilenebilir enerjiden
karşılanması hedeflenmiştir (REPAP 2020, 2011). AB’nin koyduğu bu hedeflere ulaşılamasa da Almanya,
2020’de %16.4 oranında enerji tüketimini yenilenebilir enerjiden elde etmiştir (AGEE-Stat, 2021).
Hedeflere ulaşılmasındaki en önemli neden fosil yakıt tahakkümünü sonlandırmak için atılan politik
adımlar bütünüdür. Politik irade daha önce de belirtildiği gibi nükleer enerji yatırımlarını sonlandırmanın
da ilerisine giderek nükleer enerji santrallerinin kademeli olarak devre dışı bırakmasının ve bu enerjinin
ikamesini yenilenebilir enerji ile elde etmenin yollarını aramıştır. Yenilenebilir enerji yatırımları özellikle
2008-2012 yılları arasında yıllık 40 milyar dolara yaklaşmıştır. Son yıllardaki düşük seviyenin bir nedeni
daha çok yenilenebilir enerji yatırım maliyetlerinin düşmesidir (Şekil 1). Diğer nedeni de güneş enerjisi
yatırımlarında coğrafi doygunluk seviyesine ulaşılmasıdır. Bu alanda güç yatırımından çok teknolojik ürün
ihraç edilmektedir. Son dönemde artan rüzgâr enerjisi yatırımları da dikkat çekmektedir.
Şekil 1: Almanya’nın yıllık Yenilenebilir Enerji Güç Yatırımları

Kaynak: (Zhang, 2020)
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Bu gelişimin önünü açmak için devlet tarife garantisi ile özel sektör yatırımlarını desteklemiştir. 20002009 arası dönemde özellikle fotovoltaik güneş enerji teknolojisinin konvansiyonel enerjilere göre
maliyetli oluşu, devletin yenilenebilir enerjilerden elde edilen elektrik enerjisini tarife garantisiyle satın
alma seçeneğini gündeme getirmiştir. Ancak 2009’dan sonra fotovoltaik güneş enerji sistemlerinin
maliyetindeki sert düşüş, tarife garantisinde değişikliğe neden olmuştur. İkinci faz döneminde, tarife
garantileri konvansiyonel enerjilerle rekabeti engellemeyecek şekilde azaltılmıştır. Buna ek olarak belli
dönemde belli miktarda kurulu güce tarife garantisi verilecek şekilde kotalar uygulanmıştır. Son olarak
da fotovoltaik enerji üretiminde tarife garantisinin toplamda 52 GW’a kadar verilmesi kararlaştırılmıştır
(Fulton, Capalino, & Auer, 2012).
Sistemin başarıya ulaşmasındaki bir diğer etken de oligopol bir enerji piyasasından çıkılmış olmasıdır.
Tarife garantileri neticesinde endüstriyel şirketler de yenilenebilir enerji yatırımlarına ilgi duymuşlardır.
Dahası hanehalkı da yenilenebilir enerji yatırımlarında büyük bir oranı temsil etmektedir. Hem tüketici
hem üretici durumunda bulunan hanehalkları ve küçük kooperatifler yenilenebilir enerji yatırımlarının
%30’unu temsil etmektedirler. Yenilenebilir enerji üretiminin %45’i de sözü edilen kesimin elinde
bulunmaktadır. Dolayısıyla yeni sistemde konvansiyonel enerji üretim şirketlerinin yanına irili ufaklı yeni
yenilenebilir enerji üreticileri eklenmiştir (Brunekreeft, Buchmann, & Mayer, 2016).
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Eylem Planı yatırımcılara verilen tarife garantisi nedeniyle elektrik
faturalarının artmasına neden olmuştur. 2016’da %11 olan yenilenebilir enerji elektrik üretiminin toplam
enerji üretimindeki payı 2015’te %32’ye çıkmıştır. Devlet sübvansiyonları da sözü edilen dönemde 5.8
milyar avrodan 21.4 milyar avroya ulaşmıştır. Dolayısıyla elektrik faturaları da 6 cent/kWs’in (avro)
üzerine çıkmıştır (Böhringer, Landis, & Reanos, 2017). Bu durumun uygulanabilir ve sürdürülebilir
olmasında en önemli neden yenilenebilir enerji geçişine fatura artışlarına rağmen kamuoyu desteğinin
sürmesidir. Bir araştırmaya göre kamuoyunun %62’si enerji geçişini desteklemektedir. Dahası %57’si de
yenilenebilir enerjiye geçişin sağlanması için fazladan vergi ödemeye razıdır (Sonnberger & Ruddat,
2018). Bu nedenle kamuoyu farkındalığı politikaların sürdürülebilmesinde ve başarıya ulaşabilmesinde
bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır.
Demokratik bir ortamda, çevreci eylem planlarının kamuoyu desteği bulabildiği, Yeşiller gibi bir iktidar
ortağı çıkarabilmiş politik sistemde kurumların da belirlenen yenilenebilir enerji geçişine yönelik daha
kapsamlı ve nitelikli adımlar atmasına olanak sağlayabilmektedir. Bu konuda ilk akla gelen kurum Federal
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’dır. Bakanlık sadece 2018’de 4036 enerji projelerine finansal destek
sağlamıştır. Bu doğrultuda 1.2 milyar avroluk hibe araştırmacılara tahsis edilmiştir. Buna ek olarak
bakanlık 2050 hedeflerine ulaşma kararlılığını raporlarında belirtmektedir (Federal Ministry for
Economic Affairs and Energy, 2018).
Federal Çevre, Doğal Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı’nın da Yenilenebilir Enerji Kaynakları Eylem
Planı’nın uygulanmasında önemli bir yeri vardır. Özellikle sera gazı salınımında bir özeleştiri
geliştirilmiştir. Tarihsel gelişimde dünya sera gazı salınımının % 4.6’sının ülke içinde gerçekleştiği ve
dünya ortalamasının iki katı yoğunlukta sera gazı salınımının devam ettiğini kabul eden Federal Çevre,
Doğal Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı, 2008’den 2018’e kadar iklim değişikliğini minimize etmeye
yönelik projelere 716 milyon avro destek sunmuştur. Nükleer enerji santrallerinin kapatılmasına yönelik
faaliyetlerini sürdürmektedir (Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear
Safety, 2020).
Sonuç
Almanya konvansiyonel enerjide büyük oranda dışa bağımlı bir ülke olduğundan yenilenebilir enerji
politikalarına erken sayılabilecek dönemde, 2000’lerin başlarında başlamıştır. Özellikle petrol ve doğal
gaz sektörlerindeki yıllık 80 milyar doları aşan ithalat, hidroelektrik enerji potansiyelinin düşük oluşu;
Almanya’nın güneş, rüzgâr ve biyoenerji sektörlerinde eğilimini beraberinde getirmiştir. Güneş ve rüzgâr
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enerjisi sektöründe büyük kurulu güç artışından sonra son yıllarda stratejinin teknolojik ekipmanların
ihracatına doğru kaydığı gözlemlenmektedir
Yenilenebilir enerji gelişiminde ilk olarak 2000’de uygulamaya koyulan Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Eylem Planı’nın etkisi büyüktür. 20 yılın sonunda Almanya elektrik enerjisi kurulu gücünün 62.2 GW
kurulu gücünü rüzgârdan, 53.8 GW kurulu gücünü güneş enerjisinden temin etmektedir. Bu gelişimin
dönüm noktası ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Eylem Planı’nın etkin bir şekilde uygulamaya koyan
gelişme iktidarın SPD ve Yeşiller koalisyonuna geçmesidir. Yenilenebilir enerjinin daha etkin kullanımı için
oligopol bir enerji piyasasından sermayenin %30’unun hanehalkı ve kooperatifler yoluyla elde edildiği bir
enerji piyasasına geçilmiştir. Buna ek olarak devletin özel sektöre verdiği tarife garantileri nedeniyle
artan elektrik fiyatlarına rağmen halkın yenilenebilir enerji politikalarını desteklemesi sürdürülebilir bir
enerji politikasının temel ögesi hâline gelmiştir.
Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Federal Çevre, Doğal Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı gibi
bakanlıklar da kamuoyu desteğinin verdiği güçle çalışmalarını sürdürmektedir. Küresel ısınmayı minimize
etmeye yönelik adımlar, nükleer enerji santrallerinin kademeli bir şekilde kapatılması, 2050’de toplam
enerji tüketiminin %80’ini yenilenebilir enerjiden elde edilmesi orta ve uzun vadede gerçekleştirilmesi
gereken hedefler olarak belirlenmiştir.
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Özet
Uzaktan çalışma, çalışanların, geleneksel iş yeri ortamının dışında iş yapabilmelerine olanak sağlayan
çalışma biçimidir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda, uzaktan çalışma işverenler
tarafından kabul edilen bir çalışma biçimi haline gelmeye başlamıştır. Dünyada yapılan araştırmalarda da
uzaktan çalışma ve verimlilik artışı arasında anlamlı bağların olduğu görülmüştür. Özellikle Covid-19
pandemisi ile beraber, virüsün yayılımının azaltılması, kişiler arası temasın en aza indirilmesi gibi
gerekçelerle uzaktan çalışma kurtarıcı bir fonksiyon üstlenmiştir. Böylelikle de uzaktan çalışan sayısı
önceki dönemlere göre ciddi bir artış kaydetmiştir. 2016 yılında iş hukukumuza giren uzaktan çalışma,
önce özel sektör tarafından benimsenmiş olup, pandemi ile birlikte kamu sektörünü de etkisi altına
almıştır. 10 Mart 2021 tarihli Uzaktan Çalışma Yönetmeliği ile de bu çalışma biçiminin usul ve esasları
belirlenmiştir. Bu kapsamda çalışmamızın birinci kısmında uzaktan çalışma ve dünyada uzaktan
çalışmaya yönelik yapılan araştırma örnekleri üzerinden sürecin gelişimini ele almaya çalışacağız. İkinci
kısımda, Türkiye’de uzaktan çalışmanın gelişimini ele alarak yönetmelikte yer alan hususlara değineceğiz.
Üçüncü ve son kısımda ise Türkiye’de uzaktan çalışmanın geleceği ve özel sektörün yanı sıra kamu
sektöründe uygulanabilirliğini tartışacağız.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan Çalışma, İş Kanunu, Uzaktan Çalışma Yönetmeliği
Legal Basis of Remote Work: Remote Work Regulation
Abstract
Remote work is a working style that allows employees to work outside of the traditonal office
environment. As a result of the recent developments in information and communication tecnologies,
remote working has become an accepted working style by employers. Studies have shown that there
are significant links between remote work and personnel productivity. Especially with the Covid-19
pandemic, remote work has undertaken a rescue function for reasons such as reducing the spread of
the virus and minimizing interpersonal contact. Thus, the number of remote workers has increased
significantly compared to previous periods. Remote working has been introduced into Turkish Labour
Law in 2016. It was first adopted by the private sector. Public sector also was affected by remote
working with the pandemic. The procedures and principles of remote working have been designated by
Remote Work Regulation which came into effect on 10 March 2021. In this context, in the first part of
the study, we’ll try to examine the evolution of remote work through research examples on remote
work in the World. In the second part, we try to discuss evolution of remote work in Turkey and adress
the issues in the regulation. In the third and last part of the study, we’ll try to discuss the future of
remote work in Turkey and its applicability in the public sector as well as in the private sector.
Keywords: Remote Work, Labour Law, Remote Work Regulation
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Giriş
Uzaktan çalışma, çalışanların, geleneksel iş yeri ortamının dışında iş yapabilmelerine olanak sağlayan
çalışma biçimidir (Remoteyear, 2021). Uzaktan çalışmanın verimliliği düşürdüğü gerekçesiyle kötü bir
ünü olduğu sıklıkla dile getirilir. Çünkü pek çok işveren, bir yöneticinin gözü önünde çalışmayan ve
denetimi zor olan çalışanlarının dikkatlerinin evde çok daha kolaylıkla kaybolabileceğine inanmaktadır
(Peek, 2020).
Geleneksel yönetim anlayışında, bir personelin ancak, yöneticisinin gözetimi ve denetimi altında verimli
bir şekilde çalışabileceği öngörülmektedir. Bu öngörü, her ne kadar yönetim anlayışında paradigma
değişimi gerçekleşmiş olsa da geçerliliğini bugün de sürdürmektedir. Bu nedenle de işverenlerin uzaktan
çalışma için en temel kaygısı personel verimliliğindeki düşüklük olarak karşımıza çıkmaktadır. Uzaktan
çalışmanın gerçekten verimliliği azaltıp azaltmadığına ilişkin yapılan çalışmalar tam aksini ifade
etmektedirler. Hatta uzaktan çalışmanın bir çalışma biçimi olarak kullanıldığı taktirde, personele ve
işverene faydaları olduğu ortaya konulmaktadır.
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte dünyada uzaktan çalışmaya yönelik hukuksal
metinlerin ortaya çıkmaya başladığı görülmektedir. Türkiye’de uzaktan çalışma ilk defa Borçlar Kanunu
ile kısıtlı bir biçimde daha sonra da 2016 yılında İş Kanunu’nda yapılan değişiklik ile tanınmış ve 2021 yılı
itibariyle de uzaktan çalışma biçiminin, işçi ve işveren açısından tanımlanan usul ve esaslarını belirleyen
Uzaktan Çalışma Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmada da Dünya’daki araştırmalardan hareketle
Türkiye’de uzaktan çalışmanın hukuki boyutu incelenerek; uzaktan çalışmanın geleceği tartışılacaktır.
1. Uzaktan Çalışma: Kavramsal Çerçeve
Uzaktan çalışma, iş yeri dışındaki herhangi bir yerde iş görmeyi ifade etmektedir. Uzaktan çalışma
genellikle evden çalışma kavramı ile karıştırılmaktadır. Uzaktan çalışma, ev de dahil olmak üzere fiziksel
iş yerinden bağımsız olarak yapılan çalışmayı; evden çalışma ise sadece evden yapılan çalışmayı ifade
etmektedir.
Uzaktan çalışma, kavram olarak, ilk defa NASA mühendisi Jack Nilles vd.’nin 1973 yılında yazmış olduğu
kitaplarında5 yer almıştır. Amerika örneğinde; 1979’da IBM deneysel olarak beş çalışanının evden
çalışmasına izin vermiştir. 1983 yılına gelindiğinde ise JC Penny adlı şirket çağrı merkezi çalışanlarına
evden çalışma seçeneğini sunmuştur (Gupta, 2021). Amerika dışındaki ilk örneklerinden birisi olan
Birleşik Krallıkta, senelik olarak yapılan İş Gücü Anketi (Labour Force Survey) ile ilk defa 1981 yılında
çalışma yeri ile ilgili soru sorulduğu görülmektedir. Ardından aynı soru, 1992 yılı, ilkbahar ve güz
çeyreklerinde sorulmuş ve 1997 yılından itibaren de yapılan her ankette bu soru yer almıştır (Felstead &
Henseke, 2017:199).
Fiziksel işyerinden bağımsız olarak iş yerinden uzakta çalışma fikri 1970’lerden itibaren akademik alanın
ilgisini çekmeye başlamıştır. Bu araştırmalar ilk başta tele-çalışma olarak düzenlenmiştir. Bu anlamda,
tele çalışma, çalışanın, geleneksel iş yerinden bağımsız bir şekilde çalışabilmesine olan sağlayan bir
yöntem olarak ortaya çıkmıştır. Tele-çalışanlar, kendi evlerinden veya kamuya açık ofisler gibi farklı
yerlerde çalışabilme imkanı bulmuşlardır. Bu şekilde çalışanlar farklı yerlerde yaşayan iş arkadaşları ile
telekomünikasyon teknolojilerini kullanarak iletişimde kalmışlardır. Ayrıca, bu dönemde, tele çalışanların
merkezi iş yerindeki bilgisayar ağına giriş yaparak çalışmalarına olanak sağlanmıştır (Davies, 2021;142).
Teknolojik gelişmelerle birlikte, tele-çalışma olarak adlandırılan bu kavram, uzaktan çalışma olarak geniş
bir anlama sahip olmaya başlamıştır. VPN (Sanal Özel Ağlar), bulut tabanlı bilgisayar teknolojileri, mobil
uygulamalar ve hizmet yazılımlarının ortaya çıkışıyla beraber artık merkezi bilgisayar ağına bağlanmaya
gerek olmaksızın iş görme borcunun yerine getirilebilmesi mümkün olmuştur(Davies, 2021;142).
5

Nilles, J.& Carlson Jr. F. R. & Gray P& Hanneman, G. J. (2007). The Telecommunications-Transportation Tradeoff:
Options for Tomorrow, USA: Krieger Pub Co,
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Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte dünyada uzaktan çalışmaya yönelik hukuksal
metinlerin ortaya çıkmaya başladığı görülmektedir. En erken hukuksal düzenlemelerden birisi
Amerika’da yürürlüğe girmiştir. 1990 yılında Personel Yönetimi Ofisi (Office of Personnel Management)
federal devlet çalışanları için bir proje başlatmış ve bu proje sonuçları değerlendirilerek 1990’lı yıllar
boyunca çeşitli kanunlarla federal kuruluşlara fazladan telefon hatları, bilgisayar bağlantı bağışıklıkları ve
ekipman sağlamıştır. 1996 yılında ise Hazine, Posta Hizmetleri ve Genel Devlet Ödenekleri Kanunu ile
federal devlet çalışanlarının uzaktan çalışmaları halinde, evlerine telefon hatları ile diğer ekipmanları
kurabilmelerinin ve aylık ödemelerini gerçekleştirebilmelerinin önü açılmıştır. 2000’li yıllardan itibaren
de federal çalışanlar için farklı ödenekler oluşturulmaya başlanmıştır (Georgetown University Law
Center, 2010). Amerika’nın yanı sıra 2020 yılında İspanya uzaktan çalışanların eşit çalışma koşullarına ve
kariyer fırsatlarına sahip olmasını sağlayan bir düzenleme yaparken; Almanya’da da Mobil Çalışma
Kanunun yürürlüğe girmesiyle, personelin evleri nerede olursa olsun evden çalışabilmelerinin yasal
hakları olduğunu kabul etmiştir. Fransa’da ise 2017’den bu yana evden çalışma saatlerini düzenleyen
yasalarının olduğu bilinmektedir (Owen, 2020). Türkiye’de ise uzaktan çalışma ilk defa Borçlar Kanunu ile
kısmen daha sonra da 2016 yılında İş Kanunu’nda yapılan değişiklik ile tanınmış ve 2021 yılı itibariyle de
uzaktan çalışma biçiminin, işçi ve işveren açısından tanımlanan usul ve esaslarını belirleyen Uzaktan
Çalışma Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.
Uzaktan çalışma farklı türleri olan bir çalışma biçimidir. Tanımsal ve kavramsal genişliğe sahip olması
nedeniyle farklı uzaktan çalışma türlerinin ortaya çıkması kaçınılmaz olmuştur. Bu türler, aşağıdaki
şekilde karşımıza çıkmaktadır (Westfall, 1997;13);
a. Uzaktan Çalışanlar: Normalde fiziksel işyerinde çalışan personelin, evden veya başka bir yerden
yarı zamanlı veya tam zamanlı olarak çalışmasıdır
b. Sanal Ofis: Bir grup örgüt çalışanı, sorumluluklarını yerine getirebilmek için düzenli bir biçimde
iletişimde kalmaktadır. Bu grup birbirinden farklı coğrafyalarda ve hatta farklı zaman
dilimlerinde yaşayabilirler.
c. Sanal Örgüt: Birbirinden farklı örgüt grupları ortak amacı gerçekleştirmek için birlikte
çalışmaktadırlar.
d. Diğer Uzaktan Çalışanlar: Satış personeli, saha hizmetleri personeli vb personelin işin doğası
gereği fiziksel iş yerinden uzakta çalışmasıdır.
Günümüzde de bu ayrımlar geçerli olmakla birlikte örgütler, uzaktan çalışmayı iki farklı şekilde
uygulamaktadır. Bunlardan ilki, personelin belirli zamanlarda uzaktan çalıştırılması şeklindedir. Örneğin,
personel, haftanın bir veya iki günü uzaktan, kalan günlerde ise fiziksel iş yerinde çalışabilme imkanına
sahiptir. İkinci olarak ise, iş yerindeki tüm çalışanların uzaktan çalışma ile çalıştırılması şeklindedir
(Workplaceless, 2021).
1.1. Uzaktan Çalışmadan Beklenen Yararlar ve Yaşanan Zorluklar
Uzaktan çalışma, tarihsel olarak 1980’li yıllara dayansa da, bugünkü konumuna Covid-19 pandemisi ile
gelmiş görünmektedir. Pandemi öncesinde de uzaktan çalışma, dikkat çeken ve araştırmalara konu olan
bir yapı sergilemektedir. 2006 yılından bu yana farklı çalışmalarla uzaktan çalışmanın yararları ve
zorlukları da belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmalardan çıkan temel sonuçları aşağıdaki tablodaki
şekliyle özetlemek mümkündür (Fyi, 2020; D'Angelo, 2020; Escalla, 2021; Courtney, 2021; Stamenova,
2021)
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Tablo 2: Uzaktan Çalışmanın Faydaları ve Zorlukları
FAYDALAR















İşe gidiş-geliş süresinde azalma
Daha fazla özerklik
Esnek çalışma programı oluşturabilme
Daha iyi iş-yaşam dengesi
Daha yüksek verimlilik
Artmış motivasyon
Personel devrinde azalma
Fiziksel iş yeri için azalan ihtiyaç
Çalışma alanından bağımsızlık
Para biriktirme imkânının artması
İşverenlerin giderlerden tasarruf etmesi
Çalışanlar arasında iletişimin ve
bütünleşmenin artması
İzin ve ara verme sürelerinin çalışan
tarafından belirlenebilmesi
İşveren ile işçi arasında güçlü güven
ilişkisinin oluşması sebebiyle sadakat ve
bağlılığın gelişmesi

ZORLUKLAR

















Daha uzun çalışma saatleri
İş ve kişisel yaşam arasında yaşanan gitgeller
İş yoğunluğu
İzolasyon
Takım çalışmasındaki problemler
İşyerinin temel internet, yeme-içme,
kira gibi temel giderlere destek
olmaması
Ev dışında farklı bir alanda çalışanların
giderlerinin
iş
yeri
tarafından
desteklenmemesi
Yalnızlık hissi
Çalışma saatleri sonrasında da hala işe
devam etmek zorunda kalma
Evden çalışanlar açısından evdeki dikkat
dağıtıcılar
Takım arkadaşlarından farklı bir zaman
diliminde yer alma
İletişim problemleri
Gereksiz ve uzun çevrimiçi toplantılar
Siber güvenliğe ilişkin sorunlar

Yukarıda anılan çalışmalar incelendiğinde, işverenin çalışma hakları (internet faturalarına destek, yemeiçme giderlerine katkı, fiziksel alan giderlerine katkı vb.) bakımından destek vermemesi; gereksiz olarak
nitelendirilse de toplantılarla uzaktan çalışanların daha iyi çalışabileceklerini düşünmeleri, özellikle
evden çalışanlar için evdeki dikkat dağıtıcı ortam nedeniyle (çocuk, yaşlı, hayvan bakımı vb) iş hayatı ile
kişisel hayatı dengelemekte zorluk yaşadıkları net bir şekilde görülmektedir. Bunun dışında uzaktan
çalışmanın doğası gereği ortaya çıkan bir takım problemlerin olduğu da görülmektedir. Bunların ilk
başında, siber güvenlik ile ilgili temel kaygılar yer almaktadır. Uzaktan çalışan, bilgi ve iletişim
teknolojilerini kullanarak çalışma borcunu ifa etmesi nedeniyle, çalışanın denetimi, verilerin saklanması
veya olası siber saldırılara karşı korumanın gerçekleştirilmesi gibi problemlerin ortaya çıktığı görülmekte
ve bu konularla ilgili düzenlemelerin iş sözleşmeleriyle, örgüt politikalarıyla veya yasal düzenlemelerle
güvence altına alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Uzaktan çalışmanın örgüt açısından yararlarına ilişkin bir değerlendirme yapacak olursak; personeller
arasında daha az devamsızlık oranlarının ortaya çıkması ilk yarar olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer
çalışmalar da dikkate alındığında, eğer personele uzaktan çalışma fırsatı verilirse daha az işten kaçınma
davranışını sergileyeceği belirtilmektedir (Fitzer, 1997). Bunun haricinde, örgütün daha yetenekli
insanları yerden bağımsız olarak istihdam edebilmesi, müşterilere veya beklenmeyen olaylara daha hızlı
cevap verebilme kabiliyetinin oluşması, verimlilikte yaşanan artışlar örgütlerin uzaktan çalışmayı tercih
etmelerindeki gerekçelere, örnek olarak gösterilebilmektedir (Jones, 2010;169).
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1.2. Uzaktan Çalışmaya İlişkin Örgüt Politikaları
Uzaktan çalışma yaptırmak isteyen örgütlerin, uzaktan çalışma politikaları oluşturmaları gerekmektedir.
Politikaların oluşturulmasıyla bir örgütün çalışandan ne beklediği de ortaya konulmaktadır. Bu politikalar
sayesinde önceki kısımda ele alınan zorlukların da üstesinden gelinmesi kolaylaşmış olacaktır.
Bir örgütün birimleri ve bu birimlerin her birinde yürütülen pek çok görev mevcuttur. Örgütün her bir
fonksiyonunda yer alan temel faaliyetlerin öncelikle tespit edilmesi önemlidir. Çünkü bu faaliyetlerin
tespiti ile beraber hangi görevin uzaktan çalışmaya uygun olduğu belirlenebilecektir. Uzaktan çalışmaya
uygun olan görevler belirlendikten sonra çalışanlara sağlanacak hakların belirlenmesi de gerekmektedir.
Özellikle uzaktan çalışmada mesai saatlerinin belirlenmesinde yaşanan bulanıklık netleştirilmelidir. Pek
çok uzaktan çalışan, mesainin ne zaman başlayıp ne zaman bittiği konusunda kafa karışıklığı
yaşamaktadır. Akıllı telefonlar, sürekli işe bağlı kalmaya sebep olmaktadır. Fiziksel iş yerinde mesai
sonrası çalışma yapmama hakkının olmasına rağmen, uzaktan çalışma da mesai saatleri sonrasında da epostalarla veya anlık mesajlaşma sistemlerinden görevlerin gelmesi nedeniyle böyle bir hakkın
kullanılamaması durumu ortaya çıkmaktadır. Örgüt politikaları kapsamında, çalışanlara iş bağlantısını
kesme hakkının (right to disconnect) tanınması, uzaktan çalışanların daha az stresle çalışmalarının önünü
açacaktır (Escalla, 2021).
Politikalar kapsamında, iş sağlığı ve iş güvenliği ile sosyal güvenliğe ilişkin tüm düzenlemelerin açık ve net
bir şekilde nasıl uygulanacağının; ayrıca fiziksel iş yerinde çalışan personele tanınan hakların hangi
düzeyde uzaktan çalışana tanınacağının belirtilmesi gereklidir. Örneğin, hastalık izinleri açısından konuya
yaklaşacak olursak, fiziksel iş yerinde çalışırken kişi hasta ise izin kullanabilmekte iken uzaktan çalışanlar
açısından bu durum bulanıklık göstermektedir. Bu gibi durumlar için, politikalarda dengeleme
mekanizmalarının kurulması gerekmektedir.
Uzaktan çalışan personelin nasıl denetleneceği de politikalar da açıkça belirlenmiş olmalıdır. İşverenler
çalışanlarının iş yükünü, çalışma ortamındaki koşulları ve çalışmasını kontrol etmekle yükümlüdürler.
Fakat uzaktan çalışanlar açısından böyle bir denetleme, özel hayatın gizliliği, yazışma gizliliği vb. gibi
temel insan haklarına aykırılık teşkil edebileceği için dikkatli ve özenli bir biçimde düzenlenmelidir.
İşverenler, hangi denetleme yöntemlerinin kullanılacağına ilişkin bilgilendirmeyi hem çalışanına hem de
çalışanları temsil eden mercilere (sendikalar, komiteler vb) bildirmelidir. Bu bildirim politikalar aracılığı
ile yapılabileceği gibi sözleşmeler aracılığıyla da yapılabilmektedir (Ragu & Artus, 2021).
Politikalarda, işverenin hangi ekipmanlar açısından destek vereceği, hangi vergi ve yasal uygulamalardan
sorumlu olacağı da belirtilmelidir. Bu sayede uzaktan çalışacak olan personel, haklarını, yükümlülüklerini,
işveren tarafından sağlanacak kolaylıkları ve kendisinden ne beklendiğini açık bir şekilde bilme imkanına
sahip olacaktır (SHRM, 2021).
2. Türkiye’de Uzaktan Çalışma
Uzaktan çalışma, diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 pandemisi öncesinde kabul görmüş
olan bir çalışma biçimidir. Borçlar Kanunu’nun (Borçlar Kanunu (BK), 2011) Evde Hizmet Sözleşmesi
başlığı ile düzenlenmiş bulunan alan, öncelikle evden çalışma kapsamında tanımlanmıştır. 461-469
arasındaki maddelerde düzenlenmiş bulunan evde hizmet sözleşmesi “işverenin verdiği işi, işçinin kendi
evinde veya belirleyeceği başka bir yerde, bizzat veya aile bireyleriyle birlikte bir ücret karşılığında
görmeyi üstlendiği sözleşme” olarak tanımlanmıştır. Devamındaki maddeler incelendiğindeyse, işverene;
işe özgü özellikleri bildirme, iş ile ilgili malzemeleri işçinin karşılaması gerekiyorsa işçiye ödeme yapma ve
işçiye ücret ödeme borçlarının yüklendiği görülmektedir. İşçi açısından ise, işe zamanında başlama ve
bitirme, işveren tarafından sağlanan araç ve gereci özenli kullanma ve iş bitiminde teslim gibi
yükümlülüklere sahip kılındığı görülmektedir. Bu tip bir sözleşme süresiz olarak yapılamama veya sadece
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belirli işler için kısa süreli olarak akdedilme gibi özelliklere sahiptir. Ancak uzaktan çalışma sistemi için ilk
hukuki düzenleme olması sebebiyle önem arz etmektedir.
2011 yılı ayrıca kamu personeli açısından da benzer bir düzenlemenin yapıldığı yıldır. 2011 yılında 6111
sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve
Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapılan değişiklikle birlikte; “Memurların gerçekleştirdikleri
hizmetlerin niteliklerine göre çalışma saat, süreleri ve görev yerlerine bağlı olmadan çalışabilme
imkânları vardır” hükmü kanuna işlenmiştir (Bilginoğlu, 2021:1104). Nitekim Covid-19 pandemisi ile
birlikte kamu personelinin uzaktan/dönüşümlü çalıştırılabilmelerinin de yasal zeminini bu madde
oluşturmuştur.
2.1. İş Kanunu ve Uzaktan Çalışma
Uzaktan çalışmaya ilişkin esas düzenleme ise 2016 yılında 4857 sayılı İş Kanunu’nda (İş Kanunu(İK), 2003)
yapılan değişiklikle yürürlüğe girmiştir. Değişiklikle birlikte, İş Kanunu’nun 14. Maddesinin başlığı “Çağrı
Üzerine Çalışma ve Uzaktan Çalışma” şeklinde değişmiş ve uzaktan çalışmaya ilişkin hükümler devam
fıkralarına eklenmiştir.
Kanunda tanımlandığı şekliyle; “Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu
kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi
esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir”. Uzaktan çalışmaya ilişkin diğer fıkralar da
incelendiğinde; uzaktan çalışmaya ilişkin kurulacak iş sözleşmelerinde yer alması gereken hususlar net
bir şekilde ele alındığı görülmektedir. Buna göre;
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

İşin tanımı,
Yapılma şekli,
İşin süresi ve yeri,
Ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar,
İşveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler,
İşverenin işçiyle iletişim kurması
Genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümlerin yer alması kanuni bir zorunluluk haline
getirilmiştir.
İlgili madde uyarınca, uzaktan çalışan işçiye uzaktan çalışma sözleşmesi nedeniyle ayrımcılık
yapılamayacağı garanti altına alınmış; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirme, eğitim verme, iş
güvenliği tedbirlerini alma yükümlülükleri de işverene yüklenmiştir. Ayrıca, uzaktan çalışmanın usul ve
esaslarının ve diğer kuralların belirlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca bir yönetmeliğin
çıkartılması öngörülmüştür (İK, 2003).
2.2. Uzaktan Çalışma Yönetmeliği
İş Kanunu’nun 14. Maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde hazırlanmış olan Uzaktan Çalışma
Yönetmeliği 10 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Uzaktan Çalışma Yönetmeliği, 2021). Yönetmelik
uzaktan çalışmaya yönelik yapılacak olan sözleşmenin şekil ve içeriği, çalışma yerinin düzenlenmesi, iş
için gerekli malzemelerin temini ve kullanımı, çalışma süresi, verilerin korunması, iş sağlığı ve güvenliğine
ilişkin tedbirler, uzaktan çalışma yapılamayacak işler vb. konularda düzenlemeler getirmiştir.
İş Kanunu’nun ve yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca uzaktan çalışma sözleşmesi yazılı olarak
akdedilmek zorundadır. Sözleşmede yer alması gereken hükümlerin aynısı yönetmelikte de tekrarlanmış
olup, bu maddeler sözleşmenin ana unsurlarını teşkil etmektedir. Bu ana unsurlar dışında kalan
kuralların işçi ve işveren arasında akdedilen sözleşme ile karşılıklı belirlenmesi esası kabul edilmiştir.
Çalışma mekanı ile ilgili düzenlemelerin iş yapılmaya başlanmadan önce tamamlanmış olması ve bu
düzenlemeden kaynaklanan maliyetlerin karşılanma usulünün taraflarca iş sözleşmesinde belirlenmesi;
ayrıca mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve iş araçlarının iş veren tarafından sağlanması
esaslarının kabul edilmiş olması maddelerini geniş anlamda yorumlamak istersek; fiziksel iş yerinin
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dışında başka bir mekanda iş görme borcunun ifa edilmesi halinde, işverenin internet bağlantı
ücretlerine, mekana ilişkin ücretlere işverenin dahil olması gerekliliği doğabilmektedir. Bu tip hususların
karşılıklı olarak belirlenmesi esası unutulmaksızın bu düzenlemelerin yapılabilir olması, uzaktan
çalışmanın geleceğine yönelik bir adım olarak düşünülebilmektedir.
İş Kanunu ile genel çalışma süresini haftalık kırk beş saat olarak belirlenmiştir. Uzaktan çalışma da esasen
bu süre kabul edilmekle birlikte, taraflarca çalışma saatlerinde değişiklik yapılabileceği kabul edilmiştir.
Yönetmelikte belirlenen önemli hususlardan birisi verilerin korunması ile ilgilidir. Uzaktan çalışmanın
tanımı gereği teknolojik iletişim araçları ile iş yeri dışında iş görme borcunun ifa edilmesi nedeniyle, elde
edilen verilerin korunması, saklanması ve bunlara ilişkin kuralların oluşturulması önem kazanmaktadır.
Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca; İşveren; uzaktan çalışanı, işyerine ve yaptığı işe dair verilerin
korunması ve paylaşımına ilişkin işletme kuralları ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirmek ve verilerin
korunmasına yönelik gerekli tedbirleri almak zorundadır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile ilgili nitelikli
eğitimlerin verilerek çalışanın sürece uyumlandırılması, ev harici halka açık yerlerde çalışmasını
gerçekleştirecek ise bu ortamlarda internet bağlantısında ve bilgisayar kullanımında nelere dikkat etmesi
gerektiğine dair eğitimlerle sürecin desteklenmesi gerekmektedir (Okyay, 2021).
Yönetmelikte en dikkat çeken husus, işverenin, bir personeli direkt olarak uzaktan çalışan olarak
istihdam edebilme veya mevcut personelinin talebi ile iş sözleşmesini uzaktan çalışma sözleşmesine
dönüştürme imkanının net bir şekilde verilmiş olmasıdır. Bu anlamda, uzaktan çalışma bir hak olarak da
tanınmış olmaktadır. Böylelikle örgütler, kendi işlevlerine odaklanarak tamamen uzaktan çalışma veya
mevcut sisteminde dönüşüm sağlayarak kısmi uzaktan çalışma sistemini de benimseme imkanına sahip
olmuşlardır. Mevcut bir iş sözleşmesi ile çalışanlar, uzaktan çalışma hakkına sahip kılındıkları için; bu
yönde talepleri mevcut ise, yazılı olarak, işverene başvurmaları; işverenin de bu talebi, işyerinde
belirlenen usul ile değerlendirmesi ve 30 gün içinde cevabını yine yazılı olarak vermesi gerekmektedir.
Burada işverenin bu şekilde kendisine gelmiş bulunan her talebi kabul etmesi gerekir mi? sorusu akla
gelmektedir. Yönetmelik bu konuda, işverenin talebi değerlendirmede kullanacağı kriterleri belirlemiş
olup “işin ve işçinin niteliği, uzaktan çalışmaya uygunluk ve diğer kıstaslar” ifadelerine yer vermiştir. Bu
maddedeki “diğer kıstaslar” işverene yönetim yetkisi çerçevesinde serbest bir şekilde karar verebilme
imkanı sağlamıştır.
3. Tartışma ve Sonuç
Uzaktan çalışma dünyada uzun zamandır benimsenmiş olan bir çalışma biçimidir. Covid-19 pandemisi ile
de hem özel sektör hem de kamu sektörü, hazırlıklı olsa da olmasa da bu çalışma biçimine geçmek
zorunda kalmıştır. Bu zorunluluk hem işverenler hem de çalışanlar için uyum problemlerini beraberinde
getirmiş ve hukuki zeminin sağlamlaştırılması ihtiyacını doğurmuştur.
2000’li yıllardan itibaren uzaktan çalışmayı hukuki zemine oturtmuş olan ülkeler sürece daha kolay
adapte olmakla birlikte gelecekte de uzaktan çalışmanın sıklıkla kullanılması gerektiğini dile getirmeye
başlamışlardır. Özellikle Buffer’ın 2021 yılında yapmış olduğu “ The 2021 State of Remote Work” (Buffer,
2021) araştırması hem pandemi öncesi hem de pandemi sonrası uzaktan çalışmaya yönelik ilginç veriler
sunmaktadır. Çalışmaya katılanların %97,6’sı kariyer hayatları boyunca uzaktan çalışmak istedikleri gibi,
%97’lik bir grup da uzaktan çalışmayı diğer çalışanlara önereceğini beyan etmişlerdir. Bunun dışında,
çalışmaya katılanların %27’si çalışma saatlerinin dışında işten bağlantılarını kesemediklerini ve en büyük
sorunlarının bu olduğunu bildirmişlerdir. Katılımcıların %45’i pandemi nedeniyle uzaktan çalışmaya
geçen kişilerden oluşmakta ve bu grubun %96’sı da uzaktan çalışmaya devam etmek istemektedirler.
Pandemi nedeniyle uzaktan çalışmaya geçenlerin daha fazla çalıştıkları ve daha çoğunlukla da
toplantılara vakit harcadıkları da çalışmada ortaya çıkan önemli sonuçlardandır (Buffer, 2021).
Buffer’ın 2020 yılı için hazırlamış olduğu “The 2020 State of Remote Work” araştırmasında, çalışan ve
işveren arasındaki ilişkiler daha net görülebilmektedir. Çalışmaya katılanların %70’inin uzaktan çalışma
süresinden memnun olduğu, %80’inin de evden çalıştığı görülmektedir. Çalışanların iş yerleri hakkında
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da verilerin elde edildiği araştırmada; katılımcıların %43’ünün çalıştığı işyerlerinde hem uzaktan hem de
fiziksel iş yerinde çalışanlara sahip olunduğu, %9’unun ise haftalık veya aylık olarak uzaktan çalışma
yaptırdıkları görülmektedir. Araştırmada ortaya çıkan önemli verilerden bir tanesi de işverenin uzaktan
çalışmada kullanılan internet giderleri, yeme-içme giderleri vb ne çok düşük oranlarda iştirak etmesidir.
Katılımcıların işverenlerinin %5’i kısmen, %15’i tamamen internet giderlerine katılırken %80’i
katılmamaktadır (Buffer, 2020).
Çalışmamızın ilk kısmında dünyada gelişiminden bahsetmiş olduğumuz uzaktan çalışma artık günümüzün
en büyük gerçeği haline gelmiştir. Hem örgütlere hem çalışanlara sağladığı faydalar hem de global insan
kaynağına ulaşma fırsatı dikkate alındığında rasyonel bir seçim olduğu görülecektir. Bilgi ve iletişim
teknolojileri sayesinde, iş yapma, denetleme, zaman farklılıklarına rağmen birlikte ve verimli çalışma
daha mümkün hale gelmekte, hukuksal düzenlemelerle de sağlamlaştırılmaktadır.
Türkiye uzaktan çalışma ile henüz yeni tanışmış ülkelerden birisidir. Borçlar Kanunu ile başlayan süreç, İş
Kanunu ile temellendirilmiş ve Uzaktan Çalışma Yönetmeliği ile detaylandırılmıştır. Çalışmamızın temeli
olan Yönetmelik, uzaktan çalışmaya bakış açısını yansıtması bakımından önemlidir. Yönetmelik ile
uzaktan çalışmanın teşvik edildiğini, uzaktan çalışan iş yerlerinin sayısının artmasının istendiğini net bir
şekilde görebilmek mümkündür. Maddeleri geniş bir şekilde yorumlayarak, dünyada yaşanan bir takım
problemlerin de ortadan kaldırılabileceği öngörülmektedir. Ancak yönetmelikte düzenlenmeyen veya
açıkta bırakılmış olan alanların olduğu da aşikardır. Her ne kadar İş Kanunu uzaktan çalışan ile emsal işçi
arasında ayrımcılık yapılamayacağını belirtmiş olsa da, iş sözleşmeleri ile belirli ayrımların yapılması
mümkün kılınmıştır. Bu ayrımlar, başlangıçta uzaktan çalıştırılacaklar için olduğu kadar, mevcut
çalışanların uzaktan çalışmaya geçmeleri halinde de ortaya çıkabilmektedir. Bu ayrımlar özellikle
işverenin ücret eklentisi olarak sunmuş olduğu diğer ücretlerle ilişkilendirilmektedir. Bu ücret eklentileri
yemek yardımı, yol yardımı gibi konularda oluşabilmektedir. İş hukukunun en temel ilkelerinden birisi
eşitliktir. Bu kapsamda fiziki iş yerinde çalışan ile uzaktan çalışanların, bu ilke gereğince, eşdeğer oranda
yan ödemelerden, prim ödemelerinden, sosyal yardım ve haklardan yararlandırılmaları gerekir. Örneğin
sonradan uzaktan çalışmaya geçen bir personele, uzaktan çalışmaya geçmesi nedeniyle daha önceden
ödenen yemek ücretini işverenin ödememesi veya kesinti yapması mümkün değildir. Böyle bir kesinti
yapılması gerekiyorsa çalışanın yazılı rızasını almak zorundadır (İSMMMO, 2020;25).
Bir diğer ayrım olarak nitelendirilebilecek noktada iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ile ilgilidir. Her ne
kadar hem İş Kanunu hem de Yönetmelik işverene uzaktan çalışanı bilgilendirme borcu yüklemiş olsa da,
iş kazalarının önlenmesi noktasında fiziksel iş yerinde çalışanlar daha olumlu bir noktada görülmektedir.
İşveren gerekli bilgileri ve eğitimleri vermiş olsa da, uzaktan çalışmada iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
konular çalışanın sorumluluğuna bırakılmış görünmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri ile uzaktan
çalışanların güvenlik önlemleri ile ilgili başka bir yönetmeliğe değinmek konunun daha iyi anlaşılmasını
sağlayacaktır. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 5.
maddesi uyarınca işverenin “işyerinde gerçekleştireceği risk değerlendirmesinde çalışma merkezlerinde
ekranlı araçların kullanımından kaynaklanan riskleri, özellikle görme, fiziksel sorunlar ve mental stresle
ilgili riskleri de dikkate alarak, bu risklerin etkileri, yol açabileceği ilave etkiler ile risklerin bir arada
olmasından kaynaklanabilecek olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi için her
türlü sağlık ve güvenlik önlemlerini alma” yükümlülüğü bulunmaktadır (Okyay, 2021). Bu yönetmelik
hükmü de dikkate alındığında işverenin sadece bilgilendirme ve eğitim yükümlülüğünün değil gerekli
tedbir ve önlemleri alma yükümlülüğünün de olduğu görülecektir.
Ele alınan konular haricinde kamu sektörü hakkında açıklayıcı düzenlemelerin yapılmamış olması da
başka bir sorun alanıdır. Pandemi nedeniyle kamu görevlileri de uzaktan çalışma yoluyla kamu
hizmetlerinin sunumuna katılmışlardır. Ancak düzenlemelerde kamu kurum ve kuruluşlarının alacağı iş
sağlığı ve güvenliği tedbirleri, uzaktan çalışma yapılırken kullanılacak araç ve gereçlerin nasıl temin
edileceği gibi konulara ilişkin düzenlemelerin yapılmadığı görülmektedir. Kamu personeli için dayanak
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657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun yukarıda anılan maddesi olmuş ancak bu sürecin devamlı bir
hale dönüşüp dönüşmeyeceği belirsizliğini korumuştur.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı bir şekilde değişmesi, teknolojik imkanların gün geçtikçe daha fazla
kişi tarafından kullanılabilir olması, hem özel sektör faaliyetlerinde hem de kamu sektörü faaliyetlerin
uzaktan çalışmanın kullanımını artıracaktır. Dünya örneklerinde kamu personeli de dahil olmak üzere
uzaktan çalışma yaptıran devletlerin olduğu bir gerçektir. Kamu sektöründe uzaktan çalışmaya geçmek
tasarruf tedbirlerinin daha etkin kullanılmasına, kurum ve kuruluşlardaki giderlerin azaltılmasına
yardımcı olacaktır. Ayrıca daha yetenekli kişilerin kamu sektörüne çekilmesine, mekan farklılıkları
olmasına rağmen liyakatli kişilerin istihdam edilmesine olanak sağlayacaktır.
Türkiye açısından özel sektördeki uygulamaların araştırmaya muhtaç bir alan olduğu açıktır. İşletmeler,
uzaktan çalışmaya nasıl bakmaktadır, uzaktan çalışan personele hangi hakları ve yardımları tanımaktadır,
bunun karşılığında personel bu uygulamalardan ne kadar memnundur gibi soruların cevapları ancak
başka bir çalışmayla verilebilecektir. Uzaktan çalışma ile ilgili olarak hukuki düzenlemelerin boşluk
bırakmayacak şekilde yapılması ve denetlenmesiyle, Türkiye’de ciddi anlamda yaygın bir çalışma şekli
olacağına da şüphe yoktur.
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Özet
Tarımın kendi doğasından kaynaklanan nedenlerle, üretimden pazarlamaya kadar geçen süreçte,
çiftçiler çeşitli risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Tarımsal üretimde; üretim, pazar, finansman, teknoloji,
politika ve iklim koşullarından kaynaklanan risk ve belirsizlikler söz konusudur. Ürün için uygun olan
zamanda yağışın olmaması, ürün fiyatlarının ürün satışından sonra artması, gerekli zamanda yeterli
işgücü bulunamaması, tarımsal araç gereçlerin beklenmeyen durumlarda arızalanması, hükümet
politikalarındaki değişkenlik vb. faktörler risk ve belirsizliği ortaya çıkarmaktadır. Sürdürülebilir tarım;
çevre sağlığını, ekonomik kârlılığı, sosyal ve ekonomik eşitliği bütünleştiren bir sistemi ifade eder.
Sürdürülebilir tarım “tarım sistemlerinin gelecekte de devam etme yeteneği” olarak da
tanımlanmaktadır. Bu çalışmada; Türkiye biber üretiminde önemli payı olan Antalya ilinin Demre
ilçesinde biber üreten tarım işletmelerinde üreticilerin karşılaştıkları risk kaynaklarını ve risk yönetimi
stratejilerini belirlemek, işletmelerde sürdürülebilirlik konusunda üretici görüşlerini ortaya koymak
amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan veriler, araştırma alanında tesadüfi olarak belirlenen 40 üreticiye
uygulanan anket formlarından elde edilmiştir. Çalışma kapsamında, işletmelerde demografik özellikler,
üretimde karşılaşılan risk kaynakları, risk yönetimi stratejileri, üreticilerin tarımsal üretim yapma
nedenleri, geleceğe yönelik hedef ve amaçları incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Risk kaynakları, Risk yönetimi, Biber, Antalya, Demre
Risk Management and Sustainability in Pepper Production in Turkey: Antalya Provınce, Demre District Case
Abstract

Farmers are faced with various risks in the process from production to marketing due to reasons arising
from the nature of agriculture. In agricultural production; there are risks and uncertainties arising from
production, market, finance, technology, policy and climate conditions. Lack of precipitation at the
appropriate time for the product, increase in product prices after product sales, insufficient workforce
at the time required, failure of agricultural equipment in unexpected situations, variability in
government policies, etc. factors reveal risk and uncertainty. Sustainable agriculture refers to a system
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that integrates environmental health, economic profitability, social and economic equality. Sustainable
agriculture is also defined as "the ability of farming systems to continue in the future". In this study, it is
aimed to determine the risk sources and risk management strategies faced by the producers in the
agricultural enterprises producing pepper in Demre district of Antalya province, which has an important
share in the production of peppers in Turkey, and to reveal the producer's opinions about the
sustainability in the enterprises. The data used in the study were obtained from the questionnaire
forms applied to 40 producers determined randomly in the research field. Within the scope of the
study, the demographic characteristics of the enterprises, the risk sources encountered in production,
the risk management strategies, the reasons for the producers to make agricultural production, the
goals and objectives for the future were examined.
Keywords: Sustainability, Risk sources, Risk management, Pepper, Antalya, Demre
GİRİŞ
İşletmecilik kararları belirlilik, risk ya da belirsizlik koşulları altında verilir. Risk ve belirsizlik kavramları
birçok kez aynı anlamda kullanılmıştır. Ancak bu kavramlar birbirinden farklı anlamları ifade ederler.
Risk, bir olayın belirli bir olasılıkla tahminini ifade etmektedir. Belirsizlik ise bir olaya ait olasılıkların
bilinmediği durumda karar alma işlemidir (Akçaöz, 2001).
Risk kavramı; başta ekonomik ve sosyal alanlarda olmak üzere insanoğluna, yaşamının hemen tüm
dönem ve aşamalarında ve karşılaştığı tüm ortamlarda varlığını hissettirmektedir. Risk en basit tanımı ile
bir zarara uğrama olasılığı iken; tek başına veya tekrarı durumunda o işletmenin finansal gücünü
zayıflatacak, tehlikeye sokacak herhangi bir faaliyet sonucundan beklenmedik ve zarara sebep olan bir
sapma olarak da tanımlanmaktadır (Özcan, 2012).
Tarımın kendi doğasından kaynaklanan nedenlerle, üretimden pazarlamaya kadar geçen süreçte,
çiftçiler çeşitli risklerle karşı karşıya kalmaktadır (Şahin ve Miran, 2007). Tarımsal üretimde; üretim,
pazar, finansman, teknoloji, politika ve iklim koşullarından kaynaklanan risk ve belirsizlikler söz
konusudur. Ürün için uygun olan zamanda yağışın olmaması, ürün fiyatlarının ürün satışından sonra
artması, gerekli zamanda yeterli işgücü bulunamaması, tarımsal araç gereçlerin beklenmeyen
durumlarda arızalanması, hükümet politikalarındaki değişkenlik vb. faktörler risk ve belirsizliği ortaya
çıkarmaktadır. Bütün bu faktörler tarımda gelir dalgalanmasına neden olmaktadır. Risk ve belirsizliklerin
işletme gelirinde yıl içinde ve yıllar arasında meydana getirdiği dalgalanmaların, üretken kaynakların
alternatif alanlara tahsisi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılabilmesi ve tarım işletmelerinin sürekli
değişen koşullarda ayakta kalabilmesi için risk analizinin yapılması gerekmektedir. Tarımda; üretim dalı,
işletme, bölge veya sektör düzeyinde karşı karşıya kalınan risk düzeyinin ölçülebilmesi halinde, ölçülen
riskin derecesine ve riske konu olan miktarın büyüklüğüne dayanarak risk stratejileri önerilebilmektedir.
Tarım, sektörler arasında doğal, ekonomik, sosyal, siyasal, teknolojik ve kişisel risklerden en çok
etkilenen sektördür. Bu nedenle gelişmiş ülkeler yıllardır uyguladıkları tarımdaki korumacılık politikaları
ve “Tarımda Risk Yönetim Programları” ile tarımsal üretimi tehdit eden doğal risklerin oluşturduğu
verim kayıplarından sonra ekonomik risklerin oluşturduğu gelir kayıplarını da çiftçinin üzerinden alıp,
sigorta sistemlerine transfer etmektedirler.
Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu'na göre sürdürülebilirlik; “gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını
karşılama yeteneklerinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılamayı” ifade eder (James, 2005).
Sürdürülebilir tarım; çevre sağlığını, ekonomik kârlılığı, sosyal ve ekonomik eşitliği bütünleştiren bir
sistemi ifade eder (Shreck ve ark., 2006). Hansen ve Jones sürdürülebilir tarımı “tarım sistemlerinin
gelecekte de devam etme yeteneği” olarak tanımlamaktadır (Gafsi ve ark., 2006). Francis ve
Youngberg'e (1990) göre sürdürülebilir tarım; tarımsal faaliyetlerin hedefler, çevre ve diğer türler
üzerindeki uzun vadeli etkisini anlamaya dayanan bir felsefedir. MacRae (1991) için sürdürülebilir tarım;
hem bir felsefe hem de yerel, ekolojik, ekonomik ve sosyal gerçeklerle ilgili bir farkındalığı yansıtan, bir
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değerler dizisine dayanan, çevrenin korunması, tarımsal üretim, çiftlik kârı, aile ve toplum refahını
dengelemeyi amaçlayan bir çiftçilik sistemidir. Sürdürülebilir tarım; ekolojik açıdan sağlam, ekonomik
açıdan uygun ve sosyal açıdan sorumlu olmalıdır (Biggelaar ve Suvedi, 2000; Shearman, 1990; Heinen,
1994; Hansen, 1996). Tarımda sürdürülebilirlik ile ilgili olarak Bell ve Morse (1999), Lowrance ve ark.,
(1986), Lynam ve Herdt (1989), Hansen ve Jones (1996)’un çalışmaları açıklayıcı bulgular sunmaktadır
(Calker ve ark. 2005). Sürdürülebilir bir çiftlik; sosyal yönleri gözden kaçırmadan hem ekonomik hem de
çevresel hedeflere (aile ve toplum refahı ve yaşam kalitesi, insan sağlığı, işgücü ve yönetim
gereksinimleri vb.) ulaşmalıdır. Literatürde öne çıkan ekonomik sürdürülebilirlik göstergeleri; verimlilik,
kârlılık, gelir, istikrar ve sübvansiyonlar iken, sosyal sürdürülebilirlik göstergeleri; refah, sağlık, eğitimöğretim, kaynakların erişilebilirliği, paydaş desteği, bilgi ve bilinç durumu, tatil durumu, yaşam kalitesi,
kendi kendine yeterli olma, gıda güvenliği ve güvenirliği, sosyallik durumu ve çiftçinin emniyet durumu
şeklindedir. Çevresel sürdürülebilirlik göstergeleri ise; gübre ve pestisit kullanımı ve yönetimi, toprak
bitki besin maddeleri içeriği, enerji, toprak verimliliği, arazi yönetimi, sera gazı emisyonları, toprak, hava
ve su kalitesi, sulama ve su arzı yönetimi, biyo-çeşitlilik, erozyon ve budama sistemidir (Başer ve ark.,
2017).
Türkiye’de tarımsal üretimde üreticilerin risk kaynakları ve risk yönetimi konusundaki düşüncelerine
yönelik yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. Akçaöz ve ark. (2006), yapmış oldukları çalışmada; Antalya
ilinde tarımsal üretimde risk kaynaklarını ve risk stratejilerini belirlemeyi amaçlamışlardır. Araştırmada
kullanılan veriler Merkez, Manavgat ve Serik ilçelerindeki 143 tarımsal işletmeden anket yoluyla elde
edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre en önemli risk unsurunun girdi maliyetlerindeki değişiklikler ve
risk stratejisinin ise borçlanmayı azaltmak olduğu belirlenmiştir. Akçaöz ve Kızılay (2006), yapmış
oldukları çalışmada; Türkiye’de hayvansal üretimde karşılaşılan riskleri ve risk yönetimi stratejilerini
araştırmışlardır. Hayvansal üretimde üreticilerin en çok karşı karşıya kaldığı riskler; üretim riski, pazar
(fiyat) riski, finansman riski ve kişisel risklerdir. Bu risk kaynaklarına karşı çok çeşitli risk yönetimi
stratejileri uygulanmaktadır. Çetin (2012)’in yaptığı çalışmada; Amasya ilinde kuru soğan yetiştiren tarım
işletmelerinin riske karşı tutumlarının belirlenmesi, sermaye yapılarının ve yıllık faaliyet sonuçlarının
ortaya konulması, yörede yaygın olarak yetiştirilen ürünlerde riskin ölçülmesi, risk kaynakları ile
uygulanabilecek risk yönetim stratejilerinin tespit edilmesi ve optimum işletme organizasyonlarının riskli
koşullarda belirlenmesi amaçlanmıştır. Gündüz (2008), yaptığı çalışmada; Tokat ili Merkez ilçede
domates yetiştiriciliği yapan tarım işletmelerinin risk tutumlarının belirlenmesi, risk faktörünün dikkate
alınarak işletme planlarının yapılması ve riskin ölçülmesini amaçlamıştır. Üreticiler açısından en önemli
risk kaynağı; ülke ekonomisindeki ve hükümet politikalarındaki değişimler, en önemli strateji ise hastalık
ve zararlılar ile mücadeledir. Üreticilerin ürün çeşitlemesi ve örgütlenme yoluna giderek risklerden
sakınabilecekleri ortaya konulmuştur. Benzer çalışmalar ise Özsayın (2005), Hayran (2009), Özcan
(2012), Bayramoğlu ve ark. (2013), Hayran ve Gül (2015), Sogue ve Akçaöz (2017), Tümer ve Birinci
(2020), Hakorimana ve Akçaöz (2020), Hayran ve ark. (2021) tarafından yapılmıştır. Uluslararası alanda
tarımsal üretimde risk kaynakları, risk yönetimi ve sürdürülebilirlik konusunda oldukça fazla sayıda
çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalardan bazıları; Hataia ve Senb (2008), Meuwissen ve ark. (2008),
Kisaka-Liwayo ve Obi (2012), Frater ve Frank (2013), Gebreegziabher ve Tadesse (2014), Iqbal ve ark.
(2016), Ullah ve ark. (2016), Bachev (2017), Jankelova ve ark. (2017), Rizwan ve ark. (2017), Usman ve
ark. (2017), Bishu ve ark. (2018), Iqbal ve ark. (2018), Nazir ve ark. (2018), Ali ve ark. (2019), Ahmadzai
(2020), Khana ve ark. (2020), Wustro ve Conradie (2020)’dir.
Bu çalışmada; Türkiye biber üretiminde önemli payı olan Antalya ilinin Demre ilçesinde biber üreten
tarım işletmelerinde üreticilerin karşılaştıkları risk kaynaklarını ve risk yönetimi stratejilerini belirlemek,
işletmelerde sürdürülebilirlik konusunda üretici görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır.
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1. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmanın materyalini birincil ve ikincil kaynaklardan derlenen veriler oluşturmuştur. Antalya ilini temsil
etmesi açısından Demre ilçesinde biber üreten tarım işletmelerinden anket yoluyla derlenen veriler
çalışmanın birincil kaynağıdır. Anket uygulaması 2015 yılı üretim döneminde 40 adet biber üreten tarım
işletmesinde üreticilerle gerçekleştirilmiştir. Anket uygulanacak işletmeler tesadüfi olarak seçilmiştir.
Araştırmanın yapılacağı Demre İlçesine gidilerek, daha önceden araştırmacının amacına uygun olarak
hazırlanmış bulunan anket formları tarımsal işletme sahipleri ile karşılıklı görüşmek yoluyla bizzat
araştırıcı tarafından doldurulmuştur. Anket uygulaması ile elde edilen veriler SPSS paket programı
kullanılarak değerlendirilmiş elde edilen sonuçlar çizelgelerde özetlenmiştir. Araştırmanın ikincil
kaynakları ise ulusal ve uluslararası alanda yapılmış benzer çalışmalar ile konuyla ilgili kurum ve
kuruluşlardır.
1.1. Araştırma Alanı İle İlgili Genel Bilgiler
Demre; Antalya körfezinin batısında Teke Yarımadası'nın güneyinde yer alan bir ilçe olup,
doğusunda Finike İlçesi, batısında Kaş İlçesi, güneyinde ise Akdeniz ile sınırdır. Antalya’nın Kıyı Akdeniz
Havzası’nda yer alan ve üç tarafı dağlarla çevrili bulunan ilçenin kurulduğu arazi Demre Çayı’nın getirmiş
olduğu verimli alüvyonlu topraklardan meydana gelmiştir. Akdeniz ikliminin tipik karakteristik
özelliklerinin görüldüğü Demre İlçesi’nde yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağmurlu geçer (Anonim,
2013). İlçenin ortalama yağış tutarı 795,0 mm ve yağışı en çok aldığı aylar şubat, mart ve nisan aylarıdır.
İlçe yıllık ortalama yağışının il ortalamasına göre daha az olduğu görülmektedir (Anonim, 2011).
İlçenin toplam olarak yüz ölçümü 47.322 hektar olup, tarım arazisi 5.350 hektar, çayır mera 50 hektar,
orman arazisi 31.922 hektar, su yüzeyi 300 hektar, tarım dışı arazi ise 9.600 hektardır. İlçenin ekonomisi
%90 tarıma dayalıdır. İlçe aslında turizm cenneti olmasına rağmen turizm tesislerinin yetersizliği
nedeniyle halk geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. Türkiye’nin en çok sivri biber üreten yeri olup
bu biber “Demre Sivrisi” adını almaktadır. İlçede 16.000 dekar örtü altı (sera) alanda turfanda sebze
üretimi yapılmaktadır. Domates, biber, hıyar ve kabak en çok üretilen sebzelerdir. İlçe tarımının %90’ını
narenciye oluştururken, 1970’li yıllardan bu yana örtü altı üretimine geçilmesi nedeniyle narenciye
alanlarının yerini seralar almıştır (Anonim, 2013). İlçede örtü altı tarımı yapan 7 köyde toplam 3.000
adet işletme (hane) bulunmaktadır (Anonim, 2011).
Türkiye’de 2020 yılında toplam biber üretimi 2.636.905 ton, toplam ekilen alan 777.862 dekardır.
Antalya ilinin toplam biber üretimi içindeki payı %20,23, biber ekilen alan içindeki payı ise %8,03’tür.
Antalya ilinde toplam biber üretim miktarı içinde Kumluca (%21,61), Serik (%18,33) ve Demre (%13,27)
önemli paya sahiptir. Antalya biber ekilen alanında ise %30,65 pay ile Kumluca, %18,60 pay ile Demre ve
%17,03 pay ile Serik gelmektedir (TÜİK, 2021).
2. ARAŞTIRMA BULGULARI
2.1. Sosyo-Ekonomik Özellikler
Araştırma kapsamındaki işletmelerde, işletmecilerin ortalama yaşı 41,40 yıl ve ortalama deneyim süresi
ise 18,98 yıl olarak bulunmuştur. Araştırmada işletmelerdeki birey sayısı ortalama olarak 3,45 kişi olarak
bulunmuştur. İşletmelerdeki birey sayısı minimum 2 kişi, maksimum 7 kişi ve toplam birey sayısı ise 138
kişi olarak bulunmuştur. İşletmelerde nüfusun cinsiyete göre dağılımı Çizelge 1’de verilmiştir. Buna göre
toplam nüfusun %52,17’sini kadın nüfusu, %47,83’ünü ise erkek nüfusunun oluşturduğu belirlenmiştir.
İncelenen işletmelerde nüfusun eğitim durumu da değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre
işletmelerde nüfusun %53,08’i ilkokul mezunu, %21,54’ü lise mezunu, %10,77’si ortaokul mezunu ve
%9,23’ü üniversite ve yüksekokul mezunudur. İşletmelerde 8 kişi ise okul öncesi eğitim grubunda
172

7th International Management and Social Research Conference
May 19-21 2021 Proceeding Book, Volume: 1
değerlendirilmiştir. İncelenen işletmelerde nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.
Çalışmada elde edilen sonuçlara göre nüfusun çoğunluğunu %58,70 oranla 15-49 yaş aralığındaki
bireylerin oluşturduğu ve bunu da %17,39 oranla 50 yaş ve üzeri grubu, %14,49 oranla 7-14 yaş grubu ve
%9,42 oranla 0-6 yaş grubunun oluşturduğu görülmüştür.
Tablo 1. İncelenen İşletmelerde Demografik Özellikler
Kişi

%

Aile Nüfusunun Cinsiyete Göre Dağılımı
Kadın

72

52,17

Erkek

66

47,83

138

100,00

0–6

13

9,42

7 – 14

20

14,49

15 – 49

81

58,70

50 +

24

17,39

138

100,00

Okur Yazar Değil*

4

3,08

Okur Yazar

3

2,31

İlkokul Mezunu

69

53,08

Ortaokul Mezunu

14

10,77

Lise Mezunu

28

21,54

Üniversite Mezunu

12

9,23

130

100,00

Toplam
Aile Nüfusunun Yaşa Göre Dağılımı

Toplam
Aile Nüfusunun Eğitim Durumu

Toplam
Ortalama Aile Genişliği (Kişi)

3,45

Üreticilerin Ortalama Yaşı (Yıl)

41,40

Üreticilerin Ortalama Deneyim Süresi (Yıl)

18,98

Toplam İşletme Genişliği (da)
Ortalama İşletme Genişliği (da)

170,60
4,30

*0-6 yaş
Araştırma kapsamındaki işletmelerde kayıt tutma, sabit bir ücret ödenmesi durumunda tarımsal faaliyeti
bırakma durumu, çiftçi kayıt sistemine kayıtlılık ve kooperatife kayıtlılık konuları incelenmiş ve elde
edilen bulgular Tablo 2’de verilmiştir. Araştırmada uygulanan anket çalışması sonucunda, işletmesiyle
ilgili kayıt tutanların oranı %85, sabit bir ücret ödenmesi durumunda tarımsal faaliyeti bırakma
düşüncesi olanların oranı %32,5, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olanların oranı %82,5 ve tarımsal bir
kooperatife üye olanların oranı ise %32,5 olarak bulunmuştur.
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Tablo 2. İncelenen İşletmelerde Genel Özellikler
Evet

%

Hayır

%

Toplam

%

İşletmenizle ilgili kayıt tutuyor musunuz?

34

85,0

6 15,0

40 100,0

Yaptığınız işte başarısız olmaktan korkar mısınız?

25

62,5

15 37,5

40 100,0

Sabit bir ücret ödenirse tarımsal faaliyeti bırakır mısınız?

13

32,5

27 67,5

40 100,0

Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı mısınız?

33

82,5

7 17,5

40 100,0

Bir tarımsal kooperatife üye misiniz?

13

32,5

27 67,5

40 100,0

2.2. Arazi Durumu
Çalışmada incelenen işletmelerde arazi mülkiyet durumu, arazilerin topoğrafik durumu, toprak yapısı,
toprak verimliliği ve arazi nevi ile ilgili veriler elde edilmeye çalışılmıştır (Tablo 3). Araştırmada
işletmelerin toplam arazi genişlikleri dikkate alındığında %58,50’sinin mülk araziden oluştuğu
belirlenmiştir. Araştırma kapsamındaki işletmelerde arazilerin topoğrafik durumuna göre düz araziler
toplamı arazi genişliğinin %94,49’unu, hafif engebeli araziler ise %5,51’ini oluşturmaktadır. İncelenen
işletmelerde toplam parsel genişliği ve parsel sayısı içerisinde orta engebeli ve dağlık arazilerin olmadığı
görülmüş ve bu konuda herhangi bir veri derlenememiştir. İşletmelerde toplam 170,6 dekarlık arazi
genişliğinin %35,70’inin kumlu, %32,06’sının taban, %30,19’unun milli ve %2,05’inin ise taşlı toprak
yapısına sahip olduğu görülmüştür. Toprak verimliliğinin yüksek, orta, düşük ve çok düşük olarak
sınıflandırıldığı araştırmada, toplam arazi genişliğinin %68,29’u yüksek ve %30,66’sı orta seviyede
verimliliğe sahiptir. İşletmelerde toplam arazi genişliğinin %66’sı sulu tarla, %30,19’u sebzelik ve %3,81’i
ise kuru tarladan oluşmaktadır.

Tablo 3. İncelenen İşletmelerde Arazi Özellikleri
Toplam Alan

%

(da)
Arazi Genişliğine Göre Mülkiyet Durumu
Mülk

99,8

58,50

Kira

33,3

19,52

Ortak

37,5

21,98

170,6

100,00

161,2

94,49

9,4

5,51

170,6

100,00

3,5

2,05

54,7

32,06

Toplam
Arazi Genişliğine Göre Topoğrafik Durum
Düz
Hafif Engebeli
Toplam
Arazi Genişliğine Göre Toprak Yapısı
Taşlı
Taban
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Milli

51,5

30,19

Kumlu

60,9

35,70

Toplam

170,6

100,00

116,5

68,29

52,3

30,66

1,8

1,06

170,6

100,00

Sulu Tarla

112,6

66,00

Kuru Tarla

6,5

3,81

51,5

30,19

170,6

100,00

Arazi Genişliğine Göre Toprak Verimliliği
Yüksek
Orta
Düşük
Toplam
Arazi Genişliğine Göre Arazi Nevi

Sebze
Toplam

İncelenen işletmelerde domates, biber ve marul yetiştiriciliği söz konusudur. Araştırma kapsamındaki
işletmelerde toplam ekim alanı 170,6 da olarak bulunmuş ve toplam ekim alanının %70,4’ünde domates,
%29’unda biber ve %0,6’sında ise marul yetiştiriciliğinin yapıldığı belirlenmiştir İncelenen işletmelerde
ürünlerin ekim alanı, verim, fiyat ve üretim değerleri Tablo 4’te gösterilmiştir. İşletmelerde dekara
domates verimi 16.398,83 kg, biber verimi 9.454,55 kg ve marul verimi 2.000 kg’dır. İşletmelerde
2.439.500 kg olarak gerçekleşen toplam üretim miktarının %80,7’sinin domates, %19,2’sinin biber ve
%0,1’inin marul olduğu belirlenmiştir. İşletmelerin toplam üretim değeri içinde domatesin payı %68,85,
biberin payı %31,09 ve marulun payı ise %0,06’dır.
Tablo 4. İşletmelerde Bitkisel Ürün Deseni
Ortalama
Fiyat

%

120,1

70,4

16398,83

1969500,0

80,7

1,0

1969500,0

68,85

Biber

49,5

29,0

9454,55

468000,0

19,2

1,9

889200,4

31,9

Marul

1,0

0,6

2000,0

2000,0

0,1

0,9

1800,0

0,06

170,6

100,0

2439500,0

100,0

2860500,4

100,00

Ürünler

Domates

Toplam

Ortalama
Verim
(kg/da)

Toplam
Üretim
Miktarı

Ekim
Alanı
(da)

%

(TL)

(kg)

Toplam
Üretim
Değeri (TL)

%

İncelenen işletmelerde toplam domates üretim miktarının %99,74’ü, biberin %99,95’i ve marulun
tamamı satılmıştır (Tablo 5). İşletmelerde herhangi bir daimi işçi bulunmadığından ücret karşılığı verilen
ürün miktarı ile ilgili bir veri elde edilememiştir. İşletmede tüketilen ürünler haricinde elde edilen
ürünlerin satıldığı görülmüştür.
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Tablo 5. İncelenen İşletmelerde Ürün Değerlendirme Şekli

Ürünler

Domates

Satılan

İşletmede
Tüketilen
(kg)

%

Miktar

%

Toplam

%

(kg)

5.170

0,26

1.964.330

99,74

1.969.500

100,00

Biber

250

0,05

467.750

99,95

468.000

100,00

Marul

0

0,00

2.000

100,00

2.000

100,00

Araştırma kapsamındaki işletmelerde ürünlerin satış yerleri Tablo 6’da verilmiştir. Domates üretimi
yapan işletmelerin %3,23’ü kooperatife, %77,42’si tüccara ve %19,35’ise komisyoncuya ürün satışı
yapmaktadır. Biber üretimi yapan işletmelerin %8,33’ü kooperatife %83,33’ü tüccara ve %8,33’ü ise
komisyoncuya ürün satmaktadır. Araştırma kapsamındaki işletmelerden sadece birinde marul
üretiminin yapıldığı bulunmuş ve işletmede üretilen ürünün tamamının da tüccara satıldığı
belirlenmiştir. Araştırma sonucunda işletmelerin %79,55’inin ürününü tüccara sattığı görülmüştür.
Tablo 6. İncelenen İşletmelerde Ürün Satış Yerleri (Kişi)
Ürün

Kooperatif

%

Tüccar

%

Komisyoncu

%

Toplam

%

Domates

1

3,23

24

77,42

6

19,35

31

100,00

Biber

1

8,33

10

83,33

1

8,33

12

100,00

Marul

0

0,00

1

100,00

0

0,00

1

100,00

Toplam

2

4,55

35

79,55

7

15,90

44

100,00

*Birden fazla cevap verilmiştir
İşletmelerde ürün satış şekilleri de incelenmiş ve elde edilen bulgular Tablo 7’de verilmiştir. Domates
üretimi yapan işletmelerin %83,87’sinin, biber üretimi yapan işletmelerin %91,67’sinin vadeli olarak
ürününü sattığı ve marul üretimi yapan tek işletmeninde ürününün tamamını vadeli olarak sattığı
görülmüştür.

Tablo 7. İncelenen İşletmelerde Ürünlerin Satış Şekilleri (Kişi)
Ürün

Peşin

%

Vadeli

%

Toplam

%

Domates

5

16,13

26

83,87

31

100,00

Biber

1

8,33

11

91,67

12

100,00

Marul

0

0,00

1

100,00

1

100,00

Toplam

6

13,64

38

86,36

44

100,00
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2.3. Risk Kaynakları ve Risk Yönetimi Stratejileri
2.3.1. Risk Kaynakları
Tarımı etkileyen birçok risk unsuru bulunmaktadır. Bu yüzden tarımsal üretimle uğraşanlar tarım
konusunda ne kadar deneyim sahibi olsalar da çoğu zaman bu risk unsurları ile karşı karşıya kalmaktadır.
Tarımda, işletmeler faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürebilmek için riskleri olabildiğince önlemeli
veya etkisini en aza indirmeye çalışmalıdırlar. Tarımda karşılaşılan risk kaynaklarının bilinmesi ve bunlara
karşı çeşitli önlemlerin alınması önemlidir.
Bu çalışmada Antalya ilinin Demre ilçesinde biber üretiminde çiftçilerin karşılaştıkları risk kaynakları,
bölgede görüşülen 40 çiftçiden elde edilen verilere dayanılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Çalışmada çiftçilerin karşılaştıkları risk kaynakları 53 başlık altında toplanmıştır (Tablo 8). Bu risk
kaynaklarının tarımsal üretimi ne derece etkilediğini belirlemek için 5’li Likert Ölçeği kullanılmıştır.
İncelenen bölgede bu konuda yapılmış benzer çalışma olmadığından elde edilen sonuçların bölge için
karşılaştırılmalı olarak incelenmesi mümkün olmamıştır. İncelenen işletmelerde girdi maliyetlerindeki
değişiklikler (1,08), sözleşmeli üretimin olmaması (1,10), ürünlerin fiyatlarındaki değişiklikler (1,13),
ürünlerin pazar garantisinin olmaması (1,15) ve ürün verimlerindeki değişiklikler (1,20) çok önemli risk
kaynakları olarak ifade edilmiştir. Araştırma kapsamındaki işletmelerde anket uygulanan üreticilere göre
risk kaynakları arasında yer alan soğuk hava deposu yetersizliği ve toprak kayması önemli değil olarak
belirtilmiştir.
Tablo 8. İncelenen İşletmelerde Risk Kaynakları
Risk Kaynakları

Ortalama

Standart
Sapma

Girdi maliyetlerindeki değişiklikler

1,08

0,267

Sözleşmeli üretimin olmaması

1,10

0,379

Ürünlerin fiyatlarındaki değişiklikler

1,13

0,335

Ürünlerin pazar garantisinin olmaması

1,15

0,362

Ürün verimlerindeki değişiklikler

1,20

0,464

Don olayı

1,33

0,616

İşletme sahibinin veya işçinin sağlık/sakatlık/ölüm durumu

1,40

0,672

Öz sermayesiz finansman

1,43

0,636

Pazar hakkında bilgi sahibi olmama

1,45

0,504

Bitki hastalıklarından dolayı verim düşüklüğü

1,48

0,506

Finansman yetersizliği

1,48

0,751

Çiftçi ailenin sağlık durumu

1,48

0,716

Hükümet desteğinin olmaması/yetersiz olması

1,50

0,816

Üretici örgütlenmesindeki yetersizlikler

1,55

0,714

Pazara uygun çeşit ve kalitede ürün yetiştirememe

1,55

0,677

Bitki zararlılarından dolayı verim düşüklüğü

1,55

0,504

İşletmecilerin teknik bilgi eksikliği

1,60

0,744
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Pazarlama ve satış konusunda bilgi eksikliği

1,63

0,628

İşletme ölçeğinin küçük olması

1,65

0,700

Üretim planlamasının olması

1,65

0,893

İşletme kayıtlarının tutulmaması

1,68

0,730

Çiftlik sermayesindeki yetersizlik

1,73

1,132

Yağışın gereğinden fazla olması

1,73

0,716

Enflasyon

1,75

1,006

Üretim yöntemi ile ilgili bilgi eksikliği

1,75

0,742

Alet makine yetersizliği

1,78

1,025

İşletmede meydana gelen iş kazaları

1,78

0,733

İklim koşullarında meydana gelen değişiklikler

1,80

0,823

Tarımsal alet ve makinelerin yetersizliği

1,80

0,992

Borç yapısı (Vadesi, kaynağı)

1,90

0,709

Borçluluk durumu (Borç miktarı)

1,95

0,749

Yangın nedeniyle ürünün zarar görmesi

1,95

1,011

Yağışın yetersiz olması

1,98

0,698

Hükümetin uyguladığı politikalardaki değişiklikler

2,00

1,038

Toptancı halinde alt yapı eksikliğinin olması

2,00

1,062

Ülkenin ekonomik durumundaki değişimler

2,03

0,920

Satış yerine uzaklık

2,13

1,067

İş bölümünün olmaması

2,20

0,992

Kredi kaynaklarının kapasitesi/bulunabilirliği

2,23

1,000

Arazi fiyatlarındaki değişiklikler

2,23

0,974

Sel nedeniyle ürünün zarar görmesi

2,25

1,127

Aile ilişkilerindeki sorunlar/anlaşmazlıklar

2,28

0,816

Hasat sırasında meydana gelen ürün kayıpları

2,40

0,928

Faiz oranlarındaki değişiklikler

2,40

0,928

Analiz laboratuvarlarının yetersizliği (Hastalık, zararlı, kalıntı vb. için)

2,60

0,982

Hırsızlık

2,80

0,758

Taşımada karşılaşılan sorunlar

2,83

0,874

Yabancı işgücü bulmada karşılaşılan güçlükler

2,93

0,859

Muhafazada (depolamada) karşılaşılan sorunlar

3,35

1,051

Paketlemede karşılaşılan sorunlar

3,40

1,057
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Toprak kayması

3,53

1,109

Soğuk hava deposu yetersizliği

3,60

1,128

Önem Derecesi* = 1: Çok önemli, 2: Önemli, 3: Nötr, 4: Önemli değil, 5: Hiç önemli değil
2.3.2. Risk Yönetimi Stratejileri
Tarımsal üretimde risk yaratan faktörleri kısmen de olsa ortadan kaldırmak veya azaltmak için
uygulanan yöntemlere risk stratejileri adı verilmektedir (Akçaöz, 2001). Araştırma kapsamındaki
işletmelerde risk kaynaklarına karşı uygulanabilecek risk yönetimi stratejileri Tablo 9’da verilmiştir.
İncelenen işletmelerde çiftçiler tarafından risk yönetimi stratejileri arasında en önemli görülenler;
mümkün olduğunca en düşük maliyetle üretim yapmak (1,00), sözleşmeli üretim yapmak (pazarlama,
üretim) (1,10) ve tarımsal girdilere yönelik desteklerin artırılmasıdır (1,13). İşletmelerde anket
uygulanan üreticiler işletme arazisini küçültmek, muhafaza olanaklarını iyileştirmek, sermaye varlıklarını
satmak, ürünü işleyerek satmak stratejilerini önemli olarak ifade etmiştir.
Tablo 9. İncelenen İşletmelerde Risk Yönetimi Stratejileri
Risk Yönetimi Stratejileri

Ortalama

Standart
Sapma

Mümkün olduğunca en düşük maliyetle üretim yapmak

1,00

0,000

Sözleşmeli üretim yapmak (pazarlama, üretim)

1,10

0,304

Tarımsal girdilere yönelik destekler artırılmalı

1,13

0,335

Ödeme gücünü arttırmak

1,13

0,335

İşletme arazisini büyütmek

1,25

0,439

Ürün satışlarını zamana yaymak

1,30

0,516

Sermaye kaynaklarını bulmak

1,35

0,533

Borçlanmayı azaltmak

1,40

0,545

Bölgesel üretim planlaması yapmak

1,43

0,712

Tasarruf yapmak

1,43

0,501

Harcamaları planlamak

1,48

0,640

İşletme dışı yatırım yapmak

1,48

0,751

İşletme kayıtlarını düzenli olarak tutmak

1,53

0,506

Finansal analizler yapmak

1,55

0,815

Ürünün satılacağı pazar hakkında bilgi sahibi olmak

1,58

0,549

İşletmede çeşitlendirme yapmak (Birden çok çeşide yer vermek)

1,60

0,744

İşletmede farklılaştırma yapmak (Birden çok ürüne yer vermek)

1,60

0,744

Aile bireylerinin işletme dışında çalışması

1,60

0,744

İşletme sahibinin işletme dışında çalışması

1,60

0,778

Geçmiş dönem ürün fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak

1,63

0,540

Kooperatife üye olmak

1,68

0,656
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Tarım danışmanıyla çalışmak

1,68

0,656

Mevcut kaynakların aşırı kullanımını düzenlemek

1,75

0,670

Taşıma/ulaşım olanaklarını iyileştirmek

1,78

0,862

Borç yönetiminin uzman kişilerce (Muhasebeci, Ziraat Müh. vb.) yapılması

1,78

0,698

Ürün sigortası yaptırmak

1,83

0,675

Sera sigortası yaptırmak

1,88

0,723

Hastalıklara karşı ilaçla mücadele yapmak

1,90

0,810

Çalışanların sigortalı olması

2,13

0,723

Arazi toplulaştırması yapmak

2,23

1,050

Ailenin yaşam standardını düşürmek

2,35

0,921

Ürünü işleyerek satmak

2,45

1,011

Sermaye varlıklarını satmak

2,53

1,012

Muhafaza olanaklarını iyileştirmek

2,73

0,987

İşletme arazisini küçültmek

2,78

1,050

Önem Derecesi* = 1: Çok önemli, 2: Önemli, 3: Nötr, 4: Önemli değil, 5: Hiç önemli değil
2.4. Tarımsal Faaliyetin Sürdürülebilirliği
Karar alma; bir amaca ulaşabilmek için var olan olanak ve koşullara göre olabilecek çeşitli hareket
biçimlerinden en uygun olanını seçmektir. Karar, olası iki ya da daha fazla davranış biçimi arasından
birinin seçimidir. Eğer tek davranış biçimi varsa, seçim yoktur. Bu durumda karar alma işlemi söz konusu
olamaz (Akçaöz, 2001). Araştırmada yapılan anket çalışmasında karar tiplerine göre, tarımsal
faaliyetlerle ilgili karar almada etkili kişiler Tablo 10’da verilmiştir. Araştırma kapsamındaki işletmelerde,
yatırım kararları (%55), finansman kararları (%70), pazarlama ile ilgili kararlar (%75) ve işletme dışı işlerle
ilgili kararlarda (%52,5) çoğunlukla işletmecinin kendisi etkili olmaktadır. İşletmelerde tasarruf kararları
(%55), gelecekle ilgili kararlar (%67,5), işletmeyi büyütme kararları (%57,5) ve üretim deseni ile ilgili
kararlarda ise (%55) ailenin etkili olduğu belirlenmiştir.
Tablo 10. İncelenen İşletmelerde Tarımsal Faaliyetlerle İlgili Karar Almada Etkili Kişiler
Karar Tipi
Yatırım Kararları
Tasarruf Kararları
Finansman Kararları
Gelecekle İlgili
Kararlar
İşletme Büyütme
Kararları
Pazarlama Kararları
Üretim Deseni
Kararları
İşletme Dışı İş
Kararları

22 55,0
16 40,0
28 70,0

Ziraat
Müh.
2 5,0
2 5,0
1 2,5
-

11 27,5

2 5,0

-

-

-

-

27 67,5

40 100,0

16 40,0

1 2,5

-

-

-

-

23 57,5

40 100,0

31 77,5

1 2,5

1 2,5

1 2,5

6 15,0

40 100,0

13 32,5

2 5,0

3 7,5

-

-

22 55,0

40 100,0

21 52,5

1 2,5

-

-

-

18 45,0

40 100,0

Kendisi

%

Eşi

%

%

Bayi

%

-

-

-

16 40,0
22 55,0
11 27,5

40 100,0
40 100,0
40 100,0

-

Aile

%

Toplam

%
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İncelenen işletmelerde üreticilerin tarımsal faaliyetle uğraşma nedenleri Tablo 11’de verilmiştir.
İşletmelerde tarımsal faaliyetle uğraşma nedenleri arasında kâr elde ediyor olmak (1,1) ve kendi işinin
patronu olmak (1,38) çok önemli nedenlerdir. Araştırma kapsamında anket uygulanan işletmelerde
üreticilerin tarımla uğraşmayı seviyor olması (2,28) daha az önemli görülen nedenlerdendir.
Tablo 11. İncelenen İşletmelerde Tarımsal Üretim Yapma Nedenleri
Tarımsal Üretim Yapma Nedenleri

Standart
Sapma

Ortalama

Kâr elde etmek

1,10

0,304

Kendi işimin patronu olmak

1,38

0,807

Ailemin bana bu işte yardımcı olması

1,73

0,751

Tarım dışında iyi fırsatların olmaması

1,83

0,931

Tarımsal faaliyet için arazimin olması

1,95

1,154

İş değiştirmenin oldukça zor olması

1,98

0,768

Başka bir iş yapmanın benim için zor olması

2,10

0,982

Tarımla uğraşmanın hoşuma gidiyor olması

2,28

1,037

Önem Derecesi* = 1: Çok önemli, 2: Önemli, 3: Nötr, 4: Önemli değil, 5: Hiç önemli değil
Araştırma kapsamındaki işletmelerde üreticilere göre tarımsal faaliyete devam etmede yardımcı olacak
unsurlar Likert Ölçeği ile belirlenerek Tablo 12’de gösterilmiştir. Araştırma sonucunda tarımsal faaliyete
devam etmede yardımcı olacak unsurlar arasından doğal felaketlere (sel, dolu, don vb.) karşı destek
sağlanması (1,18), ürün fiyatlarının garanti edilmesi (1,18), sözleşmeli üretimin yaygınlaşması (1,2) ve
önceden ürün fiyatları hakkında bilgi sahibi olabilmek (1,2) çok önemli olarak ifade edilmiştir. Bunun
yanında ambalajlama ile ilgili bilgilendirme (3,75), ambalaj temini vb. konularda kolaylık sağlanması
(3,78) ise tarımsal faaliyete devam etmede yardımcı olacak unsurlar arasından üreticiler tarafından
önemli değil olarak belirtilmiştir.
Tablo 12. İncelenen İşletmelerde Üreticilere Tarımsal Faaliyete Devam Etmede Yardımcı Olacak Unsurlar
Tarımsal Faaliyete Yardımcı Unsurlar

Ortalama

Standart
Sapma

Doğal felaketlere (sel, dolu, don vb.) karşı destek sağlanması

1,18

0,447

Ürün fiyatlarının garanti edilmesi

1,18

0,447

Sözleşmeli üretimin yaygınlaşması

1,20

0,516

Önceden ürün fiyatları hakkında bilgi sahibi olabilmek

1,20

0,405

Devlet desteğinin olması

1,28

0,506

İlaç bayilerindeki ziraat mühendislerinin işletmeyi ziyaret etmesi

1,33

0,474

Çok fazla borcun olmaması

1,43

0,712

Aile bireyleri için ek iş imkânları sağlaması

1,45

0,815

Tarım dışı iş imkânlarının artırılması

1,55

0,815

Tarım dışı gelirin olması

1,58

0,813
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Altyapı olanaklarının iyileştirilmesi (yol, haberleşme vb.)

1,58

0,549

Pazarlama konusunda eğitim vb. olması

1,68

0,730

Yayım programlarının yapılması

1,70

0,723

İhtiyaç olduğunda borç bulabilmek

1,70

0,791

Tarımsal kuruluşlardaki ziraat mühendislerinin işletmeyi ziyaret etmesi

1,70

0,853

Eğitim fırsatlarının artırılması/ iyileştirilmesi

1,70

0,853

Tarımsal amaçlı kooperatiflerin sayısının artması

1,70

0,723

Taşıma hizmetlerinin olması

2,00

0,847

Gençler için tarımsal eğitim programlarının yapılması

2,05

0,815

Kredi imkânlarının artırılması

2,10

0,928

Aile bireylerinin işletme dışında çalışıyor olması

2,28

1,062

Çocuk bakımı (ev ekonomisi) hizmetlerinin olması

2,53

0,933

İşçi temininde zorluklarla karşılaşılmaması

2,55

0,846

Depolama hizmetlerinin olması/artırılması

2,95

0,677

Ambalajlama ile ilgili bilgilendirme

3,75

0,776

Ambalaj temininde vb. konularda kolaylık

3,78

0,768

Önem Derecesi* = 1: Çok önemli, 2: Önemli, 3: Nötr, 4: Önemli değil, 5: Hiç önemli değil
İncelenen işletmelerde tarımsal faaliyete devam etme ile ilgili üreticilerin görüşleri belirlenmiştir.
Araştırmada görüşülen üreticilerin %65’i tarımsal faaliyete devam etmeyi, %35’i ise tarımsal faaliyete
devam etmemeyi düşünmektedir.
Araştırmada üreticilerin tarımsal faaliyete devam etmek istememe nedenleri arasında en önemli
görülenler tarımın yeterli geliri sağlamaması, tarımsal faaliyetin riskli olması ve tarıma devlet desteğinin
az olmasıdır (Tablo 13). Çalışmada, tarımsal faaliyete devam etmek istememe nedenleri arasında kredi
bulmadaki/almadaki karşılaşılan güçlükler konusunda kararsızlık görülmektedir.
Tablo 13. İncelenen İşletmelerde Üreticilerin Tarımsal Faaliyete Devam Etmek İstememe Nedenleri
Tarımsal Faaliyete Devam Etmek İstememe Nedenleri

Ortalama

Standart
Sapma

Tarımın yeterli geliri sağlamaması

1,29

0,469

Tarımsal faaliyetin riskli olması

1,29

0,469

Tarıma devlet desteğinin az olması

1,43

0,514

Tarımla uğraşmayı sevmemeleri

1,50

0,760

Tarım dışındaki sektörlerde yaşam standardının daha iyi olması

1,50

0,519

Tarım dışındaki sektörlerde eğitim olanaklarının daha fazla olması

1,64

0,633

Tarımsal konularda bilgi ve becerilerinin olmaması

1,79

0,975

Kredi bulmadaki/almadaki karşılaşılan güçlükler

2,64

1,336

Önem Derecesi* = 1: Çok önemli, 2: Önemli, 3: Nötr, 4: Önemli değil, 5: Hiç önemli değil
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Araştırma kapsamındaki üreticilerin geleceğe yönelik hedef ve amaçları ile ilgili düşünceleri Tablo 14’de
verilmiştir. İncelenen işletmelerde üreticilerin geleceğe yönelik hedef ve amaçları arasında yaşam
standardını iyileştirmek, geliri yükseltmek, sözleşmeli üretim yapabilmek, piyasada oluşan en yüksek
fiyattan ürünü satabilmek ve yeterli gelir elde etmek çok önemli olarak belirtilmiştir. Üreticilere göre
ambalajlama konusunda sorun yaşamamak (3,6) ve depolama konusunda sorun yaşamamak (3,3)
geleceğe yönelik hedef ve amaçları gerçekleştirmek için önemli değildir.
Tablo 14. İncelenen İşletmelerde Üreticilerin Geleceğe Yönelik Hedef ve Amaçları
Geleceğe Yönelik Hedef ve Amaçlar

Ortalama

Standart
Sapma

İş yükünü azaltmak

1,73

0,679

Riskleri azaltmak

1,38

0,586

Diğer çiftçiler arasında tanınmak

2,38

1,102

Yeniliklere açık olmak

1,93

0,656

İş dışındaki faaliyetlere zaman ayırmak

2,25

0,776

Üretim yaparken çevreyi korumak

2,18

0,675

Gelecekte çocukların çiftliğe devam etmesini sağlamak

2,48

0,933

Yaşam standardımı korumak

1,28

0,452

Yaşam standardımızı iyileştirmek

1,10

0,304

Geliri yükseltmek

1,10

0,304

Yeterli gelir elde etmek

1,15

0,362

İşletmeye yatırım yapmak

1,30

0,758

İşletmeyi büyültmek

1,40

0,841

Emeklilik için para biriktirmek

1,28

0,506

Kalitesi yüksek ürünler elde etmek

1,23

0,480

Çocukların eğitimi için para biriktirmek

1,28

0,554

Sözleşmeli üretim yapabilmek

1,05

0,221

Tarımsal kooperatife üye olmak

1,70

0,911

Pazarın istediği kalitede ürün üretmek

1,25

0,439

Pazarın istediği miktarda ürün üretmek

1,28

0,452

Piyasada oluşan en yüksek fiyattan ürünü satabilmek

1,08

0,267

Ürünleri pazarlamada sorun yaşamamak

1,20

0,464

Ürün taşımada sorun yaşamamak

1,65

0,834

Ambalajlama konusunda sorun yaşamamak

3,60

0,778

Depolama konusunda sorun yaşamamak

3,30

0,758

Önem Derecesi* = 1: Çok önemli, 2: Önemli, 3: Nötr, 4: Önemli değil, 5: Hiç önemli değil
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3. SONUÇ VE ÖNERİLER
Tarım sektöründe sürdürülebilirlik kavramı günümüzde oldukça önem arz etmektedir. Tüm dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de tarımda sürdürülebilirlik konusunda önlemler alınmakta ve işletmelerin
devamlılığı için stratejiler geliştirilmektedir. Bu aşamada ise sürdürülebilirliğin doğru bir şekilde
ölçülmesi gerekmektedir. Ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik kapsamında birçok gösterge
bulunmaktadır. Tarımda sürdürülebilirlik konusunun öncelikle yerel, bölgesel bazda ele alınması, tutarlı
ve doğru ölçümlerin yapılmasını sağlayacaktır. Tarımsal üretim faaliyeti diğer sektörlere göre risk ve
belirsizliklerden daha fazla etkilenmektedir. Dolayısıyla bu durum sektörde işletmelerin sürdürülebilir
olması üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır.
Bu çalışmada, Türkiye biber üretiminde önemli payı olan Antalya ilinin Demre ilçesinde biber üreten
tarım işletmelerinde üreticilerin karşılaştıkları risk kaynakları ve risk yönetimi stratejileri belirlenmiş,
işletmelerde sürdürülebilirlik konusunda üretici görüşleri ortaya konulmuştur. İncelenen işletmelerde
girdi maliyetlerindeki değişiklikler, sözleşmeli üretimin olmaması, ürünlerin fiyatlarındaki değişiklikler,
ürünlerin pazar garantisinin olmaması ve ürün verimlerindeki değişiklikler çok önemli risk kaynakları
olarak ifade edilmiştir. Araştırma kapsamında anket uygulanan üreticiler karşılaştıkları risk kaynaklarına
karşı uygulanabilecek risk yönetimi stratejilerinden; mümkün olduğunca en düşük maliyetle üretim
yapmak, sözleşmeli üretim yapmak (pazarlama, üretim) ve tarımsal girdilere yönelik desteklerin
artırılması stratejilerinin çok önemli olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmada yer alan üreticilerin tarımsal
faaliyetle uğraşma nedenleri arasında kâr elde ediyor olmak ve kendi işinin patronu olmak çok önemli
bulunmuştur. Buna karşın üreticilerin tarımsal faaliyete devam edebilmesi için doğal felaketlere (sel,
dolu, don vb.) karşı destek sağlanması, ürün fiyatlarının garanti edilmesi, sözleşmeli üretimin
yaygınlaşması ve önceden ürün fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak gerektiği ortaya çıkmıştır. Tarımsal
faaliyete devam etmek istemeyen üreticiler bunun en önemli nedenlerinin tarımın yeterli geliri
sağlamaması, tarımsal faaliyetin riskli olması ve tarıma devlet desteğinin az olması olarak belirtmişlerdir.
Çalışmada, tarımsal üretimde var olan risklerin üretim faaliyetinin sürdürülebilirliği üzerinde önemli bir
etki yarattığı görülmüştür. Tarımsal üretim faaliyetinde sürdürülebilirliğin sağlanmasında risk yönetimi
çalışmalarının yapılması, bu çalışmaları yayım faaliyetleriyle üreticiye götürülmesi bir zorunluluk olarak
ortaya çıkmaktadır. Özellikle tarım sigortası, sözleşmeli üretim ve kooperatifçilik konularında üreticinin
bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir.
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Ulusal Güvenlik Problemi Olarak Madde Bağımlılığı Ve 1982 Anayasasından Günümüze Madde
Bağımlılığına İlişkin Ulusal Mevzuatın Analizi6
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Özet
Güvenlik, sözlük anlamıyla toplumsal yaşam içerisinde yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin
tehlikelerden ve korkulardan uzak bir şekilde, bir tehdit olmadan yaşayabilmesi, emniyet olarak
tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, ulusal güvenlik ulus halinde yapılanan devletlerin güvenliklerini
oluşturmaya yönelik endişeleri anlamında kullanılabilmektedir. Bu kapsamda, bağımlılık toplumların
bugününü ve yarınını tehdit eden, bilhassa genç kuşakları esir alan çok kapsamlı bir sorun olması dolayısı
ile önemli bir halk sağlığı sorunu ve ulusal güvenlik problemidir. Araştırmada doküman inceleme yöntemi
kullanılmıştır. Ulusal bir güvenlik problemi olan madde bağımlılığı ile mücadele süreçlerinde 1982
Anayasa’sından günümüze değin konuya ilişkin mevzuatın analizi yapılmıştır. Bu çalışma ile yeni politika
süreci önerilerinin geliştirilmesi ve buna ek olarak madde bağımlılığına yönelik talebin azaltılması ve
arzın önlenmesi konularında öneriler getirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Mevzuat, Bağımlılık, Uyuşturucu.
Substance Addiction As A National Security Problem And Analysis Of National Legislatıon On
Substance Dependency Since 1982 Constitution
Abstract
Security, literally, is defined as the execution of the legal order in social life without interruption, the
ability of people to live without dangers and fears, without any threat. In this context, national security
can be used to mean the concerns of states that are structured as a nation, about creating their security.
In this context, addiction is an important public health problem and a national security problem, as it is a
very comprehensive problem that threatens the present and future of societies, especially young
generations. Document analysis method was used in the research. In the processes of combating drug
addiction, which is a national security problem, the legislation on the subject has been analyzed since
the 1982 Constitution. With this study, recommendations will be made on the development of new
policy process proposals, as well as on reducing the demand for substance addiction and preventing
supply.
Keywords: Security,Legislation, Addiction, Drugs.

6

Bu çalışma “İlçede Yaşayan Halkın Uyuşturucu Madde Bağımlılığına Yönelik Tutumunun Belirlenmesi Bursa/
Osmangazi İlçesi Örneği” Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir.
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1.GİRİŞ
Bireylerin kullanımı sonucunda, biliş ve duygu durumu süreçlerini etkileyen veya ruhsal bağımlılık halini
ortaya çıkarabilen nesneler madde olarak değerlendirilmektedir. Genel şekli ile düşünüldüğünde madde
denilince alkol, tütün, eroin, kokain, haşhaş ve diğer ilaçları da kapsayan uyuşturucu maddelerden
bahsedilmektedir(Budak 2000: 494). Bu tip bağımlılık oluşturan maddelerin kullanımı ise her geçen gün
artmakta ve ciddi boyutlarda biyolojik psikolojik ve sosyal problemlere neden olarak kitleleri ve toplum
ruh sağlığını tehdit etmektedir. Gelişen teknoloji ve küreselleşme süreci ile birlikte uyuşturucu madde
bağımlılığı ile mücadele için ulusal ve uluslararası örgütlerin varlığına ve bu mücadelede etkin
yöntemlere çok daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır (Ögel ve Erol 2005:792-797).
Türkiye dâhil olmak üzere madde bağımlılığı toplumların bugününü ve yarınını tehdit eden, özellikle
çocukluk döneminden başlayarak genç kuşakları etkisi altına alan çok kapsamlı ve boyutlu bir sorundur.
Son yıllarda iletişim ve ulaşım teknolojilerinin gelişimi ve küreselleşmeyle beraber, maddeye ulaşımın
kolaylaştığı ve çocukların ve gençlerin bağımlılık yaptığı bilinen maddeleri kullanma oranlarının arttığı acı
bir gerçek olarak gözlemlenmektedir. Uyuşturucu bağımlılığı hem ülkemizde hem de dünyada hızlıca
artmaktadır. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi 2019 yılı raporuna göre tüm Dünya’da
uyuşturucu madde kullanımında artış görülmektedir. Tüm Dünya’da 585 bin bağımlı birey ve Türkiye’de
ise üç yüz kırk yedi kişi uyuşturucuya bağlı olarak hayatını kaybetmiştir. Yine aynı rapora göre, Covid-19
salgını sürecinde esrar ve türevlerinin kullanımının artış gösterdiği görülmektedir.
Bağımlılıktan bağ korur prensibi çerçevesinde uyuşturucu madde bağımlılığı bütüncül olarak
düşünüldüğünde, bireyin maddeyi alabilmek için önce mevcut parasını bitirdiği, çevresindeki insanların
değerli eşyalarını ve paralarını çalmaya başladığı, daha fazla para temin edebilmek için hırsızlık, gasp,
yankesicilik vb. suçlara karıştığı ve nihayet suç işlerken yakalandığı ve özgürlüğünü kaybettiği
görülmektedir. Bireylerin dolayısı ile toplumun uyuşturucu madde bağımlılığından korunmasında aile
bağlarından başlayarak bağ yapısının güçlendirilmesi ve kişinin yaşadığı topluluk içinde desteklenmesi
uyuşturucu madde bağımlılığından korunması açısından önemli bir konudur. Mikro, mezzo ve makro
çerçevede madde bağımlılığına yönelik gerçekleştirilen koruyucu/önleyici çalışmalar madde bağımlılığın
yaygınlığının azaltılması ve durdurulması açısından gerekliliktir.
Bu bakımdan madde bağımlılığının önlenmesi ve mücadelesine yönelik gerçekleştirilen bu çalışmada,
ulusal bir güvenlik problemi olan madde bağımlılığı ile makro düzeyde mücadele süreçlerinde 1982
Anayasa’sından günümüze değin konuya ilişkin mevzuatın analizinin yapılması yolu ile madde
bağımlılığına yönelik talebin azaltılması ve arzın önlenmesi konularında öneriler getirilmiştir. Bu
kapsamda çalışma sistem teorisi perspektifinde, interdisipliner bir biçimde “Uyuşturucu bağımlılığı ne
olduğu ve uyuşturucu bağımlılığına yönelik Türkiye’de 1982 Anayasasından günümüze değin mevzuat
bağlamında sistem bir bütün olarak nedir ve nasıl fonksiyon göstermektedir?” merkezi soruları
çerçevesinde yürütülmesi ve doküman incelemesi yöntemi ile derleme bir çalışma şeklinde
oluşturulmuştur.
2.BAĞIMLILIK
Bağımlılık, kişinin kullandığı bir madde ya da gerçekleştirdiği bir eylem üzerindeki kontrolünü kaybetmesi
ve bu kullanım ve davranışın sonlandırılması ya da ara verilmesi halinde huzursuzluk, öfke, bedensel
tepkiler gibi durumların ortaya çıkması ile meydana gelen bir durumdur. Kişi tarafından algılandığında
veya kişiye verildiğinde; kişinin biliş ve azru gibi süreçlerini etkileyen ya da ruhsal bağımlılık durumu
ortaya çıkarabilen nesneler madde olarak değerlendirilmektedir. Bütün olarak değerlendirildiğinde
madde denilince alkol, tütün, eroin, kokain, haşhaş ve diğer ilaçları da kapsayan uyuşturucu maddeler
kastedilmektedir (Budak 2000: 494).
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Bağımlılığa sebep olan maddeler toplum sağlığını tehdit edecek düzeyde biyolojik psikolojik ve sosyal
problemlere neden olmaktadır (Ögel ve ark. 2005: :792-797). Bağımlılık biyolojik olduğu kadar psikolojik
ve sosyal kökenleri de olan bir davranış sorunu olarak ele alınmaktadır. Faklı risk etmenleri ile koruyucu
etmenlerinin birbirleri ile etkileşimi ile ortaya çıkan bağımlılıkta korku ve merak dengesinin birey
açısından algılanışı bir beyin hastalığı olarak bağımlılığın gelişmesi ve ilerlemesinde önemlidir.
Madde kullanımı, kullanıcı kişide bağımlılığın var olduğunu söylemek için yeterli değildir. Bunula ilgili
olarak madde bağımlılığı tanısı koymak için gerekli bazı kriterler bulunmaktadır. DSM-IV7 (APA8, 1994)’ün
geliştirdiği bu kriterler şu şekildedir: tolerans gelişimi, yoksunluk belirtileri, niyetlenildiğinden daha uzun
süre ve daha fazla miktarda madde kullanımı, madde kullanımını sonlandırmaya-sınırlandırmaya dair
istek veya başarısız girişimler, maddeyi bulmak, kullanmak veya maddenin etkisinden kurtulmak için
yoğun zaman harcama, rutin sosyal veya mesleki aktivitelerde azalma, maddeye bağlı gelişen fiziksel
veya psikolojik problemlere rağmen kullanıma devam etme. Bu belirtilerin varlığı madde bağımlılığına
işaret etmektedir.
Bağımlılık, bireyde yol açtığı sağlık sorunlarının yanında, çok önemli sosyal, ekonomik ve toplumsal
güvenlik problemlerine de yol açmaktadır. Tüm dünyada her geçen gün yaygınlığı artan ve dolayısıyla
sosyal politikalar bağlamında da önemi artan bu karmaşık, çok boyutlu soruna karşı, toplumun tüm
kesimlerini kapsayan bütüncül ve topyekûn bir mücadele elzemdir. Bağımlılıkla mücadelenin temel
unsurları şu şekilde sıralanabilir; ulaşılabilirliğin engellenmesi; talep azatlımı çalışmaları; bağımlıların
danışmanlık, arınma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine teşvik edilmesi ve erişimlerinin
kolaylaştırılması; tedavilerinin sağlanması ve bireylerin toplumsal hayata uyumlarının
arttırılmasıdır(Bursa Uyuşturucu ile Mücadele İl Eylem Planı, 2018-2020, s.7). Bu çerçevede kamu kurum
ve kurumları, yerel yönetimler ve STK’lar gibi toplum bileşenlerine önemli görevler düşmektedir. Ulusun
bu güvenlik probleminden korunması maksadıyla, bahsi geçen bileşenlerin bağımlılıkla mücadele
sürecinde kendi aralarında koordinasyon içinde olmaları ve merkezi yönetim tarafından etkili takip ve
değerlendirme sistemi ile kontrol yapılan çalışmaların kontrol altında tutulması önemlidir (Bursa
Uyuşturucu ile Mücadele İl Eylem Planı, 2018-2020, s.7). Bu gibi sebeplerle, 2014/19 sayılı Başbakanlık
Genelgesi ile Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu oluşturulmuştur. Bu genelgenin akabininde
dönemin Başbakan Yardımcısı Başkanlığında 11 bakanın katılımı ile “Bağımlılık ile Mücadele Yüksek
Kurulu” oluşturularak faaliyete geçirilmiştir. Bu doğrultuda Türkiye genelinde yapılandırılmak üzere,
Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları oluşturulmuştur. Bu teknik çalışma grupları, uyuşturucu,
alkol, davranışsal bağımlılıklar, tütün ile mücadele ve kurumlar arası iletişim başlıkları üzerine
yapılandırılmıştır. Bahsi geçen teknik çalışma gruplarının sekretaryası ve takibi merkezde Sağlık Bakanlığı
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü; taşra yapılanmasında ise Valilerinin riyasetinde İl Sağlık Müdürlüklerince
yapılmaktadır.
Bağımlılık kişinin hayatında ciddi sorunlara neden olan önemli bir hastalıktır. Bağımlılığa ilişkin beyinde
birçok yapısal değişimler saptanmıştır. Bağımlılıkta uygulanacak tedavide daha evvel yapılandırılmış
yönltemleri içeren belirli protokoller kullanılmaktadır. Tedavi alacak bireylerin bağımlılığı hastalık olarak
kabullenmeleri ve belirli kurallar çerçevesinde tedavi süreceine entegre olacaklarını bilmeleri, tedavinin
başarısı için büyük önem arz etmektedir (https://www.yesilay.org.tr/tr/bagimlilik/bagimlilik-nedir).
Bağımlıların kullandıkları maddeyi bırakma süreçlerinde aşağıda sunulan döngünün içinde bir durum
sergiledikleri görülmüştür. Bu kapsamda madde bağımlılığını, hayat boyu süren ve rehabilitasyonu
süreklilik arz eden bir beyin hastalığı olarak tanımlamak mümkündür.

7
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Şekil: Bağımlılık Döngüsü

Kaynak: http://www.amatem.org/bagimlilik/bagimlilik-dongusu/

Madde kullanımı kişinin belki kullanabilirim fikriyle birlikte korku ve merak hissi taşımasıyla
başlamaktadır. Daha sonra “bir kereden bir şey olmaz” fikriyle ilk deneme gerçekleşmektedir. İlk
kullanımdan sonra “bir daha asla” fikri oluşmaktadır. Kişi bağımlı olmayacağını, isterse bırakabileceğini
düşünmektedir. Kullanıma devem ettikçe “bu meret bırakılmaz” fikrine sahip olmaktadır. Akabinde
yaşadığı olumsuz deneyimlerle “bırakmak zorundayım” fikri oluşmaktadır. Kişinin “Artık bırakacağım”
karar aşamasından sonra bir süre kullanmayınca “bıraktım bir daha başlamam” diye düşünmektedir. Bir
süre geçtikten sonra “bir kereden bir şey çıkmaz” fikrine tekrardan kapılmakta ve döngü yeniden
başlamaktadır.
3. 1982 ANAYASASINDAN GÜNÜMÜZE KADAR OLAN BAĞIMLILIK İLE İLGİLİ ULUSAL MEVZUAT VE
ANALİZİ
Türk Dil Kurumu mevzuatı “bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik ve benzeri ögelerin
bütünü” olarak tanımlamaktadır (https://sozluk.gov.tr/). Bu kapsamda 1982 yılı ve sonrası uyuşturucu
konusunda kabul edilen mevzuata “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Mevzuat Bilgi
Sistemi’nden” ulaşılarak tasnifi ve kronolojik sıralaması yapılmıştır.
Uyuşturucu madde bağımlılığı alanında ulusal mevzuat genel bir çerçeveden değerlendirildiğinde, 1982
Anayasasından başlayarak konu hakkında bilhassa tedavi kurum ve kuruluşlarına yönelik yapılandırılan
mevzuat başta olmak üzere birçok yönetmelik ve genelgenin yürürlüğe alındığı görülmektedir.
1982 Anayasası, Türkiye Cumhuriyet’ini toplumda huzur ortamının sağlandığı, milli dayanışmanın ve
adalet anlayışının bulunduğu, insan haklarına saygı gösterilen, Atatürk’ün milliyetçilik anlayışını kabul
eden, bir hukuk Devleti olarak tanımlamaktadır.
Bu kapsamda, önemli bir ulusal güvenlik problemi olarak uyuşturucu madde bağımlılığı hakkında 2.
Bölüm olan “Kişinin Hakları ve Ödevleri” başlığında, Madde 19’da, “Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine
sahiptir” ibaresi altında şu hususa değinmektedir: “Mahkemelerce verilmiş hürriyeti kısıtlayıcı cezaların
ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi; bir mahkeme kararının veya kanunda öngörülen bir
yükümlülüğün gereği olarak ilgilinin yakalanması veya tutuklanması; bir küçüğün gözetim altında ıslahı
veya yetkili merci önüne çıkarılması için verilen bir kararın yerine getirilmesi; toplum için tehlike teşkil
eden bir akıl hastası, uyuşturucu madde veya alkol tutkunu, bir serseri veya hastalık yayabilecek bir
kişinin bir müessesede tedavi, eğitim veya ıslahı için kanunda belirtilen esaslara uygun olarak alınan
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tedbirin yerine getirilmesi; usulüne aykırı şekilde ülkeye girmek isteyen veya giren, ya da hakkında sınır
dışı etme yahut geri verme kararı verilen bir kişinin yakalanması veya tutuklanması; halleri dışında kimse
hürriyetinden yoksun bırakılamaz.” şeklinde uyuşturucu madde bağımlılığının kişinin dahi özgürlüğünü
kısıtlayacak kadar önemli bir halk ve toplum sorunu olduğuna değinilmektedir.
Uyuşturucu madde bağımlılığının bilhassa geleceğin teminatı olan genç kuşakları esir aldığı
düşünüldüğünde, 1982 Anayasası’nın 3. Bölümü’nde yer alan “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler”
başlığı altında, Madde 58’de bahsi geçen “Devlet, istiklal ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin
müspet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri
alır. Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü
alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.” İbaresinden hareketle kurum ve
kuruluşlar nezdinde bilhassa gençlere yönelik çalışmaların yürütülmesi için yol gösterici bir nitelik
taşımaktadır.
Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden halkı korumak her ne kadar önemli olsa da kişilerin kullandığı
maddelerin bilinmesi ve bu maddelerin zamanla güncellenerek takip edilmesi bu alanda mücadelenin
geçmişten günümüze kadar en önemli ayaklarından birini oluşturmaktadır. 1982 Anayasını takiben, 2313
Sayılı ve 21.11.1982 Tarihli Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin
Yönetmelik çıkarılarak uyuşturucu maddelerin yakalanması ve tespiti hakkında bazı düzenlemelere
gidilmiştir. Murakabe sözlük anlamı ile “denetleme” (https://sozluk.gov.tr/) manasına gelmektedir. İlgili
kanunda, denetlemesi yapılacak bazı maddelerden bahsedilmektedir. 2004 yılında bu yönetmeliği
desteleyecek bir biçimde, “Uyuşturucu Madde Arama Köpeği Eğitimi ve Bilimsel Araştırmalarda
Kullanılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemiz genelinde ele geçirilen
uyuşturucu maddelerden bir kısmının, uyuşturucu madde arama köpeği eğitiminde ve uyuşturucu
maddelerin tıbbi amaçlı olarak kullanılabilirliğini tespit için bilimsel araştırmalarda kullanılması amacıyla
ilgili birime teslimi, kullanımı, muhafazası ve imha usullerini düzenlemektir.
Uyuşturucu maddelerin tespitinin yanında satışının önlenmesi, ekim ve dikim çalışmalarının kontrol
altına alınması maksadı ile 1986’da, “3298 Sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun” kabul edilmiştir.
Kanunda, afyon ve uyuşturucu maddelerle ilgili genel esaslar; haşhaş ekilecek yerlerin tespiti, izin belgesi
alma zorunluğu ve izinsiz afyon ve veya haşhaş ekimine ilişkin cezai hükümlere değinilmektedir.
Kanun’un 4. Maddesi’nde yer alan cezai hükümlerde, “İzinsiz olarak haşhaş ekimi yapan kişi bir yıldan
beş yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.” İbaresi yer almaktadır.
1996 yılında, 4208 Sayılı “Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin
Murakabesi Hakkında Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kabul
edilmiştir.
Uyuşturucu maddelerin gelir etkisinin yüksek olduğu düşünüldüğünde bu alanda özveri ile görev yapan
personelin teşviki ve alanın denetlenmesi adına kanun önem arz etmektedir.
1982 Sayılı Anayasa başta olmak üzere, gençlerin korunması, kişilerin kullandığı uyuşturucu ve uyarıcı
maddelerin tespit edilmesi, kara paranın aklanması gibi hususların yanında toplumun bu güvenlik
sorunundan korunması için kullanıcıların tedavi sürecine bütünleşik hale getirilmesi ve bu alanda hizmet
sunumu sağlayacak merkezlerin açılması gereklidir. Bu kapsamda Türkiye’de 1982 Anayasası’ndan
günümüze kadar on dört adet üniversitede alkol ve madde bağımlılığına yönelik tedavi merkezi açılarak
faaliyete başlanmıştır. Alkol, madde bağımlılarının ve kullanıcılarının ayaktan ya da yatılı tedavilerini
gerçekleştirmek sosyal uyum mekanizmalarına yönlendirme yapabilmek; madde bağımlılığı ile ilgili
araştırma, uygulama ve çalışmalar yapmak ve bu konuda gerçekleştirilen çalışmaların desteklenmesi
maksadıyla açılan merkezler aşağıda kronolojik olarak sıralanmıştır:


Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Alkol, Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi
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Akdeniz Üniversitesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi
Pamukkale Üniversitesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ankara Üniversitesi Bağımlılık ve Dopingle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi
(Bursa) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi
Avrasya Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi
Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hitit Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bağımlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulanma ve Araştırma Merkezi
Dicle Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi
Adıyaman Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sakarya Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi

Türkiye’de madde bağımlılığı ile mücadelede, ulusal ve uluslararası alanlar titizlikle takip edilmekte ve
gerek mevzuat gerekse tedavi ve iyileştirmeye yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Bu
kapsamda, 2017 yılında, “Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler
Sözleşmesinin 17 inci Maddesinin Uygulanma Esaslarına Dair Yönetmelik ” yayınlanmıştır. Bu Yönetmelik
ile Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 17. Maddesinde de yer verilen, “Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla
Mücadele Anlaşmasının” yürütülmesi hakkındaki kararları kapsamaktadır. Bu Yönetmelik, söz konusu
anlaşma kapsamı dâhilindeki bir suçun tespit edilmesi durumunda yapılacak müdahale işlemlerini
düzenlemektedir. BM Antlaşmasının 17. Maddesinin uygulanmasına ilişkin çıkarılan bu kanunda 17.
Maddenin de dayandığı, “Hükümetler arası anlaşmalarla kurulan ve kendi kuruluş belgeleri gereğince
ekonomik, sosyal, kültürel alanlarla eğitim ve sağlık alanlarında ve bunlarla ilgili başka alanlarda
yakalanan maddelere ilişkin cezalara” yönelik düzenlemeler açıklanmaktadır.
Yine 2017 yılında, ulusal düzeyde gerçekleştirilen en kapsamlı ilk çalışma olma niteliğini içeren, Bağımlılık
ile Mücadele ile İlgili 2017/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesi9 yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu genelge
ile bağımlılıkla mücadelede kurumların arasındaki koordinasyonu oluşturmak ve ülke düzeyinde
çalışmaları standart bir zemine oturtmak maksadı ile dönemin Başbakanı tarafından belirlenen
Yardımcısının başkanlığında, çeşitli bakanlıkların katılımı ile Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu
(BMYK) kurulmuştur. Ülkemizde 16 Nisan 2017 referandumuyla kabul edilerek, 10 Temmuz 2018 tarihi
itibarıyla başkanlık benzeri Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine geçilmiştir(Yazıcıoğlu, 2018). Bu
kapsamda Başbakanlık makamı ve Bakanlar Kurulu kaldırılmıştır. Bu durum bağımlılık alanında daha
evvel çıkarılmış olan 2017/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesini lağvetmiş ve yerine 2019/2 Sayılı ve
14.02.2019 Tarihli Bağımlılık İle Mücadele Yüksek Kurulu İle İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
çıkarılmıştır.
Her ne kadar bu alanda yapılan mevzuat çalışmaları ve kurumlar arası işbirliğine yönelik gerçekleştirilen
koordinasyon çalışmaları hız kazanmış olsa da; madde bağımlılığı tedavisi sonrasında kişilerin
arındırılması, rehabilitasyonu ve topluma uyumları hususunda yapılacak yapılandırmaların ihtiyaç
göstermesi sebebiyle 2019 yılında, “Bağımlılık Danışma, Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezleri
Hakkında Yönetmelik”10yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bağımlılık alanında önemli bir gelişme olan bu mevzuat düzenlemesi, madde bağımlısı bireylerin ayaktan
ve/veya yatalı tedavilerinin gerçekleştirileceği merkezlere ilişkin asgari standartları ve burada çalışacak
personelin gerekliliklerini içermektedir. Söz konusu düzenleme tüm Ülkede standart tedavi ve iyileştirme
hizmetinin sunulmasını sağlamaya yönelik olarak atılan önemli ve son adımdır.
9

30265 Sayılı ve 09.12.2017 Tarihli Yönetmelik.
31311 Sayılı ve 10.03.2019 Tarihli Yönetmelik.
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4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
1982 yılı ve sonrası uyuşturucu konusunda kabul edilen mevzuata “Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Mevzuat Bilgi Sistemi’nden” (https://www.mevzuat.gov.tr/) ulaşılarak tasnifi
ve kronolojik sıralaması yapılmıştır. Uyuşturucu madde bağımlılığına yönelik temel belge 1982
Anayasası’dır. 1982 Anayasası’nın 3. Bölümü’nde ise “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” başlığı
altında, Madde 58’de “Gençliğin Korunmasından bahsedilmektedir ve “… Devlet, gençleri alkol
düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve
cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.” İbaresine yer verilmektedir. Anayasa’dan itibaren, konu
hakkındaki kanunlar kronolojik sıralama olarak değerlendirildiğinde öncelikle suçun önlenmesi ile ilgili
düzenlemeler yapıldığı, günümüze doğru yaklaştıkça Ülke genelinde tedavi birimlerinin oluşturulması ve
son olarak rehabilitasyon11 ve topluma uyum konusunda çalışmalara ağırlık verildiği görülmektedir.
Madde bağımlılığı ile mücadele sürecinin dünü, bugünü ve yarını değerlendirildiğinde, çalışmada her ne
kadar 1982 Anayasası ve sonrası ele alınmakta olsa da, madde bağımlılığı alanında tüm ülkeyi
kapsayacak bir yapılanmanın Cumhuriyet’in kuruluşundan 94 yıl sonra ve son anayasanın da 35. Yılında
ulusal düzeyde gerçekleştirilen en kapsamlı ilk çalışma olma niteliğini içeren, “Bağımlılık ile Mücadele ile
İlgili 2017/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesi” olarak düzenlenmiş olması düşündürücüdür.
Madde alındığında ortaya çıkan fizyolojik ve psikolojik zararlar ile birlikte kullanıcı, bağımlı hailine
gelmektedir. Ve madde kullanıcısı birey, madde almadan hayatını sürdüremez bir hale gelmektedir.
Bütün bu süreç yalnızca kişiyi değil ailesini, iş arkadaşlarını, sağlık kurumlarını, arkadaşlarını, toplumun
bugününü ve hatta geleceğini olumsuz yönde etkilemektedir. Bilhassa uyuşturucu bağımlısı bireyin ailesi
çok müşkül durumda kalmakta ve bu hastalığa çare bulma ve arama konusunda büyük zorluklar
yaşamaktadır. Bütün bu süreçlere ek olarak, madde kullanıcıları hukuki olarak yaptırımlara maruz
kalmaktadır. Sosyal hizmet mesleğini icra ederken gerçekleştirilen saha çalışmalarında karşılaşılan
vakalarda,
“oğlum/kızım keşke ölse ya da en azından birkaç yıl hapse girse de kullanmasa en azından”
“başkalarının evlatlarına zarar verecek diye korkuyorum, keşke ölse”
diyen anne ve babalarla sıklıkla karşılaşılmaktadır.
Günümüzde madde bağımlılığı tedavisi değerlendirildiğinde, 2005/155 Sayılı Genelge’nin “Ruh Sağlığı
Bozuk Olan Şahıslarla İlgili Olarak Dikkate Alınması Gereken Mevzuat” başlıklı bölümünde ayrıntılı olarak
ifade edildiği üzere; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 397 inci maddesi gereğince, koruma amacıyla
özgürlüğü kısıtlamaya yetkili vesayet makamı Sulh Hukuk Mahkemeleri olması itibariyle, kişinin rızası
hilafına yapılacak iş ve işlemlerde öncelikle vesayet makamı kararı aranması, vesayet makamına
yapılacak başvuruların Türk Medeni Kanunu’nun ilgili 404, 405,406, 432, 433, 446, 447 ve 462 inci
maddeleri çerçevesinde kişinin rızası olmaksızın tedavi altına alınması mümkün değildir. Hali hazırda
Türkiye’de uygulanan madde bağımlılığı tedavi süreci ve toplumda madde bağımlılığının ulusal bir
güvenlik problemi haline geldiği ve madde bağımlılığının kişinin bilişsel süreçlerine etkisi göz önüne
alındığında, madde bağımlılığı tedavisi ve tedavi süreçlerine ilişkin bahsi geçen mevzuata ek olarak yeni
ve yapılandırılmış, kişilerin rızasının aranması ile ilgili olarak kapsamlı bir mevzuata ihtiyacının doğduğu
değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda değinilmesi gereken en önemli hususlardan bir diğeri ise bilhassa alkol ve madde
bağımlılığı başta olmak üzere tedavi merkezi sonrası kişilerin sosyal hayata uyum sağlamaları maksadıyla
açılacak kurum ve kuruluşların yapılandırılması ve bu alanda ciddi anlamda mevzuat değişikliklerinin
gerçekleştirilmesidir. Her ne kadar bu alanda rehabilitasyon merkezleri ile ilgili olarak gelişmeler olsa da,
tedavi sonrası rehabilitasyon için kişilerin toplumsal hayata uyum ve temiz kalma sürelerini uzatacak
11
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birimlerin kim tarafından açıldığı ve işletildi hususunda netlik olmadığı görülmektedir. Bu durumun tek
tip tedavi sonrası hizmet sunumu yapılmasının önüne geçmektedir.
Gelinen yüzyılda uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığının ülkemiz açısından ulusal güvenlik
problemi teşkil ettiği değerlendirildiğinde, bireylerin yaş, sosyo-ekonomik durum, toplumsal statü fark
etmeksizin maddeye çok çeşitli sebeplerle başladığı görülmektedir. Bu durum uyuşturucu maddeye
yönelik olarak yürütülecek çalışmaların çok boyutlu, disiplinler arası, kamu kurumlarının ve sivil
kuruluşların karşılıklı güdümünde eş zamanlı yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. Yürütülecek mücadele
sürecinde, bölgesel kapsamda halkın uyuşturucu maddeye tutumunun bilinmesi ve mücadele sürecinde
görev atfedilecek aktörlerin analizi ve geliştirilecek model, proje ve önerilerde büyük fayda
sağlamaktadır. Bu kapsamda uyuşturucuya ilişkin mevzuatın analizi ve uygulamaya yansımasının
değerlendirilmesi ışığında aşağıda önerilere yer verilmiştir:
 Madde kullanımı ile ilgili önleme çalışmaları disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınmalıdır.
 Ceza artışının suç artışını durdurmadığı değerlendirildiğinde, suçun işlenmesinin engellenmesi
kapsamında kolluğa verilmesi gereken yetki kapsamının genişletilmesi faydalı olacaktır.
 Okuldaki idareciler, çeşitli branşlardan öğretmenler Okul Rehber öğretmeni ile koordineli
çalışmalı, ayrıca okul dışında da sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, çocuk gelişim uzmanları, tıp
doktorları, emniyet birimlerinin ilgili elemanları, sivil toplum örgütleri ve gönüllü kuruluşlar,
medya kuruluşları konuya eşgüdümlü bir çalışmayla yaklaşmalıdırlar. Bu disiplinler arası yaklaşım
sorunun çözümüne yardımcı olacaktır.
 Türkiye Yeşilay Cemiyeti Şubelerindeki personel sayısının az olmasından dolayı il bazlı
çalışmalarda yetersiz kaldığı değerlendirilmektedir. Bu sebeple, illerde personel niceliğinin ve
personel niteliğinin artırılması ve ilçe bazlı yapılanmaların oluşturulmasının faydalı olacağı
kanaati oluşmuştur.
 Ceza İnfaz Kurumunda madde bağımlılığı tedavisi başlayan kişilerin dışarıya çıktıktan sonra
AMATEM veya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü gibi kurumlar aracılığıyla birebir takibi yapılmalı,
cezaevinde yapılan tedavi süreci hakkında bu kurumlarla iletişim ağı oluşturulmalıdır.
 Uyuşturucu ile mücadelede iyi uygulama örneklerinin teşvik edilerek kamu kurumları tarafından
ödüllendirilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
 Uyuşturucu ile mücadelede iyi uygulama örneklerinin ve uyuşturucudan kurtulma sürecinde
ortaya çıkan başarı öykülerinin yazılı, işitsel ve görsel basın/yayın organlarında haberleştirilerek
halka duyurulmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
 Okullardaki, sağlık hayat bilgisi, kimya, biyoloji, sosyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi gibi
derslerde madde kullanımı sorununa yaşa uygun olarak yer verilmesinin faydalı olacağı kanaati
oluşmuştur.
 Mahalle kültürünün yerini ilçe bütünlüğüne bıraktığı değerlendirildiğinde, ilçe protokolü ve
ilçedeki kanaat liderlerinden oluşturulacak bir ekip tarafından gençlere ve uyuşturucu madde
kullanım riski olan kişilere yönelik rol-model olma hususunda projelerin ve çalışmaların faydalı
olacağı değerlendirilmektedir.
 Ülkemizde uygulanan mücadele süreçleri değerlendirildiğinde, en büyük aksaklığın uyuşturucu
madde kullanıcılarının tedavi sonrası sosyal uyum süreçleri ile ilgili olarak bir organizasyon
eksikliği olduğu değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, madde kullanıcı bireylerin tedavi
sonrasında rehabilite edilecekleri, kültürel ve toplumsal adaptasyonlarını sağlayarak yeniden
hayat inşası adımını atmalarını sağlayacak bir mekanizmanın elzem olduğu
değerlendirilmektedir.
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KANUNLAR
2709 Sayılı ve 18.10.1982 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
2313 Sayılı ve 21.11.1982 Tarihli Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
3298 Sayılı ve 03.06.1988 Tarihli Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun
4208 Sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi
Hakkında Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7604 Sayılı ve 20.02.2003 Tarihli Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Alkol, Madde Bağımlılığı Araştırma
ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
7181 Sayılı ve 13.09.2004 Tarihli Uyuşturucu Madde Arama Köpeği Eğitimi ve Bilimsel Araştırmalarda
Kullanılmasına Dair Yönetmelik
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26164 Sayılı ve 10.05.2006 Tarihli Madde Bağımlılığı Merkezlerinde Görev Yapacak Personelin
Eğitimine ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ
36305 Sayılı ve 30.09.2006 Tarihli Akdeniz Üniversitesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve
Uygulama Merkezi Yönetmeliği
28658 Sayılı ve 26.05.2013 Tarihli Pamukkale Üniversitesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
28890 Sayılı ve 22.01.2014 Tarihli Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
29199 Sayılı ve 08.12.2014 Tarihli İstanbul Üniversitesi Yeşilay Bağımlılık Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
29445 Sayılı ve 14.08.2015 Tarihli Ankara Üniversitesi Bağımlılık ve Dopingle Mücadele Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
22999 Sayılı ve 31.10.2016 Tarihli (Bursa) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
22786 Sayılı ve 22.08.2016 Tarihli Avrasya Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
258 Sayılı ve 30.10.2016 Tarihli Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi
Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar
23715 Sayılı ve 01.07.2017 Tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş
Milletler Sözleşmesinin 17 inci Maddesinin Uygulanma Esaslarına Dair Yönetmelik
24015 Sayılı ve 21.10.2017 Tarihli Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
24016 Sayılı ce 21.10.2017 Tarihli Hitit Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
24366 Sayılı ve 03.02.2018 Tarihli Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bağımlılık Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
24599 Sayılı ve 17.05.2018 Tarihli Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele
Uygulanma ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
31311 Sayılı ve 10.03.2019 Tarihli Bağımlılık Danışma, Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezleri
Hakkında Yönetmelik
2019/2 Sayılı ve 14.02.2019 Tarihli Bağımlılık İle Mücadele Yüksek Kurulu İle İlgili Cumhurbaşkanlığı
Genelgesi
31336 Sayılı ve 13.03.2019 Tarihli Dicle Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
1335 Sayılı ve 19.07.2019 Tarihli Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi
Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulmasına Dair Karar
34772 Sayılı ve 15.08.2020 Tarihli Sakarya Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
34564 Sayılı ve 01.06.2020 Tarihli Adıyaman Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
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2104 Sayılı ve 12.02.2020 Tarihli Uyuşturucu Madde ve Uyuşturucu Madde Elde Etmek Amacıyla
Ekilen Bitki Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere İlişkin Karar
2143 Sayılı ve 24.02.2020 Tarihli Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi
Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar
2307 Sayılı ve 25.03.2020 Tarihli Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi
Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar
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COVID-19 Pandemisi Döneminde Uzaktan Çalışmanın İş Motivasyonu ile İlişkisi Üzerine Nitel Bir
Çalışma
İrem Nur KAYNARCI
Beykoz Üniversitesi
ORCID: 0000-0003-3905-0083
Dr. Öğr. Üyesi Petek Akman ÖZDEMİR
Beykoz Üniversitesi/Sosyal Bilimler Fakültesi
ORCID: 0000-0001-7797-0353

Özet
COVID-19 pandemisinin küresel anlamda fiziksel sağlık, sosyal yaşam, eğitim ve ekonomi üzerinde
olumsuz etkileri olmuştur. Pandemi, iş yaşamının kesintiye uğramasına ve sosyal mesafe uygulamaları
kapsamında uzaktan çalışma modeline geçilmesine neden olmuştur. Uzaktan çalışma nedeni ile
çalışanlar, değişen çalışma koşullarına uyum sağlama, aile ve iş sorumluluklarını aynı fiziksel ortamda
yürütme gibi zorluklar ile karşılaşmıştır. Bu bağlamda, uzaktan çalışmanın iş ve aile yaşamı üzerindeki
etkilerinin incelenmesi önemli görülmektedir. Bu araştırmada, pandemi süresince uzaktan çalışmanın iş
motivasyonuna etkilerinin belirlenmesi, değişen fiziksel ve sosyal koşullar ile ilişkili olarak
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu, Beykoz Üniversitesi’nde idari ve
akademik görevlerdeki çalışanlardan oluşmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır.
Katılımcılar ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş ve bu görüşmeler belirli temalar
üzerinden değerlendirilmiştir. Görüşmelere dayanılarak iş motivasyonunu etkileyen “olumlu etmenler” ve
“olumsuz etmenler” olmak üzere iki ana tema ve bu ana temalar ile ilişkili alt temalar oluşturulmuştur.
“Olumlu etmenler” altında; zaman yönetimi, güvende hissetme, fiziksel koşullar ve trafik yer almıştır.
“Olumsuz etmenler” ise sosyalleşme, zaman yönetimi, iş yükü ve fiziksel koşullar ile ilişkili etmenleri
içermektedir. Araştırma bulguları motivasyon kuramları ile ilişkili olarak ve pandeminin iş yaşamına uzun
süreli etkileri açısından tartışılacaktır. Araştırmanın COVID-19 pandemisi sırasındaki çalışma koşullarının,
iş motivasyonu ve uzaktan çalışma ile ilişkili psikolojik ve sosyal sonuçların daha iyi anlaşılması açısından
psikoloji araştırmalarına ve uygulamalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19 Pandemisi, İş Motivasyonu, Uzaktan Çalışma, Çalışma Koşulları.
A Qualitative Study on The Relationship Between Work Motivation and Remote Working During
COVID-19 Pandemic
Abstract
COVID-19 pandemic had negative impact on physical health, social life, education and economy in a
global scale. The pandemic resulted in a disruption in work life and shift to remote working due to socialdistancing measures. In result of remote working, the workers were faced with challenges such as
adapting to new working conditions, carrying out both work-related and familial responsibilities in the
same physical space. In this regard, it is considered important to study the impact of remote working on
work and family life. This study aims to determine the effects of remote working during the pandemic on
work motivation and to evaluate these effects in relation to new physical and social working conditions.


Bu çalışma İrem Nur Kaynarcı’nın, Dr. Öğr. Üyesi Petek Akman Özdemir’in akademik danışmanlığında yürüttüğü İş
ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Projesi’ne dayanmaktadır.
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The research group is composed of management and academic personnel of Beykoz University. In this
study, qualitative research method is used. Semi-structured interviews were conducted and these
interviews were evaluated by identifying themes. Based on the interviews, two main themes, namely
“positive effects” and “negative effects” on work motivation, and related subthemes were constructed. “Positive effects” were related to time management, feeling safe, physical
conditions and traffic. “Negative effects” included socialization, time management, work overload and
physical conditions. The study findings will be discussed with regard to motivation theories and longterm effects of the pandemic on work life. Considering that this study allows better understanding of
working conditions during COVID-19 pandemic, psychological and social outcomes associated with work
motivation and remote working, it is expected that this study would contribute to psychological research
and practice.
Keywords: COVID-19 Pandemic, Work Motivation, Remote Working, Working Conditions.
1. GİRİŞ
Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılının aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs (SARS-COV-2) kısa sürede tüm
dünyayı etkilemiştir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 30 Şubat 2020’de küresel düzeyde acil sağlık
durumu ve 11 Mart 2020 tarihinde hastalık pandemi olarak ilan edilmiştir. Türkiye’de ilk vaka mart ayında
görülmüştür (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020). Yeni tip koronavirüs hastalığının, pandemi olarak ilan edilmesi
ile birlikte dünyada ve Türkiye’de hastalığın yayılmasının engellenmesi için çok sayıda önlem alınmaya
başlanmıştır (Akca ve Küçükoğlu, 2020). Bu kapsamda, ülke sınırları kapatılmış, örgün eğitime ara
verilerek uzaktan eğitim modeli kullanılmaya başlanmış, sokağa çıkma ve fiziksel mesafe kısıtlamaları
uygulanmıştır (Göktepe, 2020).
COVID-19’un pandemisi, küresel ölçekte tüm toplumları ekonomik, psikolojik ve sosyal olarak etkilemiştir.
Çalışma hayatında da önemli değişimlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu süreçte faaliyetlerine
devam etmek zorunda olan tüm kurum ve kuruluşlar, çalışanlarının sağlığını korumak için zorunlu
tedbirler almak durumunda kalmışlardır (Yürekli, 2020). Bu değişimlerden biri de salgının etkilerini,
bulaşma riskini ve yayılma hızını azaltmak amacı ile uzaktan çalışma sistemine geçilmesi olmuştur. Esnek
çalışma modellerinden biri olan uzaktan çalışmanın işletmeler tarafından uygulanması, iş devamlılığının
sağlaması açısından önem taşımaktadır (Akbaş ve Türkmendağ, 2020).
Uzaktan çalışma sistemine hızlı bir şekilde geçildiği bu dönemde çalışanların yeni çalışma düzenine uyum
süreçlerinin, yaşadıkları zorlukların ve uzaktan çalışmanın iş motivasyonuna etkilerinin belirlenmesi
önemli görülmektedir. Bu araştırmada, pandemi döneminde evden işlerine devam eden çalışanların iş
motivasyonlarında rol oynayan etmenlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. İş yaşamı açısından olağanüstü
olarak değerlendirilebilecek bu sürece, çalışanların nasıl uyum sağladıkları ve bu sürecin iş
motivasyonlarına etkileri nitel yöntem kullanılarak incelenecektir.
2. PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN ÇALIŞMA
1990’lı yıllardan bu yana uygulanan, gelişen bilgi ve iletişim kaynaklarından yararlanılan, günümüz
çalışma koşulları içerisinde esnek istihdama olanak sağlayan uzaktan çalışma modeli; teknolojik
gelişmeler sonucunda ortaya çıkmıştır. Teknolojik iletişim araçları sayesinde çalışanlara ofis ortamında
bağımsız bir şekilde işlerini yerine getirmelerine olanak sağlayan sürdürülebilir bir çalışma modeli olarak
görülmektedir (Kavi ve Koçak, 2010). Bu model ile birlikte çalışanlar, çalışma saatlerini ve çalışma
koşullarını kendileri belirlemekte, yaptıkları işleri, görev ve sorumlulukları iş yerine gitmeden
yürütmektedirler. Uzaktan çalışmanın gelecekte daha fazla önem taşıyacağına ve bu çalışma modelini
benimseyecek işletmelerin varlığının da her geçen gün artacağına dair tahminlerde bulunulmaktadır
(Kıcır, 2019).
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Modelin getirdiği esnek çalışma saatleri, aileye ve sosyal yaşama daha fazla vakit ayırma, metropol
şehirlerde yaşayan çalışanlar için trafikte uzun süre zaman kaybetmeme, çalışma açısından esnek ve
rahat olunabilmesi gibi avantajlar sağlamaktadır (Akca, 2020). Ancak evden çalışmanın çalışanlar için
dezavantajları da bulunmaktadır. İş arkadaşları ile sosyal ilişkiler kuramama, iş konsantrasyonun azalması,
iş ve özel yaşam arasındaki dengenin bozulması, odaklanamama, ekipmanın yetersiz olması gibi durumlar
çalışanlar için olumsuz bir durum oluşturmaktadır.
Uzaktan çalışma modeli COVID-19 pandemisi sürecinde daha bilinir ve önemli bir uygulama haline
gelmiştir (Serinikli, 2021). Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de virüsün yayılımın ve neden
olabileceği etkilerin önlenebilmesi amacı ile fiziksel mesafeyi azaltmaya yönelik uygulamalar
başlatılmıştır. Bu kapsamda, hastalığın yakın temas ile geçmesi nedeni ile fiziksel mesafenin sağlanmasına
ilişkin işletmelerde, kurum ve kuruluşlarda çok sayıda önlem alınmıştır. Örneğin, kronik rahatsızlığı
bulunan çalışanlar, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olan çalışanlar izinli olarak kabul edilmiştir (Ateş, 2020).
Ayrıca, aynı iş ortamında çalışan bireyler arasında virüsün bulaşma riskinin en aza indirilebilmesi için
klasik çalışma yönteminden uzaktan çalışma düzenine geçilmiştir.
Uzaktan çalışmanın, aile ile daha fazla zaman geçirme, işe gitmek için yolda zaman geçirilmemesi, çalışma
koşullarının daha esnek olması (Mustajab ve ark., 2020), işe ilişkin yaratıcılığın artması (Tuna ve
Türkmendağ, 2020) gibi olumlu sonuçları olduğu gösterilmiştir. Göktepe (2020) öğretim üyeleri ile
yürüttüğü çalışmasında, öğretim üyelerinin zamanı daha verimli kullandıklarını, uzaktan çalışmanın aile
yaşamlarını olumlu yönde etkilediği, pandemi öncesinde uzaktan eğitim veren akademisyenlerin yeni
çalışma düzenine daha rahat uyum sağladıklarını belirlemiştir.
Öğretim üyeleri ile yapılan başka bir araştırmada ise (Sayan, 2020), akademisyenlerin eğitim vermeye
ilişkin motivasyonlarının düşük olduğu ve uzaktan eğitimden memnun olmadıkları bulunmuştur. Ayrıca
uzaktan çalışmanın, iş verimliliğinde azalma, ev işleri nedeni ile iş yaşamındaki sorumlulukları yerine
getirmede zorlanma, teknik sorunlar yaşanması gibi olumsuz etkileri olduğu da gösterilmiştir (Mustajab
ve ark., 2020).
COVID-19 pandemisi sürecinde uzaktan çalışmaya geçilmesi, pandemiden fiziksel, psikolojik ve sosyal
açıdan etkilenen çalışanların aynı zamanda iş ve aile yaşamlarına ilişkin değişimlere uyum sağlamalarını
gerektirmiştir (Spinelli, Lionetti, Pastore ve Fasolo, 2020). Pandemi döneminde evden çalışma üzerine
yürütülen araştırmalarda uzaktan çalışmanın iş ve aile yaşamına hem olumlu hem de olumsuz etkileri
olduğu belirlenmiştir.
Çalışan ebeveynler, sokağa çıkma kısıtlamaları nedeni ile yakınlarından sosyal destek alamamışlar, kreşler
kapalı olduğu için çocuk bakımı sorumluluğu ile birlikte çalışma yaşamlarını sürdürmeye çalışmışlardır
(Wang ve ark., 2020). İşlerine ilişkin görev ve sorumluluklarını yerine getirirken aynı zamanda
çocuklarının fiziksel ve duygusal ihtiyaçları, dersleri ve boş zaman etkinlikleri ile ilgilenmek, ev işlerini de
yürütmek durumunda kalmışlardır (Chung, Chan, Lanier ve Ju, 2020). Uzaktan çalışma nedeni ile aile ve iş
yaşamları arasında denge kurmakta zorlanmışlardır. Çalışan ebeveynlerin ailede ve iş yaşamında çok
sayıda rol üstlenmeleri sonucunda aile ile iş yaşamı arasındaki sınırlar da belirsiz hale gelmiştir. Bu
durum, ebeveynlerin stresinin artmasına, çocukları ile ilişkilerinde ve evliliklerinde sorunlar yaşamalarına
neden olmuştur (Chung ve ark., 2020; Spinelli ve ark., 2020).
Uzaktan çalışmanın iş ve aile yaşamı üzerindeki etkilerinin incelendiği araştırmalarda iş motivasyonuna da
odaklanılmıştır. Türkiye’de farklı sektörlerden beyaz yakalı çalışanlar ile yapılan bir araştırmada (Tuna ve
Türkmendağ, 2020) ve yurtdışında yapılan araştırmalarda (örn., Hallin, 2020; Mustajab ve ark., 2020) iş
motivasyonunun azaldığı belirlenmiştir. İş motivasyonunun azalmasında katılımcıların ifade ettikleri iş ile
özel yaşam arasındaki sınırların ortadan kalması (Hallin, 2020), iş disiplinin azalması, çalışma süresinin
uzaması ve iş yükünün artması (Tuna ve Türkmendağ, 2020) gibi fiziksel ve sosyal değişimlerin rol
oynadığı söylenebilir.
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3. İŞ MOTİVASYONU
Motivasyon kavramı, harekete geçirme anlamına gelen “mot” kökünden türemiş Latince bir kelimedir.
Alanyazında motivasyon ile ilgili birçok tanım yer almaktadır. Genel olarak motivasyon; bireyleri
gerçekleştirmeyi amaçladıkları işler ile ilgili olarak eyleme geçiren, bireylerin ihtiyaçları ve beklentileri
doğrultusunda davranışa iten güç olarak tanımlanmaktadır.
Motivasyon kavramı iş yaşamı açısından değerlendirildiğinde örgütlerin ve çalışanların başarılı
olmalarında etkili olan etmenlerden biri olarak görülmektedir. Bu doğrultuda iş motivasyonu; çalışanların
istekli ve verimli çalışmalarına, üretken olmalarına ve çalışanlarda bir işi başarma isteğinin ortaya
çıkmasında rol oynamaktadır (Gök, 2009). Aynı zamanda çalışanların başarı seviyelerini arttırarak, verimli
ve etkin bir şekilde örgütsel hedeflere ulaşmayı sağlamaktır.
Rekabetin ve değişimin çok hızlı ve ani olduğu iş yaşamında, örgütlerin başarılı olmalarında ve
devamlılıklarını sağlamalarında çalışanlarının etkili ve verimli çalışmaları önem taşımaktadır (Aksoy,
2020). Bu nedenle çalışanların, örgütün hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlamaları için yöneticilerin
çalışanlarının yetkinliklerini ve becerilerini ortaya çıkartmaları, iş motivasyonlarının arttırılmasına yönelik
uygulamalar gerçekleştirmeleri önem taşımaktadır (Demirtaş, 2005). Çalışanların iş motivasyonlarının
artmasında rol oynayan etmenler konusunda yöneticilerin bilgi sahibi olmalarının önemli olduğu ifade
edilmektedir (Küçüközkan, 2015). Bu bağlamda yöneticilerin, çalışanların motivasyonlarını arttıran
etmenleri ve yöntemleri belirlemesinin, verimli bir şekilde çalışılması ve örgütün amaçlarına ulaşabilmesi
açısından önemli olduğu vurgulanmaktadır (Demirtaş, 2005).
4. MOTİVASYONA İLİŞKİN KURAMSAL YAKLAŞIMLAR
Motivasyon üzerine çok sayıda kuram ve model önerilmiştir. Genel olarak bu kuramların ve modellerin
amacının; insan davranışlarının nedenlerinin ve davranışlara etki eden değişkenlerin belirlenmesi olduğu
söylenebilir. Bazı kuramlarda davranışın nedenleri içsel etmenlere atfedilirken, bazı yaklaşımlarda
davranışlar dışsal etmenler ile açıklanmıştır. Motivasyona farklı yaklaşımlar sunan kuramlar genel olarak
Kapsam (İçerik) Kuramları ve Süreç Kuramları olarak gruplanmaktadır.
4.1. Kapsam (İçerik) Kuramları
Kapsam (İçerik) Kuramları, motivasyon süreçlerini anlamaya çalışan ve bireyin motivasyonunun
ihtiyaçlarından kaynaklandığını öne süren kuramlardır (Erdem ve Gözel, 2014). Kapsam (İçerik) Kuramları
arasında İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı (Maslow, 1970), Çift Faktör Kuramı (Herzberg, 1968), Başarma
İhtiyacı Kuramı (McClelland, 1987) ve ERG Kuramı (Alderfer, 1967) sayılmaktadır.
Motivasyonu inceleyen kuramlar arasında en fazla etkili olan kuramın Maslow (1970) tarafından
geliştirilen İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı olduğu söylenebilir. Kuramda, insan davranışlarını ortaya çıkartan
ve yönlendiren en önemli unsurun bireysel ihtiyaçlar olduğu belirtilmiştir. Bireyin her davranışını, belirli
ihtiyaçlarını gidermeye yönelik olarak gerçekleştirdiği ve ihtiyaçların önem sırasına göre hiyerarşik olarak
sıralandığı savunulmaktadır. İhtiyaçlar hiyerarşisinde yer alan her ihtiyaç kategorisinin, bir alttaki ihtiyaç
kategorisi ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. Alt seviyedeki bir ihtiyaç giderilmediğinde bir üst seviyede yer
alan ihtiyacın ortaya çıkmayacağı vurgulanmaktadır.
İhtiyaçlar hiyerarşisi bir piramit olarak görselleştirilmiştir (Maslow, 1970). Piramitte ihtiyaçlar hiyerarşik
olarak aşağıdan yukarıya doğru olacak şekilde beş aşamada sıralanmıştır. Piramidin birinci basamağında
yer alan fiziksel ihtiyaçlar; yeme, içme, barınma, uyuma ve neslin devam ettirilmesi gibi temel ihtiyaçları
kapsamaktadır. Çalışma hayatı ve örgüt bağlamında, çalışanların ücretlerinin yeterli düzeyde olması ve
uygun fiziki koşullar içerisinde çalışmaları, örgüt içerisindeki ilk basamakta yer alan fiziksel ihtiyaçlarının
karşılanmasına örnek olarak gösterilebilir (Kara, 2015). İkinci basamakta tehlikelere karşı korunmaya
yönelik olan güvenlik ihtiyacı yer almaktadır. Örgütlerin çalışanlarının iş güvenliğine önem göstermeleri,
çalışma koşullarının adil olmasını sağlamaları ve sigorta ve emeklilik planlamaları yapmaları gibi
uygulamalar çalışanlarının güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik adımlar olarak değerlendirilebilir.
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Üçüncü basamakta yer alan ait olma ve sevgi ihtiyacı; duygusal yakınlık, ait olma hissi, arkadaşlık,
dostluk, sevgi, sosyal grubun içinde yer alma ve dayanışma halinde olma ihtiyaçlarını kapsamaktadır.
Örgüt içerisinde yer alan çalışanların, zamanlarının büyük bir çoğunluğu iş yerinde geçmektedir.
Geçirdikleri süre içerisinde de çalışma arkadaşları ile yakın ilişki kurma ihtiyacı hissetmektedirler.
Örgütlerin bu ihtiyacı gidermek ve ekip ruhunu oluşturabilmek adına ekip çalışmasını destekleme, sosyal
faaliyetler düzenleme gibi çalışmalar yürütmesi önem taşımaktadır.
İhtiyaçlar hiyerarşisinin en üst basamaklarında sırası ile değer ihtiyaçları ve kendini gerçekleştirme
ihtiyaçları yer almaktadır. Değer ihtiyacı; özsaygı, prestij, özgüven, başkalarından saygı görme, tanınma
gibi ihtiyaçların birleşiminden meydana oluşmaktadır. Örgütlerin, çalışanlarının başarılarını destekleme,
takdir etme ve terfi uygulamalarını gerçekleştirmesi değer ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamaktadır.
Kendini gerçekleştirme ihtiyacı, bireyin potansiyelinin farkında olması ve potansiyelini en yüksek düzeyde
gerçekleştirmesi ile ilişkilidir. Örgütlerin çalışanlarının kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarını; becerilerini ve
yetkinliklerini ön plana çıkartabilecekleri, kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitsel ve uygulamaya
yönelik etkinlikler düzenleyerek karşılayabilecekleri düşünülmektedir.
Herzberg (1968) tarafından geliştirilen Çift Faktör Kuramı, 200 katılımcı ile gözlem yöntemi kullanılarak
gerçekleştirilen bir çalışmaya dayanmaktadır. Katılımcılara, çalışma ortamı içerisinde kendilerini en iyi ve
en kötü hissettikleri durumlar hakkında sorular sorulmuştur ve alınan cevaplar doğrultusunda motive
edici ve hijyen etmenlerinin çalışanların motivasyonlarını belirlediği bulunmuştur.
Motive edici etmenler; başarı, sevilen bir işte çalışma, tanınma, takdir edilme, yetki ve sorumluluk sahibi
olma, bilgi, beceri ve yetkinlikler doğrultusunda ilerleme şeklinde sıralanırken, hijyen etmenleri ise;
kurum politikası ve yönetimi, ücret, çalışma koşulları ve ortamı, kişilerarası ilişkiler olarak
tanımlanmaktadır. Örgütlerde motive edici özelliklere önem verildiğinde çalışanların da motivasyonları
artabilmektedir. Ancak, hijyen etmenleri dikkate alınmadan sadece motive edici unsurların geliştirilmesi
yeterli görülmemektedir. Hijyen etmenlerine önem verilmesi çalışanlarda motivasyonun ortaya çıkması
için gerekli ortamı sağlamaktadır ancak sadece çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi hijyen etmenleri ile
ilişkili özelliklerin geliştirilmesinin motivasyon sağlamaya yetmediği de vurgulanmaktadır.
Motivasyonlar ve ihtiyaçlar ile ilişkili diğer bir kuram; McClelland (1987) tarafından önerilen Başarma
İhtiyacı Kuramı’dır. Bu kurama göre bireyler, ihtiyaçlarını deneyimlerine göre oluşturmaktadırlar ve
ihtiyaçlar öğrenme sonucunda şekillendirilmektedir. Kuramda, ihtiyaçların belirlenmesinde çevresel
etmenlerin oldukça önemli rol oynadığı vurgulanarak bireyin üç temel ihtiyacı olduğu belirtilmiştir.
Başarma İhtiyacı Kuramı’nda tanımlanan ihtiyaçlardan başarı ihtiyacı; bireyin başarıya verdiği önem ve
değer ile ilişkilidir. Başarma ihtiyacı yüksek olan kişiler kendilerini zorlamakta, gerçekleştirmesi güç
hedefler belirleyerek en iyisine ulaşmayı amaçlamaktadırlar. Bireyin diğerleri üzerinde otorite sağlama ve
kontrol etme ihtiyacı, güç ihtiyacı olarak adlandırılmıştır. Güç ihtiyacı yüksek olan bireyler çevreleri
üstünde hakimiyet kurarak güç alanlarını genişletmek istemektedirler. İlişki ihtiyacı; bireyin çevresindeki
diğer kişilerle kurduğu arkadaşlık, dostluk, sevgi ve gruba ait olma ihtiyacını ifade etmektedir. İlişki
ihtiyacı yüksek olan bireyler sosyal ilişkilerini her zaman devam ettirme gereksinimi duymaktadırlar.
Ayrıca, yüksek düzey ilişki ihtiyacı hisseden bireylerin iş birliğine ve grup normuna önem verdikleri
belirtilmektedir.
Alderfer (1967) tarafından önerilen ERG Kuramı, İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı ile benzerlik göstermektedir
(Altunkaya, 2019). Alderfer (1967), kuramını örgüt içerisinde yer alan bireylerin ihtiyaçlarını temel alarak
geliştirmiş ve bu ihtiyaçların çalışan motivasyonlarını belirleyen önemli etmenler olduklarını belirtmiştir.
Kuramda var olma, bağlılık ve büyüme olmak üzere üç ihtiyaç tanımlanmıştır.
Var olma ihtiyacı; fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarını ifade etmektedir. Bağlılık ihtiyacı; örgütte diğer
çalışanlar ile kurulan ilişkileri ve bu ilişkileri sürdürmeye yönelik ihtiyaçları kapsamaktadır. Bireylerin
kurdukları bu ilişkilerde kabul görmeyi ve takdir edilmeyi bekledikleri vurgulanmaktadır. Büyüme ihtiyacı;
bireyin potansiyelini keşfetmesi ve kişisel gelişimi doğrultusunda amaçlarını gerçekleştirmesi ile ilişkilidir.
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ERG Kuramı’nda, İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı’nda olduğu gibi ihtiyaçların hiyerarşik olarak sıralandığı
savunulmuştur. Alt seviyede yer alan bir ihtiyaç giderildiği zaman üst seviyedeki ihtiyaç ve bu davranışın
giderilmesine yönelik davranış ortaya çıkmaktadır.
4.2. Süreç Kuramları
Süreç Kuramları; motivasyonun ortaya çıkmasına ve sürdürülmesine odaklanmaktadır. Süreç
Kuramları’nda dışsal etmenlerin, bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda bireyleri davranışa yönlendirmede
önemli ve etkili olduğu vurgulanmaktadır. Bekleyiş Kuramı (Vroom, 1964), Geliştirilmiş Beklenti Kuramı
(Poerter ve Lawler, 1968) ve Eşitlik Kuramı (Adams, 1965), Süreç Kuramları kapsamında ele alınmaktadır.
Bekleyiş Kuramı (Vroom, 1964) bireyleri motive eden etmenleri ve ödülün davranışlara etkilerini
tanımlamaktadır. Kuramın temelini belirli bir davranışın ödülle takdir edileceğine ilişkin algılar
oluşturmaktadır. Kurama göre bireylerin başarı ihtiyaçları karşılandığında ödüllendirileceklerine olan
inançları motivasyonu da beraberinde getirmektedir. Ancak, birey gösterdiği çaba ve davranış
doğrultusunda başarı elde etmemiş ve ödül almamışsa bu davranışı tekrar gerçekleştirmek için
motivasyonu olmamaktadır. Bekleyiş Kuramı’nda valens ve bekleyiş düzeyleri; bireylerin belirli bir iş için
çaba göstermelerini, motivasyon düzeylerini belirleyen etmenler olarak tanımlanmıştır.
Valens; bireyin ödülü isteme derecesini göstermektedir. Her birey için ödüle ulaşma isteği farklılık
göstermektedir. Valensin yüksek olması ödüle ulaşmak için daha fazla çabayı da beraberinde
getirmektedir. Bireyin ödülü kazanabileceğine olan inancı bekleyiş olarak adlandırılmıştır. Eğer birey
gösterdiği çaba sonucunda belirli bir ödüle ulaşacağına inanıyorsa o ödüle ulaşabilmek için daha fazla
gayret göstermektedir. Valens ve bekleyiş arttıkça bireyin o işi yapmak için çabasının ve motivasyonunun
da aynı oranda artacağı vurgulanmıştır.
Bekleyiş Kuramı’nda tanımlanan araçsallığın motivasyon ile ilişkili önemli etmenlerden biri olduğu
söylenebilir. Araçsallık, bireyin gösterdiği çaba sonucunda ulaştığı ödülün onu bir sonraki hedefe
ulaştırma olasılığı olarak tanımlanmıştır. Kuramda tanımlanan valens, bekleyiş ve araçsallık kavramlarının
birbirleri ile ilişkili değişkenler oldukları belirtilmiştir. Bu özelliklerin yüksek olması, motivasyonun ortaya
çıkması için gerekli koşulları sağlamaktadır.
Diğer bir süreç kuramı Vromm’un (1964) modeli temel alınarak Porter ve Lawler (1968) tarafından
oluşturulan Geliştirilmiş Beklenti Kuramı’dır. Kurama göre çalışanların motivasyonlarının arttırılması için
sadece ödül yeterli olmamaktadır. Motivasyonun artmasında temel etmenin ödüllendirmenin adil bir
şekilde yapılması olduğu savunulmuştur. Çalışan her bireyin kendi performansı ile diğer çalışanların
performansını karşılaştırma eğiliminde olduğu belirtilmiştir. Bu karşılaştırma sonucunda ödüller arasında
bir adaletsizlik algılandığında çalışanların iş motivasyonunun azalabileceği vurgulanmıştır.
Geliştirilmiş Beklenti Kuramı’nda rol çatışmasına da değinilmiştir. Rol çatışmasının örgütte görev
tanımlarının net yapılmamasından kaynaklandığı ve görev tanımının net olmadığı örgütlerde belirsizlik
durumunun hâkim olduğu belirtilmiştir. Görev tanımının net olmaması beraberinde rol çatışmasını
getirmektedir. Rol çatışmasının çalışanların motivasyonunu olumsuz yönde etkileyen etmenlerden biri
olduğu söylenebilir.
Kuramda çalışanın işe yönelik çabalarının her zaman yüksek performansın ortaya çıkmasına neden
olmadığı da vurgulanmıştır. Yüksek performansın çalışanın bilgisinin, becerisinin ve yetkinliğinin yeterli
olması ile ilişkili olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle çalışanların bilgi ve becerilerine uygun pozisyonlarda
çalışmalarının iş motivasyonlarını arttırıcı bir etkisi olması beklenebilir.
Adams’ın (1965) geliştirdiği Eşitlik Kuramı’nın temelini “algılanan eşitlik ilkesi” oluşturmaktadır. Kurama
göre örgütlerin adil ve eşit yaklaşımları, çalışanların motivasyonlarının düzeyini belirlemektedir. Kuramda
motivasyon; işe yönelik girdiler (bilgi, beceri, yetenek, gayret) ve çıktılar (maaş, itibar) olmak üzere iki
değişken üzerinden değerlendirilmektedir. Kurama göre eşitlik; çalışanların kendi girdi ve çıktı oranlarını
diğer çalışanlar ile karşılaştırmaları sonucunda sağlanmaktadır. Bu karşılaştırma sonucunda çalışan, bir
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eşitsizlik durumu algıladığında örgüt içerisindeki adalet kavramına dair inancı azalmakta; çalışma
ortamına ve yöneticilerine duyduğu güven sarsılmaktadır. Eşitsizlik durumu çalışanda güdülenmenin
azalmasına neden olmaktadır. Sonuç olarak, algılanan eşitlik ve eşitsizlik durumunun çalışanların iş
tatmini ve motivasyonu üzerinde belirleyici bir etken olduğu söylenebilir (Aksoy, 2020).
Kapsam ve süreç kuramları motivasyonu belirleyen çok sayıda etmen önermişlerdir. İş motivasyonu ile
ilişkili etmenlerin ve uzaktan çalışma ile iş motivasyon arasındaki ilişkinin incelenmesi açısından bu
kuramlar önemli bir temel oluşturmaktadır. COVID-19 pandemisi nedeni ile uygulanmaya başlanan
uzaktan çalışma, bireylerin hem iş hem de aile yaşamlarında değişiklikler yapmalarına neden olmuştur.
Ayrıca, uzaktan çalışma sonucunda fiziksel ve sosyal çalışma koşullarının değişmesi çalışanların iş
motivasyonunu da etkilemiştir. Bu araştırmada uzaktan çalışma sürecinde akademik ve idari kadrolarda
görev yapan üniversite çalışanlarının iş motivasyonlarındaki değişimin uzaktan çalışmanın fiziksel,
psikolojik ve sosyal özellikleri ile ilişkili olarak incelenmesi amaçlanmaktadır.
5. YÖNTEM
5.1. Araştırma Deseni
Çalışmada nitel araştırma desenlerinden biri olan fenomenolojik desen kullanılmıştır. Fenomenoloji
deseni, bireylerin deneyimlerini ve algılarını nasıl anlamlandırdıklarının incelenmesinde kullanılmaktadır
(Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu çalışmada betimleyici fenomenolojik desen kullanılmıştır. Araştırmada;
katılımcıların ilk defa deneyimledikleri pandemi ve uzaktan çalışma sürecini nasıl anlamlandırdıklarının
incelenmesi, evden çalışmanın iş motivasyonuna etkilerine ilişkin algılarının belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
5.2. Araştırma Grubu
Araştırma grubu; İstanbul ilinin Kavacık semtinde bulunan Beykoz Üniversitesi’ndeki idari ve akademik
görevlerdeki çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırma 5’i kadın 2’si erkek olmak üzere toplam 7 katılımcı ile
gerçekleştirilmiş olup katılımcıların yaş ve cinsiyet gibi sosyo-demografik özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo
1.’de sunulmuştur.
Tablo 1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri
Kod

Yaş

Cinsiyet

Eğitim Düzeyi

Görevi

Çalışma Süresi

K1

42

Kadın

Yüksek Lisans

İdari Personel

11

K2

45

Kadın

Yüksek Lisans

İdari Personel

12

K3

39

Kadın

Yüksek Lisans

İdari Personel

2

K4

25

Erkek

Ön Lisans

İdari Personel

3

K5

30

Kadın

Yüksek Lisans

Akademisyen

4

K6

29

Erkek

Yüksek Lisans

İdari Personel

3

K7

29

Kadın

Lisans

Akademisyen

3

Not: K = Katılımcı
5.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri, yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Yarı-yapılandırılmış görüşme
tekniği, araştırmacı tarafından katılımcılara önceden belirlenen soruların sorulması ile
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, bu teknik görüşme sırasında da ortaya çıkabilecek konulara göre yeni ve
farklı soruların da yöneltilebilmesine imkân vermektedir (DiCicco-Bloom ve Crabtree, 2006). Katılımcılara
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araştırmacılar tarafından hazırlanan 12 açık uçlu soru yöneltilmiştir. Sorular, nitel yöntem konusunda
uzman olan bir akademisyene danışılarak hazırlanmıştır. Katılımcılara yöneltilen sorulardan araştırmaya
temel oluşturduğu düşünülen bazı sorular aşağıda sunulmuştur:
1. Uzaktan çalışma düzenine ne zaman geçtiniz? Yeni düzenle birlikte çalışma işleyiş ve
süreçlerinizde nasıl bir değişim oldu?
2. Sizce evden çalışma ile iş yerinde çalışma arasında fiziksel ve sosyal açıdan ne tür farklılıklar
bulunmaktadır? Bu farklıllıkar sizin yaşamınızda ne tür değişikliklere neden oldu?
3. Çalışma ortamınızın koşullarının değişmesi iş motivasyon düzeyinizde nasıl değişimlere yol açtı?
4. Aile ve iş yaşamının bir arada ve aynı mekânda sürdürülmesi iş motivasyonunuzu nasıl etkiledi?
5. Pandemi sürecinde iş motivasyonunuzu korumak ya da arttırmak için neler yaptınız?
5.4. Geçerlilik ve Güvenilirlik
Nitel verilerin geçerliğinin ve güvenilirliğinin sağlanabilmesi için bazı yöntemler kullanılmıştır.
Katılımcıların isimleri gizli tutularak analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları; katılımcıların
ifadelerinden alıntı yapılarak sunulmuştur ve değerlendirilmiştir. Kodların ve temaların doğru bir şekilde
oluşturulduğunun kontrol edilebilmesi amacı ile elde edilen verilere ilişkin nitel veri analizi konusunda
uzman bir akademisyen de oluşturulan temaları incelemiştir.
5.5. Verilerin Analizi
Görüşmelerde elde edilen ses kayıtları bilgisayar ortamında yazıya geçirilmiş ve daha sonra nitel veri
analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri analizi; içerik analizi aşamaları (Yıldırım ve Şimşek, 2013)
izlenerek yapılmıştır. Veriler öncelikle kodlanmış ve kodlardaki ortak temalar belirlenerek araştırmanın
ana temaları ve alt temaları oluşturulmuştur.
5.6. İşlem
Veri toplama sürecinde her bir katılımcı ile görüşmeler yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, 2020
yılında ekim ve kasım aylarında yapılmıştır. Görüşmelere başlanmadan önce katılımcılara görüşmelerin
gizlilik esasına dayandığına, verinin proje çalışmasında kullanılacağına ve görüşmede ses kaydı
alınacağına dair bilgi verilmiştir. Katılımcılardan görüşmeye başlamadan önce onam formunu
imzalamaları istenmiştir. Katılımcılar ile yapılan görüşmeler ortalama 35 dakika sürmüştür.
6. BULGULAR VE TARTIŞMA
Katılımcılar ile yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmelere dayanılarak iki ana tema belirlenmiştir.
Katılımcılar temel olarak iş motivasyonunu etkileyen olumlu ve olumsuz etmenlerden söz etmişlerdir. İş
motivasyonunu olumsuz etkileyen etmenler ana teması altında beş alt tema ve olumlu etmenler ana
temasında altında dört alt tema yer almıştır. Ana ve alt temalar Tablo 2’de sunulmuştur.
6.1. İş Motivasyonunu Olumsuz Etkileyen Etmenler
İş motivasyonunu olumsuz etkileyen etmenler ana teması altında sosyalleşmenin azalması, zaman
yönetimi, iş yükü, odaklanma sorunu yaşanması ve çalışma disiplinin azalması alt temaları
oluşturulmuştur.
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Tablo 2: Görüşmelerde Belirlenen Ana Tema ve Alt Temalar
Ana Temalar
Alt Temalar
1. Sosyalleşmenin Azalması
2. Zaman Yönetimi
İş Motivasyonunu Olumsuz Etkileyen 3. İş Yükü
Etmenler
4. Odaklanma Sorunu Yaşanması
5. Çalışma Disiplinin Azalması
1. Zaman Yönetimi
2. Güvende Hissetme
İş Motivasyonunu Olumlu Etkileyen 3. Rahat Çalışma Koşulları
Etmenler
4. Trafik Sorununun Olmaması
6.1.1. Sosyalleşmenin Azalması
Pandemi döneminde virüsün bulaşma riskinin en aza indirilebilmesi için sosyal yaşamda kısıtlama
önlemleri alınmıştır. Bu önlemler ile birlikte sosyal hayat sadece ev ile sınırlanmış, çalışanlar fiziksel
olarak arkadaşlarından ve iş ortamlarından uzak kalmışlardır. Sosyalleşmenin azalması sonucunda iş
motivasyonunun azalmasına ilişkin katılımcıların bazı ifadelerine aşağıda yer verilmiştir:
“Evden çalışma süreci ile birlikte yüz yüze gelememek, karşı tarafın gözlerinin içine bakarak iletişim
kuramamak motivasyonumu olumsuz etkiledi.” (K-7)
“Çalışma arkadaşlarım ile yüz yüze iletişim kuramamak, sohbet edememek, molalarda bir kahve bile
içememek iş motivasyonumu düşürdü.” (K-2)
Katılımcıların büyük çoğunluğu, pandemi nedeni ile uzaktan çalışma düzeninin, yüz yüze iletişimi ve ekip
faaliyetlerini (toplantı, seminer, konferans ve sosyal faaliyetler) kısıtladığını belirtmiştir. Mesai sırasındaki
birlikteliğin ortadan kalkması ile sosyalleşmenin büyük ölçüde azaldığını, bunun sonucunda da iş
motivasyonlarının düştüğünü ifade etmişlerdir.
6.1.2. Zaman Yönetimi
Çalışanlar, pandeminin bütün dünyada hızla yayılması nedeni ile kaygı duyduklarını, çalışma düzenlerinin
değişmesi ve iş planlaması yapamadıklarından dolayı bocaladıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca iş
hayatındaki bu değişimin ve yeni düzenin zaman planlamasını ve iş yönetimini olumsuz yönde
etkilediğini, bu nedenle de iş motivasyonlarının düştüğünü belirtmişlerdir. Mesai saatlerinde zaman
planlaması yapılamadığından, bazı çalışanlar gece saatlerinde de çalışmalarına devam ettiklerini
vurgulamışlardır. Katılımcılar, zaman yönetimine ilişkin yaşadıkları sorunları şu şekilde ifade etmişlerdir:
“Kanun kapsamında evde olmak zorundaydık ama evde çalışanlar olarak iş sürecini yönetmesini biz
bilemedik. Çünkü bir anda böyle bir sürecin içine girdik o neden ile de işlerimizi doğru zamanda
bitiremedik.” (K-2)
“Evden çalışmaya geçilmesi ile farklı bir düzene geçtik. Ben net şeyler istiyorum hayatımda. Şu saatte
kalkayım, şu saatte bitireyim işimi... Ofiste iken iş bölümü yapabiliyordum fakat evden çalışmaya
geçilmesi ile birlikte zaman yönetimini yapamadım.” (K-1)
“Evden çalışma ile birlikte konfor alanımdan çıkmadığım için günlük iş düzenim aksadı. Çalışma
saatlerimi sabah geç saatlerde başlatıp, gece geç saatlerde bitirdim.” (K-4)
6.1.3. İş Yükü
Katılımcıların çoğunluğu, hastalığın hızla yayılması nedeni ile başlangıçta hazırlıksız olduklarını ve iş
yaşamında ani değişimler yaşadıklarını, iş yönetiminde zorlandıklarını, yeni şartlara göre iş planlaması ve
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zaman yönetimini yeterince yapamadıklarını, evdeki fiziksel çalışma koşullarının uygunsuz ve yetersiz
olması nedeni ile işte gecikmeler yaşadıklarını belirtmişlerdir.
Evde çalışma sürecinde belirli mesai saatlerinin olmadığını ve çevrimiçi işlemlerde teknik nedenler ile iş
süreçlerinde sorun yaşayabildiklerini ifade etmişlerdir. Bu olumsuz etkiler nedeni ile iş yüklerinin daha da
arttığını vurgulamışlardır. Örneğin, bir katılımcı uzaktan çalışma ile iş yükündeki değişimi, pandemi
sürecindeki iş yoğunluğunu şu şekilde ifade etmiştir:
“Evden çalışmaya geçmem ile birlikte mesai saati kavramım değişti. İş yerine gittiğim ve döndüğüm
saatler belli ama evden çalışırken akşam saat sekizde, dokuzda bile öğrencilere mail yolu ile cevap
verdim. Hafta sonu dahil olmak üzere çalıştım.” (K-6)
Çalışma koşullarının değişmesi ile birlikte çalışanlar bu sürece uyum sağlayamadıklarını, zaten evde
oldukları için işverenler tarafından çalışmadıkları düşünüleceğinden daha fazla çaba gösterdiklerini
belirtmişlerdir. Bu nedenle, iş yüklerinin arttığını ve dolayısıyla iş motivasyonlarının düştüğünü
vurgulamışlardır. Bir katılımcı iş yükündeki değişimi şu şekilde belirtmiştir:
“Normal süreçte ve normal mesai saatlerinde bir işi yarın tamamlayabileceğimi biliyordum fakat
evden çalışma ile birlikte nasıl olsa evdeyiz ve rahatız diye bir işi bitirdikten sonra şunu da bitireyim
diyorsunuz. Yeni görevler çıkıyor ve iş yükü artıyor.” (K-5)
6.1.4. Odaklanma Sorunu Yaşanması
Katılımcıların birçoğu, ev ortamının iş ortamı haline gelmesi nedeni ile zorluklar yaşadıklarını, iş ve evdeki
görevlerinin ve sorumluluklarının birbirine karıştığını, ev ve çevresindeki farklı etmenlerin (gürültü,
yetersiz çalışma alt yapısı, aile bireylerinin evde olması vb.), işteki düzen ile evdeki düzen arasındaki
farklılıkların işe odaklanmada sorun yaşanmasına neden olduğunu belirtmişlerdir. Bir katılımcı işe
odaklanmasını zorlaştıran evdeki çalışma ortamına ilişkin zorlukları şu şekilde ifade etmiştir:
“Evden çalışma ile birlikte yepyeni bir düzen ortaya çıkıyor, bu düzen sadece benim için de değil
evdekiler için de öyle. Evin bir yaşam alanı olduğu düşünülür ise evde sürekli bir iletişim halindeyiz oradan
biri yüksek sesle konuşabiliyor, işte biri yemek pişti diye seslenebiliyor, çağrı gelebiliyor, telefon, kapı
çalabiliyor. Dolayısı ile dışarıdan gelen sesler inanılmaz etkiliyor beni…” (K- 5)
Katılımcılar, ev ortamında iş yaşamından farklı olan fiziksel ve sosyal koşulları odaklanmayı engellendiği
için işe ilişkin baskı, stres hissettiklerini ve iş motivasyonlarının düştüğünü ifade etmişlerdir. Bir başka
katılımcı ise işe odaklanmada sorun yaşamasını çalışma saatlerinin düzenli olmaması ile açıklamıştır:
“Evden çalışırken inanılmaz mutsuzdum çünkü odaklanma problemi yaşıyordum. Evde kalkıyorsunuz
bir şeyler içiyorsunuz bu da benim bölünmeme sebep oluyordu. Fakat iş yerinde böyle bir şey yok. Belli bir
saatiniz var belli bir saatte yemek yiyorsunuz, masanızın başında çay içebiliyorsunuz ama evde işe
odaklanmak benim için gerçekten çok zor oldu.” (K-1)
6.1.5. Çalışma Disiplinin Azalması
İş yerindeki fiziksel ve psikolojik ortamın ve iş disiplinin evde sağlanamaması nedeni ile katılımcıların çoğu
tarafından çalışma disiplininde azalma olduğu belirtilmiştir. Çalışma disiplinin azalmasına etki eden
etmenler arasında; mesai saatlerinin farklı uygulanması veya sabit bir zaman planlamasının olmaması,
iletişimin uzaktan sağlanması, evde çalışmak için ortamının oluşturulamaması, iş ortamındaki fiziksel
birlikteliğin ortadan kalkması, ev içinde kılık ve kıyafet serbestisinin bulunması, yöneticilerin yüz yüze
denetim ve kontrolünün bulunmaması sayılmıştır.
Çalışma planlamasında yaşanan sorunların ve ev ile iş yaşamı arasında denge kurmaya ilişkin zorlukların
iş motivasyonuna etkilerini bir katılımcı şu şekilde ifade etmiştir:
“Pandemi ile birlikte hiç bilmediğimiz bir sürecin içine girdik, kaygılarım çok arttı bu süreçte. İş
sürecime de yansıdı bu durum. İnsanlar iş yerlerine geldiklerinde sabah şunu yapacağım, öğlen şunu
208

7th International Management and Social Research Conference
May 19-21 2021 Proceeding Book, Volume: 1
diyerek bir planlama yapar fakat evden çalışma ile beraber bunu yapamadım ve bocaladım. Evde ilk
önceliğim evi temizlemek oldu, anne rolümde olduğu için ev ve iş süreçleri birbirine girdi ve bu durum
çalışma işleyişime yansıdı.” (K-2)
Katılımcılar tarafından ifade edilen uzaktan çalışmanın iş motivasyonuna olumsuz etkileri genel olarak
değerlendirildiğinde alanyazın ile tutarlı şekilde motivasyonun azaldığı belirlenmiştir. COVID-19
pandemisi döneminde yürütülen araştırmalarda (örn., Hallin, 2020; Mustajab ve ark., 2020; Tuna ve
Türkmendağ, 2020) da belirlenen çalışma disiplinin sağlanamaması, zaman yönetiminde yaşanılan
zorlukların, iş yükünün artmasının ve iş motivasyonun azalmasında rol oynadığı söylenebilir.
Bu çalışmada, iş motivasyonunu olumsuz yönde etkileyen değişkenlerden birinin sosyalleşmenin azalması
olduğu belirlenmiştir. Başarma İhtiyacı Kuramı’na (McClelland, 1987) göre bireyin temel ihtiyaçlarından
biri olan ilişki kurma ihtiyacı uzaktan çalışma nedeni ile karşılanamamıştır. Araştırmanın bulguları, ERG
Kuramı’nın (Alderfer, 1967) bağlılık ihtiyacının; diğer çalışanlar ile kurulan ilişkiler ve bu ilişkileri
sürdürmeye yönelik ihtiyaçların karşılanmasının çalışan motivasyonu açısından önemli olduğu varsayımını
desteklemektedir.
Pandemi sürecinde uzaktan çalışmanın aile ve iş yaşamı arasında denge kurmakta zorlanılmasına neden
olduğunu gösteren araştırmalar (örn., Chung ve ark., 2020; Spinelli ve ark., 2020) ile tutarlı bulgulara
ulaşılmıştır. Bu çalışmaya katılan çalışanlar, ailedeki sorumlulukların ve işteki görevlerin bir arada yerine
getirmek durumun olmalarının işe odaklanmada zorluk yaşamalarına neden olduğunu vurgulamışlardır.
6.2. İş Motivasyonunu Olumlu Etkileyen Etmenler
İş motivasyonunu olumsuz etkileyen etmenlerin yanı sıra katılımcılar uzaktan çalışmanın iş süreçlerine ve
yaşamlarına olumlu etkileri olduğunu da ifade etmişlerdir. İş motivasyonunu olumlu etkileyen etmenler
arasında zaman yönetimi, güvende hissetme, rahat çalışma koşulları ve trafik sorununun olmaması
sayılmıştır.
6.2.1. Zaman Yönetimi
Uzaktan çalışmanın hazırlıksız ve plansız bir süreç olması nedeni ile başlangıçta zorluklar yaşanmasına
rağmen, bazı katılımcılar ilerleyen günlerde zaman planlaması ve iş yönetimi açısından olumlu gelişmeler
yaşadıklarını belirtmişlerdir. İşteki kadar olmasa da evde de iş disiplinini sağlayabildiklerini, işe gidiş ve
dönüş için harcanan zamandan tasarruf edildiğinden bu zamanı gerektiğinde iş için harcayabildiklerini
ifade etmişlerdir.
Ayrıca çalışanlar, çevrimiçi sistem ile işlemlerini hızlandırdıklarını, evde işten kalan zamanlarda iş
verimliliği arttırmaya yönelik yeni yöntemler geliştirebildiklerini belirtmişlerdir. Sonuç olarak zaman
yönetimini daha iyi yapabildiklerini ve iş motivasyonlarının arttığını vurgulamışlardır. Zaman yönetiminin
iyi yapılabilmesine ilişkin katılımcıların ifadeleri şu şekildedir:
“Evden çalışma ile birlikte işe gidiş ve gelişteki o sürenin olmaması nedeni ile iş ile ilgili konularda
zamanı daha aktif bir şekilde değerlendirdim.” (K-7)
“Evden çalışma ile birlikte evet, iş yükü arttı fakat bana bir katkısı oldu bu durumun… Daha sistemli
çalışmaya başladım, zamanı iyi kullanabildim, fırsatları değerlendirdim ve kendime ajanda aldım ve
hayatıma adapte ettim. Tarihli ajanda kullanmak beni rahatlattı ve sorumluluklarım arttı bu süreçte fakat
zaman yönetimi konusunda bana kattı sağladı.” (K-5)
6.2.2. Güvende Hissetme
Katılımcıların tamamı, pandemi sürecinin başlaması ile birlikte, işveren tarafından uzaktan çalışma
yönteminin uygulanması konusunda alınan kararın, kendilerini ve ailelerini pandemiden korumaya çok
önemli bir katkısı olduğunu vurgulamışlardır. Bir katılımcı uzaktan çalışmanın fiziksel sağlığa olumlu
etkilerini şu şekilde ifade etmiştir:
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“Evden çalışmanın benim için tek olumlu yanı sağlık açısından güvende hissetmek oldu.” (K-1)
İşlerin uzaktan yürütülmesi; işe gidiş ve gelişlerde toplu taşıma araçlarının kullanılmasını ve iş arkadaşları
ile aynı fiziksel ortamın paylaşılmasını engellemiştir. Bu nedenle, katılımcılar kendilerini fiziksel sağlık
açısından güvende hissettiklerini ve işe gitmedikleri için ailelerine virüs bulaştırma riskinin azaldığını
vurgulayarak, fiziksel sağlık için endişelenmemenin ve güven duygusunun işe yönelik motivasyonlarını
olumlu yönde etkilediğini ifade etmişlerdir.
6.2.3. Rahat Çalışma Koşulları
Bazı katılımcılar; uzaktan çalışma sonucunda işe gidiş ve dönüşte yaşanan trafik sorununun ve işe geç
kalma kaygısının ortadan kalkması, sabit bir mesai süresinin bulunmaması nedeni ile daha rahat bir
ortamda çalışma fırsatı yakaladıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların rahat çalışma koşullarına ilişkin
ifadeleri şu şekildedir:
“Trafik ve işe gidiş ve dönüş için harcadığım zamanın evden çalışma ile ortadan kalkması ile beraber
yolda geçirdiğim vakitten ve kıyafet ütülemekten kazandığım zamanı işime ve kendime ayırabiliyorum.”
(K-7)
“Evden çalışırken daha rahat giyiniyorsun kıyafet derdin yok, kendi evindesin bu durum beni olumlu
etkiledi.” (K-5)
Katılımcıların bir bölümü, uzaktan çalışma sürecinde serbest kıyafet giyilmesi, iş kıyafeti zorunluluğunun
bulunmaması, iş kıyafeti seçimine ve hazırlığına zamanın ayrılması gerekmediği için daha rahat
hissettiklerini belirtmişlerdir. Bu rahat çalışma koşullarının iş motivasyonlarının artmasına katkı
sağladığını vurgulamışlardır.
6.2.4. Trafik Sorununun Olmaması
Katılımcıların birçoğu tarafından İstanbul’da işe gidiş ve dönüşte karşılaşılan en büyük sorunun trafik
sorunu olduğu belirtilmiştir. Uzaktan çalışma düzenine geçilmesi ile birlikte trafikte geçen zamandan
tasarruf edildiği ve trafikte harcanan zamanın gerektiğinde iş için kullanılabildiğini ifade etmişlerdir.
Ayrıca, trafik stresi ve işe geç kalma kaygısı yaşanmadığı için iş motivasyonlarının arttığına dikkat
çekmişlerdir. Uzaktan çalışma sürecinde trafikte vakit geçirmemiş olmanın iş açısından olumlu psikolojik
etkilerini bir katılımcı şu şekilde ifade etmiştir:
“İşe giderken ofise yetişmek için uzun bir yol derdin var, otobüsler değiştiriyorum. Yani, aslında günün
büyük bir bölümünü enerji anlamında burada harcıyorum ve ofise geliyorum. Dolayısı ile İstanbul
trafiğinden ayrı kalmak, uzaklaşmak benim için iyi oldu.” (K-4)
Bu çalışmada, COVID-19 pandemisi sürecinde uzaktan çalışmanın etkilerini inceleyen araştırmalar tutarlı
sonuçlara ulaşılmıştır. Örneğin, zaman yönetiminin daha iyi yapılabilmesi (Göktepe, 2020) ve trafik
sorunun olmaması (Mustajab ve ark., 2020) önceki çalışmalarda da uzaktan çalışmanın olumlu sonuçları
arasında olduğu belirlenmiştir.
Diğer araştırmalardan farklı olarak bu çalışmada katılımcılar kıyafet zorunluluğunun olmadığı için çalışma
koşullarının ofis ortamına göre daha rahat olduğunu ve virüsün bulaşma riskinin evden çalışma nedeni ile
azalması sonucunda kendilerini daha güvende hissettiklerini de belirtmişlerdir. Katılımcıların üniversite
çalışanlardan oluşması ve çalışma ortamının fiziksel koşullarının farklı sonuçlara ulaşılmasında etkili
olduğu düşünülmektedir.
7. SONUÇ
COVID-19 pandemisi bütün toplumları ve bireyleri fiziksel, psikolojik, ekonomik ve sosyal açıdan
etkilemiştir. Pandemi nedeni ile sosyal yaşam kesintiye uğramıştır ve eğitime ara verilmiştir. Aynı
zamanda işletmelerde, kurum ve kuruluşlarda virüsün yayılmasının engellenmesi amacı ile çalışma
saatlerinin azaltılması ve uzaktan çalışma modeline geçilmesi gibi önlemler alınmıştır. Uzaktan çalışma;
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fiziksel çalışma koşullarının ve saatlerinin, iş ve aile düzeninin değişmesine, çalışanların yaşamlarını
yeniden düzenlemelerine neden olmuştur. Bu değişiklikler iş motivasyonunu ve verimliliğini etkilemiştir.
Bu araştırmada, uzaktan çalışmanın üniversitede idari ve akademik görevlerde bulunan çalışanların iş
motivasyonlarının azalmasına neden olduğu belirlenmiştir. Sosyalleşmenin azalması, zaman yönetiminde
yaşanan zorlukların, iş yükünün artmasının, aile ile ilgilenme ve ev işi ile iş sorumlulukları arasında denge
kurmada zorlanma nedeni ile işe odaklanamamanın iş motivasyonunun azalmasında rol oynayan
etmenler oldukları belirlenmiştir. Ayrıca, ev ortamında çalışma disiplinin sağlanmasının zor olması da iş
motivasyonunu olumsuz yönde etkilemiştir. Diğer yandan, evden çalışmanın fiziksel açıdan güvende
hissedilmesi, çalışma ortamının daha rahat olması, zaman yönetiminin daha iyi yapılabilmesi ve trafik
sorununun olmaması gibi olumlu sonuçlarının işe ilişkin motivasyona katkıda bulunduğu belirlenmiştir.
Uzaktan çalışmanın pandemi sonrasında da sürdürülebileceği göz önüne alındığında, uzaktan çalışmaya
etki eden etmenlerin ve bu çalışma modelinin fiziksel ve sosyal etkilerinin daha fazla araştırmada
incelenmesi önem taşımaktadır. Nitel çalışmaların yanı sıra nicel araştırmalar yürütülmesi, uzaktan
çalışmanın aile ilişkileri, stres ve psikolojik sağlamlık gibi farklı bireysel ve sosyal değişkenler ile
ilişkilerinin incelenmesi önerilmektedir. Ayrıca, uzaktan çalışmanın pandemi süresince etkilerinin
zamansal olarak karşılaştırılabilmesi için boylamsal araştırmalar, farklı ülkelerdeki uygulamaların
etkilerinin değerlendirilebilmesi için kültürler arası çalışmalar yürütülmesi gerektiği düşünülmektedir.
Uzaktan çalışma sonlandığında ofislerinde çalışmaya başlayan bireylerin uyum süreçlerinin anlaşılması da
çalışanlara ihtiyaç duydukları alanlarda destek verilmesi açısından önem taşımaktadır.
Bu araştırmanın, uzaktan çalışmanın iş motivasyonuna, iş yaşamına ve aile ilişkilerine etkilerinin daha iyi
anlaşılması açısından pandeminin iş yaşamına etkilerini inceleyen akademik çalışmalara, uzaktan çalışma
ve işe yeniden dönüş süreçlerinde çalışanlara destek olmak amacı ile geliştirilebilecek eğitim
programlarına, yürütülecek psikososyal çalışmalara ve psikolojik destek uygulamalarına katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
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Özet
Ülkemizde belirli bir risk alarak kendi işini kuran girişimciler, istihdama, katma değere ve üretime önemli
ölçüde katkı sağlamaktadırlar. Bu sebeple de günümüz ekonomilerinde yeni girişimcilerin önemi giderek
artmaktadır. Bununla birlikte ülkemizde her yıl yeni girişim sayısının artmasına paralel olarak kapanan
işletme sayısı da azımsanmayacak ölçüde artmaktadır. Bu durum girişimcilerin hem ekonomik hem de
sosyolojik olarak zarar etmeleri ile sonuçlanmakta, aynı zamanda ülke ekonomisi için de büyük kayıplar
olarak görülmektedir. Bu çalışmada, kendi işini kurmuş, ancak herhangi bir sebeple işletmesini kapatmak
durumunda kalmış girişimcilerin durumu ele alınmıştır. Araştırma neticesinde girişimcilerin genellikle
borç yükü ile işletmelerini kurdukları, işletme kurmadan önce iyi bir fizibilite araştırması yapmadıkları ve
özgür ve daha serbest yaşama düşüncesi ile işini kuran girişimcilerin, başka bir iş fikri ile yeniden
girişimde bulundukları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Girişimci, Kapanan İşletme, Başarısızlık,
Examining the Closed Attempts from the Perspective of Failure
Abstract
In our country, by taking a certain risk, entrepreneurs make a significant contribution to employment,
added value and production. For this reason, the importance of new entrepreneurs is increasing in
today's economies. However, in parallel with the increase in the number of new enterprises every year
in our country, the number of businesses that are closed down is increasing substantially. This situation
results in both economic and sociological losses for entrepreneurs, and is also seen as great losses for
the country's economy. In this study, the situation of entrepreneurs who started their own business but
had to close their businesses for any reason was discussed. As a result of the research, it has been
determined that entrepreneurs generally set up their businesses with debt burden, they did not do a
good feasibility study before starting a business, and entrepreneurs who started their business with the
idea of living freely and freer attempted to re-venture with another business idea.
Keywords: Entrepreneur, Closed Business, Failure,
Giriş
Ülkelerin ekonomik olarak kalkınmalarını ve gelişmişlik düzeylerini artırmalarında yeni girişimcilerin ve
küçük işletmelerin rolü büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple de birçok ülke, hem topluma sağladığı
faydalar, hem de ekonomiye sağladığı katkılar sebebi ile girişimciliği destekleme eğilimi göstermektedir
(Mathew & Manimala, 2007). Ancak bununla birlikte yeni girişimlerin veya yatırımların başarısız olması,
girişimcilerin motivasyonunu etkilemekte (Atsan, 2016), öz yeterlilik ve risk alma eğilimlerini kırmakta
(Cave, Eccles, & Rundle, 2001), bu durum hem girişimcilik kültürüne olumsuz etki etmekte, hem de
yapılan yatırımların finansal anlamda boşa gitmesine (Gaskill, Auken, & Manning, 1993) ve milli servetin
harcanmasına sebep olabilmektedir. Kapanan işletmelerin kapanma sonrasında sadece finansal bir
maliyetinin ortaya çıkmamakta, bunun yanı sıra psikolojik ve çevresel maliyeti de (girişimcilik kültürüne
etkisi gibi) ortaya çıkmaktadır (Cope, 2011).
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Kapanan işletmeler ile ilgili bu olumsuzlukların yanı sıra, aktif bir işletme kurmak, girişimci için bir
öğrenme süreci olmakta ve işletme kapansa bile elde edilen bilgi ve tecrübe, girişimcinin yeni girişimleri
için bir kazanılmış mülkiyeti olarak da elinde kalmaktadır (Bates, 2005). Böylece yeni tecrübeler elde
eden girişimciler, yeni iş alanlarında yeniden girişimci olabilmektedirler (Atsan, 2016). Sarasvathy vd.
tarafından başarılı ve başarısız işletmeler üzerine yapılan bir araştırmada, başarısız girişimlerin tekrar
güçlenebilecekleri ve yeni başarılar elde edebilecekleri ifade edilmiştir (Sarasvathy, Menon, & Kuechle,
2013). Bu açıdan her ne kadar kapanan bir işletmenin mali, psikolojik ve sosyolojik anlamda olumsuz
etkileri olsa da, girişimcilere kazandırdığı tecrübeler de pozitif yönü olarak görülmektedir.
Türkiye’de açılan ve kapanan işletmelere ilişkin istatiksel veriler TOBB tarafından düzenli olarak
yayınlanmaktadır. Bu kapsamda TOBB tarafından yayınlanan verilere göre 2015-2019 yılarını kapsayan
son beş yıllık istatistiklere göre, her yıl kapanan işletme sayısı, yine o yıl kurulan işletme sayısına
oranlandığında; kapanma oranlarının 2015 yılında %28, 2016 yılında %29, 2017 yılında %27, 2018 yılında
%26 ve 2019 yılında da %30 olduğu görülmektedir (TOBB, 2020). TOBB, işletmelere ilişkin açılma ve
kapanma verilerini ticaret sicil kayıtları üzerinden ele almaktadır. Ancak işletmesini fiili olarak kapatarak
vergi mükellefiyet kaydını sonlandıran işletmelerin %50’ye yakını ticaret sicil kaydını sildirmemektedir
(İnce, 2019). Bu veriler de göz önüne alındığında işletmelerin kapanma oranları yaklaşık %45’lere kadar
çıkmaktadır. Ancak kapanan işletme sayısının, kurulan işletme sayısına oranlandığında sayının bu derece
fazla olması, kapanan bütün işletmelerin başarısız olduğu anlamını da taşımamaktadır. Örneğin
girişimcinin, işini iyi bir fiyat karşılığında devir etmesi veya iyi bir iş ya da eğitim fırsatı sebebi ile
faaliyetleri devam eden işletmesini kapatması, başarısızlık olarak algılanmamalıdır (Bates, 2005). Bu
bağlamda işletmelerin kapanması, yeni fırsatların ortaya çıkması (Bates, 2005) ile olabileceği gibi,
girişimcinin hataları veya dış etilenlerden kaynaklı talihsizlikler (Cardon, Stevens, & Potter, 2011) sebebi
ile de olabilmektedir. Bu sebeple kapanan her işletmenin başarısızlık sebebi ile faaliyetlerini sonlandırdığı
söylenememektedir. Bu çalışmada da kapanan işletmelerin faaliyetlerini hangi sebeplerle
sonlandırdıkları, başarısız olan girişimlerin hangi sebeplerden dolayı başarısız olduğu, kapanan
işletmelerde, girişimcilerin elde etmiş oldukları kazanımların neler olduğu ve girişimcileri işletme
kurmaya hangi nedenlerin sevk ettiği incelenmiştir.
1. Kavramsal/Teorik Çerçeve
Her işletmenin en doğal amacı kar elde etmek ve bu şekilde varlığını devam ettirebilmektir (De Geus,
1999). Ancak, giderek artan rekabet ortamında ve değişen müşteri ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda,
her işletmenin varlığı uzun süre devam edemeyebilmektedir. Genel anlamda bir işletmenin veya
girişimin, performans düşüklüğü ya da beklediği hedeflere ulaşamaması da bu anlamda başarısızlık
olarak ifade edilmektedir (Atsan, 2016). Yine bununla birlikte girişimcinin işletmesi ile ilgili gelirlerinde
beklenmedik düşüşlerin meydana gelmesi veya giderlerinde beklenmedik yükselmelerin ortaya çıkması
durumunda da işletme faaliyetlerine devam edemeyebilmektedir (Shepherd, 2003). Fakat kapanan her
işletme, girişimciden veya yönetimden kaynaklı hatalar sebebi ile başarısız olmamaktadır. Bates, genç ve
küçük işletmelerin kapanmalarının, genelde başarısızlık sebebi ile olmadığını, bir firma kurmanın aynı
zamanda aktif bir öğrenme olduğunu ve bu sebeple girişimcinin başarılı olup olmadığı, öğrendikleri ve
elde ettikleri kazanımları ile katlandığı maliyetler arasındaki orana bağlı olduğunu öne sürmektedir
(Bates, 2005). Yine aynı çalışmada Bates, kapanan girişimlerin daha karlı bir şekilde devir edilmiş
olabileceği veya girişimcinin farklı ya da daha karlı bir yatırıma yönelmiş olabileceğini de vurgulamaktadır
(Bates, 2005). Bu kapsamda işletmeden beklenen performansın elde edilememesi neticesinde yeni bir iş,
yeni bir eğitim veya yeni bir yatırım fırsatının girişimci için ortaya çıkması, girişimci için bir çıkış stratejisi
olabilmektedir (DeTienne, 2010). Bu sebeple yeni fırsatları görerek bu fırsatlara yönelme nedeni ile
kapanan işletmelerin, başarısız olarak algılanmaması gerekmektedir. Bu kapsamda işletmelerin kapanma
nedenlerinin, her işletme özelinde değerlendirilmesi, çalışmalardan daha anlamlı sonuçların elde
edilmesine olanak sağlayabilecektir.
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Bu bağlamda her işletmenin kapanma nedeni ile ilgili olarak kendi özelinde bir neden yatabilmektedir.
Örneğin Gaskill ve arkadaşları, küçük işletmelerin yanlış yönetim ve planlama, işletmenin yetersiz
sermayesi, rekabetçi ortam ve aşırı/orantısız büyüme faktörleri kapsamında başarısız olduklarını
savunmuşlardır (Gaskill, Auken, & Manning, 1993). Graham Hall tarafından yapılan bir araştırmada ise,
küçük işletmelerin iflas ve borç ödeyememe nedenleri incelenmiş ve işletmelerin iflas nedenleri; işin
operasyonel kötü yönetiminden, yüksek faiz oranları gibi dış etkenlerden, işletmenin ortaklık durumu ve
yönetim sorunlarından kaynaklı kişisel nedenlerden, pazarlama sorunlarından ve yüksek maliyetlerden
kaynaklandığını ortaya koymuştur (Hall, 1992). Bununla birlikte başka bir araştırmada ise, iflas aşamasına
gelen işletmelerin %73’ünün, iflas bildirim aşamasına gelmeden çok kısa bir süre içerisinde başarısızlığa
düştüğü belirlenmiştir (Lukason & Laitinen, 2019). Bu durum aslında işletmelerin ani olarak veya kısa bir
zaman dilimi içerisinde de olumsuzluklarla karşılaşabilecekleri ve bu durum işletmenin kapanmasına
sebep olabileceğini ortaya koymaktadır. Ancak her başarısız işletmenin sadece iflas eden işletme olarak
ele alınması, finansal olarak iflas etmiş, fakat iflas ile birlikte faaliyetini devam ettiren işletmelerde var
olabileceği için çok dar bir perspektiften bakmak olacaktır (Everett & Watson, 1998).
Bir girişimin devam etme olasılığı, yukarıda bahsedilen hususlar ile birlikte, o girişimin beşeri sermayesi
ile de ilişkilendirilmektedir. Bu kapsamda girişimcinin eğitim düzeyi, yaş, yönetsel deneyim ve tecrübesi
gibi hususlarının, girişimin devam etmesi ve başarısı ile doğrudan ilgili olduğu söylenebilmektedir (Liao,
Welsch, & Moutray, 2009). Bu bağlamda, ilk defa işletme kurarak girişimcilik deneyimi yaşayan
girişimcilerin, daha tecrübeli girişimcilere kıyasla nispeten başarısız olma ihtimalleri de yüksektir (Jenkins
& McKelvie, 2016). Yine ayrıca, yeni başlayan girişimcilerin devam edip etmeme ve başarılı olup olmama
hususlarının insani, sosyal ve finansal kaynaklarına bağlı olduğu ve ayrıca işletmelerin teknoloji tabanlı
olan ve teknoloji tabanlı olamayan işletmeler olmasının da işletme başarısında önemli faktör olduğu
yapılan araştırmalar ile ortaya konulmuştur (Liao, Welsch, & Moutray, 2009). Yine işletme
başarısızlıklarının, sadece firmadan kaynaklı veya girişimciden kaynaklı olarak ele alınması da dar bir
perspektif sunmaktadır. Bu sebeple işletmelerin başarılı veya başarısız olmaları hem işletmenin sübjektif
ve objektif kriterleri, hem de girişimcinin objektif ve sübjektif kriterleri kapsamında birden fazla durum
çerçevesinde kavramsallaştırılabilmektedir (Jenkins & McKelvie, 2016). Bu bağlamda, işletmelerin
başarısızlık nedenlerinin hem işletme, hem de girişimci temelinde ele alındığı çalışmalarda ise yetersizlik,
finansal sorunlar, pazarlama sorunları, yeni fırsatlar ve talihsizlikler gibi kriterler başarısızlık nedeni
olarak ön plana çıkmaktadır (Keskin, 2018).
Yapılan araştırmalarda işletmelerin başarısızlıklarının öncelikle işletme sahibinin yeterli planlama
yapmama hatası ve işletme yönetim becerilerinin olmamasından kaynaklandığını ortaya koymaktadır
(Chen, 2015). Bu sebeple işletme yönetimi ile ilgili yeterli becerisi olmayan ve yeterli planlama yapmayan
işletme sahiplerinin başarılı bir firma ortaya koymalarının çok mümkün olmadığı (Holland & Garrett,
2015), bu durumun işletmelerin %90’ının başarısız olmasına sebep olduğu öne sürülmektedir (Murphy,
Tocher, & Burch, 2019). Ancak her ne kadar işletme sahiplerinin kişisel özelliklerinden kaynaklı
başarısızlıklar akademik çalışmalarda ön plana çıksa da, kapanan işletmelerin, hem kapanma hem de
başarısızlıklarının sayısız nedenlerden dolayı olabileceği söylenebilmektedir (Murphy, Tocher, & Burch,
2019).
Bu bilgiler çerçevesinde, işletme faaliyetlerinin sonlandırılmasının, başarılı veya başarısız olarak iki grupta
değerlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin ABD’de, 4 yıl faaliyet gösterdikten sonra işletmesini kapatan
işletmelere yönelik yapılan bir araştırmada, firma sahiplerinin %37,7’sinin işletme faaliyetlerini
sonlandırmaya karar verdiklerinde işletmelerini başarılı olarak tanımladıkları ortaya konulmuştur (Bates,
2005). Başarısız olan işletme ve girişimlerin hem firma sahibinin yeterlilik, yönetim tecrübesi ve planlama
gibi kabiliyetlerinden, hem de işletmenin pazarlama planlaması, finansman yönetimi ve teknoloji odaklı
olmayan sektörde faaliyet gösterilmesi veya genç bir işletme olunması gibi kriterler çerçevesinde
değerlendirilmesinin daha sağlıklı sonuçlar ortaya çıkaracağı düşünülmektedir. Kapanan işletimlere
yönelik Türkiye’de çok az ve sınırlı çalışmalar yapıldığından, bu çalışmada kapanan işletmelerin bu
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özellikleri göz önüne alınarak, işletmelerin kapanma nedenleri ve başarısızlık sebepleri ortaya konulmaya
çalışılmıştır.
2. Araştırmanın Metodu
2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Küreselleşen dünya ekonomisi, özel sektörün öneminin artmasına ve değişen müşteri istek ve
ihtiyaçlarının, işletmeler tarafından hızlı bir şekilde karşılanmasına olanak sağlamaktadır. Bu durum, yeni
işletmelerin doğmasını ve artan talebe yeni işletmeler sayesinde cevap verilmesini de hızlandırmaktadır.
Yeni işletmelerin piyasaya girmesi ile birlikte, rekabet şartlarının zorlaşması sebebi ile her yıl bazı
işletmeler de sektörden çekilmek durumunda kalmaktadırlar. Bu değişim kapsamında da Türkiye’de,
yıllık ortalama üç yüz bin yeni işletme kurulmakta ve kurulan işletme sayısının her yıl yaklaşık %40’ı da
kapanmaktadır (TOBB, 2020; TESK, 2020; İnce, 2019). Açılan işletme sayısına göre kapanan işletme
sayısının bu denli yüksek olması, işletmelerin neden kapandıkları sorusunu akla getirmektedir.
Bu çalışmada da, literatür kapsamında ele alınan işletmelerin kapanma ve başarısızlık nedenleri
çerçevesinde, ülkemizde kapanan işletmelerin durumunun incelenmesi, işletmelerin neden
kapandıklarının belirlenmesi ve bu tespitler doğrultusunda çıkarımların elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu
sayede de çalışma kapsamında elde edilen veriler ve çıkarımların, hem kendi işini kurmak isteyen
girişimci adaylarına hem de akademik çalışmalara kaynak teşkil edecek bir öneme sahip olabileceği
düşünülmektedir.
2.2. Araştırmanın Yöntemi ve Örneklemi
Kapanan işletmeler ile ilgili araştırma amacına uygun olacak verileri elde etmek için çalışmada, nitel
araştırma yöntemlerinden olan görüşme yöntemi uygulanmıştır. Kapanan işletmelerin sahip ve
yöneticilerinin tespiti ve onlara ulaşılmasının zor ve güç olması sebebiyle, sınırlı olan katılımcıların
görüşlerinin derinlemesine incelenmesi amacı ile bu yöntem tercih edilmiştir. Kapanan işletmelerin
sahip/yöneticilerine ulaşımı sağlamak ve çalışmanın ana kütle ve örneklemini belirlemek adına, KOSGEB
Karabük Müdürlüğü’nden Yeni Girişimci Desteği alarak kendi işletmesini kurmuş ve herhangi bir sebeple
işletmesini kapatmak durumunda kalmış girişimciler ana kütle olarak belirlenmiştir.
KOSGEB Karabük Müdürlüğü’nün 2019 yılı Aralık ayı verilerine göre, 2011-2019 yılları arasında Yeni
Girişimci Desteği kapsamında destek alarak işletmesini kurmuş yaklaşık 440 girişimcinin olduğu ve bu
işletmelerden sistem üzerinden yaklaşık 70 adedinin başarısız olarak programının sonlandırıldığı bilgisi
elde edilmiştir. Bu veriler çerçevesinde çalışmanın ana kütlesini KOSGEB Yeni Girişimci Desteği
kapsamında işletmesini kurmuş ve herhangi bir sebeple kapatarak destek programını başarısız olarak
tamamlamış 70 adet girişimci işletme oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında işletmesini kapatan
girişimcilerden 11 adedine ulaşılabilmiş ve bu kişiler ile yüzü yüze görüşülerek görüşme yöntemi
kapsamında veriler elde edilmeye çalışılmıştır.
Nitel araştırma yöntemlerinde örneklemin belirlenmesinde sayıdan ziyade verinin miktarı, araştırmanın
konusuna göre odağı ve kuramsal örnekleme ön plana çıkmaktadır. Bu çerçevede de araştırmanın
konusuna göre bir kişi ile bile nitel araştırma yöntemi kapsamında görüşme yapılabileceği gibi, bu
yöntem sayesinde bazen bir kişi ile yapılan görüşmeden elde edilen veriler, yirmi kişiden toplanan
verilerden çok fazla olabilmektedir (Yıldırım & Şimşek, 2013). Bu kapsamda yine Yıldırım ve Şimşek
(2013) tarafından önerilen ve araştırmanın güvenilirliğini artırmak amacı ile araştırmacının, çalışma
kapsamında veri toplama sürecine kendisinin dâhil olması, çalışma ve veri toplama süreci ile ilgili
örneklemlere ayrıntılı bilgi vermesi ve kodlama yapması hususlarına da dikkat edilerek veri toplama
süreci gerçekleştirilmiştir.
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2.3. Araştırmanın Soruları ve Veri Toplama Süreci
Çalışma amacına uygun olacak şekilde, araştırmaya katılan örneklemlere, kapatmış oldukları işletmeleri
ve kendileri ile ilgili sorulardan oluşan ve önceden hazırlanmış olan sorular sorulmuş ve bu kapsamda
çalışmalarda yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntemin
araştırmada tercih edilmesinin sebebi, katılımcıların düşüncelerini, bakış açılarını, niyetlerini,
deneyimlerini ve yorumlarını ortaya çıkarmaktır (Yıldırım & Şimşek, 2013). Bu kapsamda çalışmada
katılımcılara 17 adet soru yöneltilmiştir. Bu soruların 3 adedi katılımcının demografik özelliğinin tespitine
yönelik, 5 adedi ise kapatmış oldukları işletmelerinin bilgilerine (sektör, hukuki statüsü vb.) yönelik kapalı
uçlu sorulardan oluşmaktadır. Diğer 9 soru ise derinlemesine görüşme yöntemi kapsamında işletmelerini
nasıl kurdukları, neden kapattıkları ne kadar zarar ettikleri vb. gibi hususları tespit etmeye yönelik
hazırlanmış açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Kapalı uçlu sorulan sorularda, çalışmanın amacına göre
katılımcılara neden böyle davrandıkları veya ne için böyle düşündükleri gibi sorular da sorularak
açıklamalar istenmiştir.
Çalışma kapsamında, katılımcılar ile yapılan görüşmeler 15 Ocak – 31 Mart 2020 tarihleri arasında
gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar ile yapılan görüşmeler yaklaşık 45-60 dk. arasında gerçekleştirmiş ve
katılımcıların talebi üzerine kayıt cihazı kullanılmamış ve katılımcılar tarafından verilen cevaplar
araştırmacı tarafından not edilmek sureti ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen verilerin
analizinde kategorilere ayrıma ve kodlama yöntemi uygulanmıştır. Örneğin girişimcilerin işletmelerini
kapatmaları ile ilgili birden fazla gerekçeleri var ise bunlar ayrı ayrı ele alınmış ve kategorize edilmiş ve
diğer katılımcıların vermiş oldukları cevap ile birlikte değerlendirilmiştir.
3. Bulgular
Araştırma kapsamında 11 katılımcı ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde elde edilen veriler bu
bölümde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Tablo 1’de araştırmaya katılan katılımcıların demografik
özelliklerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
Tablo 1. Demografik Veriler
Katılımcı

Cinsiyet

Yaş

Eğitim

K1

Bayan

50

İlköğretim

K2

Erkek

30

Yüksek Lisans

K3

Erkek

35

Lise

K4

Bayan

31

Lisans

K5

Bayan

44

Lise

K6

Erkek

41

Lisans

K7

Erkek

41

Lise

K8

Bayan

33

İlköğretim

K9

Erkek

24

Lisans

K10

Erkek

25

Lise

K11

Erkek

28

Lisans

Tablo 1’de görüldüğü üzere katılımcıların 4’ü bayan ve 7’si erkektir. Yine katılımcıların 2’si ilköğretim, 4’ü
lise, 4’ü lisans ve 1’i yüksek lisans mezunu olup, 3’ü 24-28 yaş, 4’ü 30-35 yaş, 4’ü de 40-50 yaş
aralığındadır.
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Araştırmaya katılan katılımcıların kurmuş oldukları ve herhangi bir sebeple kapatmış oldukları
işletmelere ilişkin bilgiler Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2. Kapanan İşletmeler İlişkin Veriler
Katılımcı
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11

İşletme
Sektör
Türü
Şahıs
Halı Yıkama
LokantaŞahıs
Kafeterya
Ltd. Şti. Reklam İşleri
Şahıs
Oto Yıkama
LokantaŞahıs
Kafeterya
Gıda ve İçecek
Şahıs
Toptan Tic.
Şahıs
Hazır Giyim Satış
Şahıs
Bayan Kuaförü
Bilgisayar YazılımŞahıs
Programlama
Konaklama
Şahıs
Hizmetleri
Şahıs
Hazır Giyim Satış

Çalışma Ortak
Kaçıncı
Sektör
Yılı
Durumu İşletme tecrübesi
4 yıl
Ortaksız
1.
Hayır
4 ay

Ortaksız

1.

Hayır

5 yıl
1,5 yıl

Ortaklı
Ortaksız

2.
1.

Evet
Hayır

2,5 yıl

Ortaksız

1.

Hayır

1,5 yıl

Ortaksız

2.

Hayır

4 yıl
2,5 yıl

Ortaksız
Ortaksız

1.
1.

Hayır
Evet

1 yıl

Ortaksız

1.

Evet

2,5 yıl

Ortaksız

1.

Hayır

2 yıl

Ortaksız

1.

Hayır

Girişimcilerin kapatmış oldukları işletmelere ilişkin Tablo 2’de gösterilen veriler kapsamında, sadece 1
işletmenin tüzel kişi statüsünde şirket olarak kurulduğu ve diğer 10 işletmenin şahıs işletmesi olduğu
görülmektedir. İşletmelerin sektörel faaliyetleri incelendiğinde, tamamının hizmet ve ticaret sektöründe
yer aldığı ve imalat sektöründe yer alan işletme olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte işletmelerin
sadece bir tanesinin ortaklı olarak kurulduğu ve diğer işletmelerin tek kişi şahıs işletmesi olduğu
anlaşılmaktadır. Yine ayrıca kapanan işletmelerin 5 tanesinin ilk 2 yıl içerisinde, 3 tanesinin 2-2,5 yıl
içerisinde ve 3 tanesininim ise 4–5 yıl içerisinde faaliyetini sonlandırdığı görülmektedir. Bu durum yeni
kurulan işletmelerin özellikle ilk yıllarındaki kırılganlık dönemlerinde kapanma oranlarının fazla olduğunu
göstermektedir. Bununla birlikte kapanan işletmelerin, faaliyet sürelerinin beş yıldan fazla olmadığı da
görülmektedir. Yine katılımcıların, kapatmış oldukları ve araştırmaya konu olan bu işletmelerinin kaçıncı
işletmeleri olduğu sorusuna vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde; 2 adet girişimcinin bunun ikinci
işletmecilik tecrübesi oldu ve diğer 9 girişimcinin ilk işletmecilik tecrübesi olduğu görülmektedir.
Girişimcilere, açmış oldukları iş yeri ile ilgili daha önceden sektörde çalışan veya işveren olarak herhangi
bir tecrübesinin olup olmadığı sorulmuş ve girişimcilerin sadece 3 tanesinin daha önceden sektör ile ilgili
bilgi ve tecrübesinin olduğu, 8 girişimcinin ise herhangi bir tecrübesinin olmadığı anlaşılmıştır.
Tablo 3’te girişimcilerin işletmelerini kurarken ne kadar sermaye gerekli olduğu ve bu sermayenin nasıl
karşılandığı gösterilmiştir.
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Tablo 3. İşletme Kuruluşu İçin Gerekli Olan Sermaye Verileri

Katılımcı

K1

Gerekli
Olan
Sermaye
(TL)
40.000

Sermayenin Tedarik
Şekli
25.000 öz
15.000 kredi

Kapanma İle Ortaya
Çıkan Tahmini Zarar

sermaye, Zarar yok. İşletme devir
edildi.
50.000TL zarar var. İş
fikri değiştirilerek aynı
yerde başka faaliyete
başlandı.

K2

300.000

Tamamı öz sermaye

K3

40.000

20.000 öz
20.000 borç

sermaye, Zarar yok. Tekrar iş yeri
açıldı.

K4

60.000

40.000 öz
20.000 borç

sermaye,

K5

20.000

Tamamı aile desteği

15.000TL zarar.

K6

25.000

15.000 öz
10.000 borç

20.000 zarar.

K7

20.000

Tamamı öz sermaye

Zarar yok. Tekrar iş yeri
açılacak.

K8

15.000

10.000 öz
5.000 borç

Zarar yok. İş fikri
değiştirilerek yeni iş yeri
açıldı.

K9

7.000

Tamamı öz sermaye

K10

150.000

50.000 öz sermaye,
180.000TL zarar var.
100.000 kredi/borç

K11

40.000

20.000 öz sermaye,
20.000TL zarar var.
20.000 borç/kredi

sermaye,

sermaye,

50.000TL zara var.

2.000TL zarar edildi.

Tablo 3’te kapanan işletmelerin kuruluşları için gerekli olan sermaye incelendiğinde; 8 işletmenin 50 bin
liradan daha az sermaye ile kurulduğu, diğer 3 işletmenin ise 50 bin liradan fazla sermaye ile kurulduğu
görülmektedir. Bununla birlikte girişimcilerin sadece 3 tanesi işletmesini, kuruluşu için gerekli olan
sermayeyi kendi öz sermayesi ile karşılayarak kurduğu ve herhangi bir borç altına girmeden işe
başladığını göstermektedir. Diğer 8 girişimcinin ise işletme kuruluşu için gerekli olan sermayenin en az
yarısı veya daha fazlasını borçlanarak işe başladıkları anlaşılmaktadır. Bununla birlikte girişimcilerin,
işletmelerini kapattıktan sonra ne kadar zarar ettikleri veya işletme için yapılan yatırım giderlerinin
amorti edilip edilmediği sorulmuş ve sadece 4 işletmenin hiç zarar etmeden işletmesini kapattığı
anlaşılmıştır. Zarar ile kapatan girişimcilerin ise yatırım miktarlarına yakın bir zarar ile işletmelerini
kapattıkları ve işletmelerinde çok fazla bir kar elde edemedikleri ve bu sebeple işletme için yapılan
kuruluş yatırımını amorti edemeden kapattıkları anlaşılmaktadır.
Araştırma kapsamında katılımcılara, Neden bir işletme kurmaya karar verdiniz? Sorusu yöneltilmiştir.
Katılımcılardan alınan cevaplar kısa ve anlaşılır olacak bir şekilde Tablo 4’de özetlenmiştir.
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Tablo 4. Girişimcilerin İşletme Kurma Nedenleri
Katılımcı Neden bir işletme kurmaya karar verdiniz?
Eşimin emekli maaşı ile geçiniyorduk. Bu gelirin bize yetmemesi ve eşimin de daha
önceden seyyar satıcılık yaparak hazır giyim ürünleri satması, bu sayede geniş bir
K1
çevresinin olması sebebi ile işletme kurduk. Eşim işletmeyi resmi olarak benim üzerime
açtı.
Girişimcilik hayalim vardı ve onu gerçekleştirmek istedim. Uzun süre özel sektörde
K2
çalıştım. Başkasının yanında ve ona bağlı olarak çalışmama, ekonomik gelirimi artırma
ve daha özgür çalışma isteğim nedeni ile kendi işimi kurdum.
Yıllardır çocukluktan beri özel sektörde çalıştığım için ve daha önce de kendi işimi
K3
yaptığım için kendi işimi kurmaya karar verdim. Bağımsız çalışma isteğim olduğu için
yine kendi işimi kurarım.
Eşim oto temizlik ürünleri satan bir işletmede çalışmaktaydı. Bu sebeple oto yıkamacılar
K4
ile de görüştüğü için sektöre biraz hâkimdi. Bizde bu düşünce ile kendi iş yerimizi açalım
dedik. İşletmeyi benim üzerime açtık. İşi daha çok eşim takip ediyordu.
Eşimden ayrı olduğum ve bakmakla da yükümlü olduğum çocuklarım olduğu için kendi
K5
iş yerimi açmak istedim. Bayan olduğum için başkasının yanında da çalışmak istemedim.
Başkalarına da muhtaç olmamak için kendi işimi kurmaya karar verdim.
Uzun süredir özel sektörde başkasının yanında çalıştım. Sürekli kendi işimi kurma ve
K6
özgür yaşama düşüncem vardı. En son çalıştığım iş yerinden de ayrılınca kendi işimi
kurmaya karar verdim.
Sözleşmeli olarak kamuda görev yapıyordum. Ancak kendi işimi kurma düşüncem vardı
K7
ve kamuda çalışmak istemiyordum. Kamudan ayrıldıktan sonra 4 ay kadar bir özel
sektörde çalıştım ve daha sonra kendi işletmemi kurdum.
Uzun yıllar kendi sektörümde çalıştım. Ustalık, kalfalık vb. bütün sertifikalarımı aldım.
Artık kendi işimin patronu olmaya karar verdim. İşi de uzun yıllar yapıyor olmam,
K8
tecrübeli olmam bana biraz güç verdi. Artık başkasının yanında çalışmak değil, kendi
işimi yapmak düşüncesi ile iş yerimi açtım.
Üniversitede bilgisayar mühendisliği bölümü okuyordum. Okulum devam ederken bazı
yazılım ve web sitesi hazırlama işleri yaparak para kazanıyordum. Bir iş yeri açarak hem
K9
resmi olarak çalışmak hem de iş yeri açılınca reklam vb. yaparak daha fazla müşteriye
ulaşabileceğimi ve daha fazla para kazanabileceğimi düşünerek kendi iş yerimi açmaya
karar verdim.
İş yeri açma fikrine aslında daha çok babam karar verdi. Kendisi uzun yıllar lokantalarda
aşçılık yapmıştı. Ve son 5 yılda da kendi işletmesi vardı ve orayı kapatmıştı. Orman
K10
işletmesine ait bir binanın orman içerisinde olduğu ve kiralandığını söyledi. Burayı
açarak hepimize bir ekmek kapısı olur dedi. Bu düşünce ile iş yerini benim üzerime açtık.
Eğitim hayatım bittikten sonra KPSS’ ye hazırlandım ve kamuda çalışmayı
düşünüyordum. Sınavları kazanamayınca bir iş yapmaya karar verdim. Ne iş yapacağımı
K11
da bilemiyordum. Özel sektör tecrübem de yoktu. Bu sebeple kendi işimi kurarak para
kazanabileceğimi düşünerek, çok fazla da kaybedeceğim bir şey olmadığı düşüncesi ile
işyerimi açtım.
Tablo 4 ayrıntılı olarak incelendiğinde, aslında kendi işini kuran girişimcilerin, kendilerine ait bir iş yeri
açma fikrine iten dört farklı sebebin olduğu anlaşılmaktadır. Bunlar şu şekilde özetlenebilir;
1. Girişimcinin eşi, babası vb. akrabasının iş fikrini daha iyi bilmesi, bu iş fikri ile kazanç elde
edilebileceğini düşünmesi ve bu düşünceleri girişimciye anlatarak girişimcinin ikna olması sonucu
ortaya çıkan işletmeler (K1, K4 ve K10).
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2. Girişimcinin aslında iş yeri açma düşüncesinin çok fazla olmaması; fakat iş yeri açarak gelir elde
edebileceğini düşünmesi ve bu sebeple kendisini de çok fazla riske atmadan bir deneme-yanılma
sürecine girmek üzere ortaya çıkan işletmeler (K9 ve K11).
3. Özel sektör ve kamu gibi başka kaynaklardan gelir etme imkânı olmayan ve hem kişisel hem de
ailevi hayat şartlarından dolayı kendi işini kurmak zorunda kalan girişimcilerin kumuş oldukları
işletmeler (K5)
4. Daha özgür yaşamayı, ekonomik gelirinde daha serbest olmayı ve başkasının yanında
çalışmaktansa kendi işinin patronu olmayı düşünen girişimcilerin kurmuş oldukları işletmeler (K2,
K3, K6, K7 ve K8).
Girişimcilere, işletmelerini hangi sebeplerden kaynaklı olarak kapattıkları sorulmuş ve alınan cevaplar
özetlenerek Tablo 5’de gösterilmiştir.
Tablo 5. Girişimcilerin İşletmelerini Kapatma Nedenleri
Katılımcı
K1

K2
K3
K4
K5
K6

K7
K8

K9

K10
K11

İş yerini kapatma nedeni
İşin çok fazla yorucu olması ve birazda yaşımızın ilerlemesi sonucu iş ağır gelmeye
başladı. Aynı sektörde çok fazla işletmenin de açılması karlılığı azalttı. Bu sebeple
işletmeyi kapattık.
İşlerin aslında çok iyi gidiyordu. Fakat bayilik aldığım firmanın ürünleri zamanında
gönderememesi vb. gibi nedenler ile yaşadığımız sorunlardan kaynaklı olarak bu iş
fikrini sonlandırdım.
Çok fazla vadeli ve veresiye çalıştığım için piyasadan olan alacaklarımı alamadım. Rakip
firmalarında artması sebebi ile iş yerimi kapattım.
İlk başlarda işlerimiz iyiydi. Ancak 6 ay gibi bir süre sonra işler azaldı. Kiranın yüksek
olması, bağkur vb. gibi sabit giderleri de karşılayamaz duruma gelinmesi sebebi ile
işletmeyi kapattım.
İşler beklediğimiz gibi olmadı. Biraz daha sabır ederek bekledim. Ancak iş yerin kendi
giderlerini karşılayamaz durumda olduğu için işletmeyi kapattım.
Bayiliğini aldığım ürünler bölgede çok fazla talep görmedi. Benim sattığım ürünlere
rakip benzer ve ikame çok fazla ürün olduğu için rekabet edemedim. Bu sebeple işler,
beklediğim gibi olmadığından iş yerini kapattım.
Yaptığım işin çok düşük kar marjı ile satılan ürünler olması sebebi ile fazla bir kar elde
edemiyordum. Bu işin yanında başka işlerde yapıyordum. Artık bu işten kazanç
sağlayamayacağıma karar verdim ve bu iş fikrini sonlandırdım.
İşlerim çok iyi gidiyordu. Kişisel (hamilelik, evlilik vb.) sebeplerle iş yerimi kapattım.
Şartlar olgunlaşınca tekrar iş yerimi açacağım.
İşlerim çok karlı olmasa da bana yetecek kadar kazanabiliyordum. Ancak sağlık
problemim nedeni ile uzun süre bir tedavi görmem gerekti. İşimin başında
duramadım. Tedavim bittikten sonra sağlığıma tekrar kavuştuğumda yeniden iş yeri
açacağım.
İş yerimizde beklediğimiz müşteri potansiyeli olmadı. Çok fazla yatırım yapmamıza
rağmen gelir olmadı. Bu sebeple iş yerini kapattık.
İşler beklediğim gibi olmadı. Bazen iyi bazen kötü gidiyordu. Ancak genel anlamda
bana bir karı olmadı ve bu sebeple iş yerimi kapattım.

Girişimcilerin işletme kapatma nedenleri ile ilgili Tablo 5’te verilen bilgiler sınıflandırıldığında, çalışmaya
katılan girişimcilerin genel anlamda üç farklı sebeple işletmelerini kapattıkları söylenebilmektedir.
Bunlar;
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1. Zamanla rakiplerin artması ve/veya rakipler ile rekabet edememe ve rekabette üstünlük
sağlayamama (K1 ve K3).
2. İşlerin, işletme kurulmadan önce beklenen hedefler doğrultusunda gitmemesi ve işletmenin
istenilen karı elde edememesi (K4, K5, K6, K7, K10 ve K11).
3. Diğer (sağlık problemi, kişisel ve özel nedenler vb.) nedenler (K2, K8 ve K9).
İş yerlerini kapatan girişimcilere çalışma kapsamında “yeniden bir işletme kurmayı düşünüyor musunuz?
Gerekçeleri ile belirtebilir misiniz? Sorusu sorulmuş ve alınan cevaplar gruplandırılarak Tablo 6’da
gösterilmiştir.
Tablo 6. Girişimcilerin Yeniden İşletme Açma Düşünceleri
Katılımcılar

K2, K3, K7, K8

K1, K4, K5, K10,
K11

K6, K9

Yeniden İş Kurma
Düşüncesi

Nedeni

Evet

Evet, cevabı veren katılımcıların 3 tanesi (K2, K3, K7)
zaten yeniden bir işleme açmıştır. Diğer girişimci ise
şartlar olgunlaşınca ve kişisel sorunları ortadan kalkınca
açmayı düşünmektedirler. İş yeri açma nedenleri ise uzun
süre özel sektörde çalışmış olmak ve özgür çalışma
isteğidir.

Hayır

Bir iş yeri açmak ve çalıştırmanın çok zor olması, işletme
gider ve maliyetlerinin çok fazla olması sebebi ile bu
tecrübeden sonra özel sektör veya kamuda çalışma
isteğinin olması.

Kısmen Hayır

İlerleyen süreçlerde çok iyi bir fırsatın doğması halinde
yeniden iş yeri açılabileceği, aksi takdirde açma
düşüncesinin olmadığı düşünülmektedir.

Tablo 6’da görüldüğü 4 girişimci tekrar işletme kurmayı düşünmektedirler. Bu girişimcilerin görüşme
yapıldığı zamanda zaten 3 tanesinin tekrar bir iş yeri açtığı anlaşılmıştır. Diğer girişimci ise (K8) kişisel ve
ailevi sorunları ortadan kalktıktan sonra tekrar kurmayı düşünmektedir. Tekrar işletme kurmayı düşünen
girişimcilerin Tablo 4’te belirttikleri iş yeri açma nedenleri ile birlikte değerlendirildiğinde, özgür çalışmak
ve kendi işinin patronu olmak duygusunun girişimci de hâkim olduğu sürece her zaman kendi adına bir iş
yeri açabileceği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte işletmesini kapatan girişimcilerin 5 adedi
tekrar yeni bir işletme kurmayı düşünmemektedirler. Bu girişimciler, açmış oldukları iş yerinin onlar için
kötü bir tecrübe olduğunu ve bundan sonra bir iş yeri çalıştırmayı düşünmediklerini ve özel sektörde
başkasının yanında ya da kamu da çalışmanın onlar için daha iyi olacağını düşünmektedirler. Şu an için
tekrar bir iş yeri açmayı düşünmeyen, ancak ilerleyen zamanlarda çok iyi bir fırsatın ortaya çıkması
halinde tekrar iş yeri açmayı düşünen ve artık çok fazla da risk altına girmek istemeyen 2 girişimci
bulunmaktadır.
Çalışma kapsamında işletmesini kapatmak durumunda kalan girişimcilere, işletme kurmak size ne gibi
tecrübeler kattı, açıklayabilir misiniz? Sorusu yöneltilmiştir. Girişimcilerden alınan cevaplar özetlenerek
Tablo 7’de gösterilmiştir.
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Tablo 7. İşletme Kurmanın Girişimcilere Kazandırdığı Tecrübeler
Katılımcı

İşletme kurmak size ne gibi tecrübeler kattı, açıklayabilir misiniz?

K1

Bir iş yeri açmanın ve çalıştırmanın çok kolay olduğunu düşünmüştüm. Özellikle
resmi kurumlar, muhasebe işlemleri ve banka gibi birçok kurumlarda işimizin
olduğunu ve küçük bir işletmenin dahi çok fazla giderinin olduğunu öğrendim.
Dışarıdan bakıldığında çok kolay görünen bir işin bile içerisinde çok zorluklar
olduğunu gördüm.

K2

Kendim iktisat lisans mezunuyum ve yüksek lisansımı işletme bölümünde yaptım.
Yine doktora eğitimimi de işletmede yapıyorum. Eğitim hayatım boyunca anlatılan
temel bilgilerin hepsinin aslında nasıl yapıldığını ve ne olduğunu yaşayarak
öğrendim. Örneğin maliyet hesaplama, müşteri memnuniyeti gibi anlatılan
hususların hepsinin nasıl olduğunu ve nasıl yapılması gerektiğini öğrendim. Özetle
pazarlama, müşteri, finansman gibi konularda çok şey öğrendim ve artık iyi bir
girişimci olduğumu düşünüyorum.

K3

Yaptığım her işten ayrı ayrı tecrübeler elde ediyorum. Bu reklam işinde özellikle
insanları tanıyorum. İş yapıyoruz ancak paramızı alamıyoruz. Özel sektör bana
özellikle peşin çalışmayı öğretti. Bir işletme yönetiyorsan ve hemen ürün ve hizmet
sunuyorsan ya peşin çalışacaksın ya da işin ilk maliyet kısmını peşin, kalan kısmını ise
iş bitiminde alacaksın. Bana en büyük tecrübesi ve öğrettiği bu oldu.

K4

Maddi olarak ailecek çok borç altına girdik ve işimizi de zararla kapattık ve hala
borçlarımız var. Çok fazla bilmediğimiz bir sektöre girmemeyi öğrendim. Ayrıca bir
işletmenin çok masrafı oluyor. Bunu da çok hesaplamamıştık. Örneğin bir personel
çalıştırdık. Sigortası, maaşı, benim bağkur ödemem, muhasebeci ücreti, vergi gibi
akla gelmez bilmediğimiz giderler var. Yani iyi bir maliyet hesabı yapmadan bir iş
kurulmaması gerektiğini öğrendim.

K5

Bir iş yeri açmanın ve bu işte patron olmanın özellikle bir bayan olarak çok zor
olduğunu öğrendim. Ayrıca ilk tecrübem olduğu için malzemelerin alınması,
ödemelerin zamanında yapılması, bazen kira ödemesini yapamamam gibi çok zor
durumlarla karşılaştım. Bu işletmecilik benim aslında en önemli bir tecrübem oldu.
Birde iş yeri açmaya karar verdiğimde müşteriler, ürünler, fiyatlar vb. gibi hususlar ile
ilgili iyi bir araştırma yapmadığımı fark ettim.

K6

Aslında dışardan çok basit görünen bir işin çok zor olduğunu gördüm. Ben sadece
marketlere ürün satacağım diye düşündüm. Ancak marketleri gezmek, fiyat teklifi
vermek, daha sonra ürün siparişi almak, siparişten belli bir zaman sonra parasını
almak veya alamamak gibi çok detay ve inceliklerinin olduğunu gördüm. Çok basit
gözükse bile önceden en azından başkalarının yanında biraz çalışarak işlerin nasıl
yürüdüğünü ve gelir giderin neler olduğunu öğrenmek gerekiyormuş. Bununla
birlikte artık piyasada çok fazla işletme olduğunu hemen karar verilerek bir iş
yapmanın tehlikeli olduğunu öğrendim.

K7

Bu iş benim ilk deneyimim oldu. Hem işletmeciliği, hem müşterileri, hem hesap kitap
işlerini öğrendim. Bu iş, bana yapılacak işlerin karlı olup olmayacağı, nasıl yapılacağı,
nerede yapılacağı, kaç liraya mal olacağı gibi şeyleri iyi hesaplamam gerektiğini
öğretti. Zaten bu işten elde ettiğim tecrübe ile yeni işimi kurdum. Şu an işlerim çok
iyi. İyi bir gelir elde ediyorum.

K8

Kendi paramı kazanabilmek ve kendi ayaklarım üzerinde durabilmeyi öğrendim. Bazı
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zorluklarının olduğunu gördüm. Örneğin işler iyi olmadığında işletme masraflarını
karşılayamadım. Bir iş yeri ve ayrıca para yönetmenin zorluklarını öğrendim. Ama
artık kendi işimi rahatlıkla yapabilirim.

K9

Aslında meslek ile ilgi bir şey öğrenmedim. Zaten fiili olarak yapıyordum. İşletme
kurmak faturalı iş yapmak vergi ödemek gibi birçok resmi prosedürü öğrendim.
Örneğin firmalara teklif vermek, ihaleye girmek gibi. Ama hepsi resmi işler. Bundan
sonra iş kuracak olsam çok rahat edebilirim diye düşünüyorum. Çok iyi bildiğim bir
mesleğim olmasına rağmen sadece bir işletme kurarak çok iş yapabilirim
düşüncesinin de yanlış olduğunu öğrendim. Çünkü rakip firmalar, müşterilerin
beklentisi, fiyatlar gibi çok değişkenler var. Bunların iyi araştırılması gerektiğini de
öğrenmiş oldum.

K10

Aslında işletme kurmadan bazı şeyleri iyi hesaplamak gerekiyormuş. Örneğin işimizi
çok büyük bir işletme ve çok müşteri gelecek bir işletme olacak düşüncesi ile büyük
yatırımlar yaparak kurduk. Bunun yerine önce zorunlu masrafları yaparak işin
potansiyeline göre işletmeyi büyütebilirdik. Bu bana çok iyi bir tecrübe oldu. İşim
tutup tutmayacağını bilmeden çok büyük yatırım yapmaya gerek yokmuş. Küçük
küçük başlayarak, işi daha sonra büyütmenin daha mantılı olduğunu öğrendim.

K11

İşletme kurmak ve çalıştırmayı çok kolay bir iş olarak görüyordum. Öncelikle hiçte
kolay olmadığını öğrendim. İlk defa iş kurduğum için genel olarak işin nasıl
kurulduğu, görünmeyen giderlerin olduğu, her zaman para kazanamayacağımızı,
bazen hiç iş yapmadan işletmenin kapanabileceğini öğrendim. Zor ve masraflı bir
tecrübe oldu.

Tablo 7’de görüldüğü üzere, işletmesini kapatan ve bir işletme sahip ve yöneticiliği tecrübesi elde eden
girişimcilerin, kapatmış oldukları bu işletmelerinde farklı tecrübe ve deneyim elde ettikleri
görülmektedir. Bununla birlikte bu tecrübeler özellikle şu başlıklar altında toplanabilmektedir:
 Her işletmenin bir resmi prosedürü olduğu (banka, vergi, SGK, ödemeler, faturalar, tedarikçiler
vb.) ve bu süreçlerin işletme kurduktan sonra girişimcilerin karşısına bir iş yükü olarak çıktığı ve ilk
başka bu durumun göz ardı edildiği;
 İşletme kurmadan önce genellikle gelir odaklı olunduğu, işletme giderlerinin çok ayrıntılı ele
alınmadığı ve işletmecilik tecrübesinin girişimcilere, işletme giderleri ile ilgili (vergi, SGK, Bağkur,
muhtasar, stopaj vb.) giderleri görmelerine olanak sağladığı;
 İşin doğası gereği literatür olarak bilen işletmecilik ile ilgili bilgilerin, işletme kurduktan sonra
uygulamalı olarak daha iyi öğrenildiği;
 Bir girişimcinin çok fazla teknik detayını bilmediği bir sektöre girmemesi gerektiği ya da o sektörde
biraz çalışarak tecrübe sahibi olduktan sonra sektöre girmesinin daha uygun olduğu;
 İş yeri açmadan önce müşteri, pazar, maliyet, gelir ve gider gibi önemli hususların iyi analiz
edilmesi ve araştırmalar yapılması gerektiği ve girişimcinin kendi işletmesi haricinde rakip
firmaların olduğunun da unutulmaması gerektiği;
 İşletmenin ilk açılış aşamasında, yine işin mahiyetine göre çok fazla bir yatırım yapmadan küçük
küçük yatırımlar ile işin kurulabileceği ve ilerleyen süreçlerde işletmenin gelir-gider durumu ve
karlılığına göre iş geliştirme ve işletme büyütme yoluna gidilebileceği;
4. Sonuç ve Değerlendirme
Çalışma kapsamında, ülkelerin sosyo-ekonomik gelişmesinde önemli bir yere sahip olan girişimcilerin,
herhangi bir sebeple kapatmış oldukları işletmeleri ile ilgili durumları incelenmiştir. Bu kapsamda
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girişimcilerin neden bir işletme kurmayı düşündükleri, daha önceden bir işletmecilik tecrübelerinin olup
olmadığı, işletmelerini ne kadar süre faaliyette tuttuktan sonra kapattıkları ve daha sonra tekrar bir
işletme kurmayı düşünüp düşünmemeleri gibi bazı sorulara cevap bulabilmek adına, çalışmada nitel
araştırma yöntemi uygulanmıştır. Bu çerçevede KOSGEB Karabük Müdürlüğü’nden alınan veriler
kapsamında 11 girişimci ile görüşme gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler bulgular kısmında
paylaşılmıştır.
Çalışmada elde edilen veriler teorik çerçeve ile ele alındığında, çalışmaya katılan 5 girişimcinin
işletmesini herhangi bir zarar etmeden veya kısmi zarar ederek, emeklilik veya sektörün karlılığına göre
yeni bir sektöre geçiş yaparak girişimcilik faaliyetine devam ettiği ve aslında bu girişimcilerin işletmecilik
tecrübesinde başarısız olmadan, bu iş fikirlerini sonlandırdıkları anlaşılmıştır. Bununla birlikte diğer 6
girişimcinin, işletmelerini maddi zarar ile kapattıkları ve işletme için yapmış oldukları yatırımı bile tekrar
kazanamadan işletme faaliyetlerini sonlandırdıkları anlaşılmıştır. Bu veriler, aslında kapanan her
işletmenin, faaliyetlerini başarısızlık ile sonlandırdığı kanısını ortadan kaldırmaktadır.
İşletmesini başarısız olmadan kapatan ve hatta yeniden bir girişimcilik faaliyetine başlayan veya
başlamayı düşünen girişimcilerin, diğer girişimcilere kıyasla çalışma kapsamında eğitim, yaş ve cinsiyet
durumları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Ancak bu girişimcilerin özellikle işletme kurma
ve girişimci olma düşünceleri ile diğer girişimcilerin düşünceleri arasında anlamlı bir farklılık
bulunmaktadır. İşletme faaliyetini sonlandırmış ve yeniden yeni bir iş fikri ile girişimcilik faaliyetini
devam ettirmiş olan girişimcilerin daha özgür yaşama, kendi işinin patronu olma isteği ve başkasının
yanında bağımlı olarak çalışmama düşüncesinin hâkim olduğu görülmektedir. Bu durum, daha özgür
yaşama ve kendi işinin patronu olma düşüncesi ile işletmesini kuran ve bu düşüncenin kendisinde sürekli
hâkim olan girişimcilerin, girişimcilik ve işletmecilik serüvenlerinde daha başarılı olduklarını
göstermektedir.
Girişimcilerin, işletmelerini kapatma nedenleri arasında özellikle pazar, müşteri, rakip ve işletme giderleri
gibi hususları, işletme kurmadan önce iyi araştırılmadıkları anlaşılmaktadır. Bununla birlikte yine
girişimcilerin hem mevcut rakiplere hem de sektöre yeni giren rakiplere karşı rekabet edemedikleri ve bu
sebeple rekabet üstünlüğü elde edemeyince işletmelerini kapatmak durumda kaldıkları anlaşılmaktadır.
Bu veriler, girişimcilerin aslında iş fikirleri ve sektörleri ile ilgili detaylı bir araştırmayı, işletme kurmadan
önce yapmadıkları, işletmenin rakipleri, gider kalemleri, başa başnoktası, müşteri potansiyeli ve
görünmeyen giderler gibi hususları iyi araştırmadıklarını göstermektedir. Bu durum aslında girişimcilerin,
işletme kurmadan önce iş fikri ve işletmecilik ile ilgili daha önceden tecrübelerinin olmadığı verileri ile de
örtüşmektedir. Bu sebeple, yeni bir iş fikrini hayata geçirmek isteyen veya kendi işinin patronu olmak
fikri ile bir işletme açmak isteyen girişimcilerin, hem sektörü hem de bir işletmenin nasıl idare edildiği ve
çalıştırıldığı ile ilgili hususları öğrenmeleri için önceden ilgili sektörde biraz çalışmaları gerektiğinin
önemini göstermektedir.
Girişimcilerin işletmelerini kapatmalarının ve başarısız olmalarının diğer bir sebebi de özellikle işletmeyi
açarken gelir odaklı olunduğunu ve işletme giderlerinin net ve ayrıntılı olarak ortaya konulmadığını
göstermektedir. İşletme faaliyetlerine başlayan girişimciler zamanla, bağkur, vergi, stopaj, muhasebe
gideri, sigorta ve SGK giderleri gibi işletme açılmadan önce göz önüne alınmayan veya tecrübesizlikten
kaynaklı olarak bilinmeyen giderler ile karşılaşmaları sebebi ile gelir gider dengesi sağlayamamaktadırlar.
Bu durum girişimcilerin, herhangi bir işletme açıldığında sabit ve değişken giderlerin neler olacağı,
işletmenin başabaş noktasının ne zaman veya ne kadar gelir elde edilince yakalanacağı gibi hususları
dikkate almadıkları veya tam olarak bilmediklerini göstermektedir. Bu sebeple, kendi işini kurmak
isteyen girişimcilerin önceden bilmesi ve değerlendirmesi gereken diğer bir husus ise başabaş noktasının
belirlenmesidir. Bunu gerçekleştirmek isteyen girişimcilerin işletme faaliyetlerine başlamadan veya
başladıktan sonra, işletmenin sabit ve değişken giderlerini net bir şekilde ortaya koymaları ve bu giderleri
karşılamak için ne kadar bir ciro elde etmeleri gerektiğini belirlemeleri ve bu veriler kapsamında böyle
bir ciro elde edip edemeyeceklerini öngörmeleri gerekmektedir.
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Çalışma kapsamında elde edilen diğer önemli bir sonuç ise kapanan işletmelerin çok uzun soluklu bir
faaliyet gösterememiş olmalarıdır. Girişimcilerin özellikle ilk üç yıl içerisinde işletmelerini kapattıkları ve
ilk yıllarda kapanma oranının fazla olduğu görülmektedir. Bu durum yine girişimcilerin daha önceden
işletmecilik tecrübelerinin olmaması, sektör ile ilgili herhangi bir tecrübelerinin bulunmaması, işletme
açmadan önce iyi bir analiz yapılmaması ve rakipler ve müşteri beklentilerinin araştırılmaması ile ifade
edilebilmektedir. İşletmesini açan ve beklediği geliri elde edemeyen ya da beklediği geliri elde ettiği
halde işletme giderlerinin fazla olması sebebi ile bu giderleri karşılayamayan girişimciler, kısa süre
içerisinde işletmelerini kapatmak durumunda kalmaktadırlar. İşletmelerin faaliyet sürelerinin kısa
olmasına etki eden diğer bir husus ise kuruluş aşamasında genellikle borç ile kurulmalarıdır. İşletme ilk
yıllarında sürekli borç ödemekte ve işletmenin diğer gider kalemleri ile birlikte girişimci iyi bir kazanım
elde edemez ise finansal zorluk ve yorgunluk içerisine girmektedir. Sürekli borç ödeyen veya zamanla
borç ödeyemez duruma gelen girişimciler, finansal çıkmaza girdiklerinde işletme faaliyetlerini
sonlandırmak durumunda kalmaktadırlar.
Çalışmadan elde edilen bilgiler kapsamında özetle, her kapanan işletmelerin tamamının başarısız
olmadığı, kapanan işletmede girişimcilerin önemli tecrübeler elde ettikleri, başarısız olan girişimcilerin
ise özellikle iş fikri ve işletmecilik ile ilgili tecrübelerinin olmaması, işletme açmadan önce sadece gelir
hesabı yapılması ve gelir odaklı olmaları, rakip, müşteri ve pazar gibi hususların iyi analiz edilmemesi ve
işletme açılışının ilk etapta aşırı borç yükü ile yapılması sebepleri ile başarısız olduklarını göstermektedir.
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Özet
Covid 19 pandemisi ilk olarak Çin'de görülmüştür ancak son 1,5 yıldır tün dünyada ciddi kayıplar
verilmektedir. Virüs kalabalık ortamları sevmektedir. Kentlerde bulaş riskinin yüksek olması sebebiyle,
kentsel yaşamın ve çevreye karşı duyarlılığın geliştirilmesi önemlidir. Pandemi-çevre arasında nedensellik
ilişkisinde, viral tehditlerin tek nedeni olarak çevresel bozulmaları göstermek hem zor hem yanlış bir
yaklaşımdır. Ancak, sağlıksız doğal çevre, bozulmuş kentsel ortamlar ve anormal iklim koşulları sonucu
insanlığın viral hastalıklarla karşılaşma olasılığı yüksektir. Çalışmada, bu varsayımlardan hareketle;
pandemi koşullarında kent ve çevre ilişkisi, çevresel davranış ve duyarlılık temelinde ele alınmak
istenmektedir. TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında Göller Bölgesi örneğinde 1662 kişiden oluşan
örneklemden elde edinilen bulgular sunulacaktır. Çalışmada, “Pandemi öncesinin ve pandemi sonrasının
kentinde çevresel duyarlılık nasıldır?” sorusuna yanıt aranmış ve bu konunun sosyo-ekonomik özelliklere
göre farklılaşma durumu analiz edilmiştir. Pandemi öncesinde kent ve çevresi ve bu çevreye karşı duyarlı
olmak gibi bir sorgunun tüm katılımcılar genelinde yapılmadığı anlaşılmıştır. Pandemi deneyiminin
ardından ise katılımcılar, “çevreye ve onu kirletmemeye karşı duyarlı olmak” konusunda olumlu bir
tutum ortaya koymuşlardır.
Abstract
The Covid 19 pandemic was first seen in China, but there have been serious losses all over the world for
the last 1,5 years. The virus likes crowded environments. Due to the high risk of contamination in cities,
it is important to improve urban life and our sensitivity to the environment. In the causal relationship
between pandemic and environment, it is both a difficult and wrong approach to show environmental
degradation as the sole cause of viral threats. However, as a result of unhealthy natural environment,
degraded urban environments and abnormal climatic conditions, humanity is more likely to encounter
viral diseases. In the study, based on these assumptions; the relationship between the city and the
environment under pandemic conditions is intended to be addressed based on environmental behavior
and sensitivity. In the study, the findings obtained from a sample of 1662 people in the Lakes Region
within the scope of the TÜBİTAK 1001 project will be presented. In the study, answer to the question
"What is the environmental sensitivity in the city before and after the pandemic?" was sought and the
differentiation status of this subject was analyzed according to socio-economic characteristics. It was
understood that before the pandemic, a query such as the city and its surroundings and being sensitive
to this environment was not made across all participants. Following the pandemic experience, the
12

Bu çalışma TÜBİTAK 1001 SOBAG COVİD çağrısı kapsamında desteklenen, 120K642 Numaralı “Pandemi Sürecinde
Kent: “Kentsel Bağışıklık” Sağlanmasında Beklenti-Kapasite Yönünden Bir Araştırma (Göller Bölgesi Örneği)” isimli
projenin bulgularından üretilmiştir.
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participants demonstrated a positive attitude towards “ being sensitive to the environment and not
polluting it”.
GİRİŞ
2019 yılının son günlerinde dünyanın karşı karşıya kaldığı bir biyolojik afet olarak “Covid-19”, pandemi
niteliği ile zor günleri beraberinde getirmiştir. Pandemi ile mücadelenin yaklaşık on dördüncü ayında
olduğumuz bu günlerde, vaka sayılarındaki artış ile kapanma tedbirleri ile önlem alınmaktadır. Süreç,
2020 yılı Ocak ayında koronavirüsün Çin’de hızla yayılması karşısında başlamıştır. Ülkemiz ve tüm ülkeler
bu tarihten itibaren önlemler almaya başlamıştır. Her ülkenin mücadelesi ve tedbirleri vaka sayılarına
göre dönemsel değişim göstermektedir. Mart ve Nisan aylarında artan vaka sayıları karşısında sert
önlemler uygulanmıştır. Mayıs ayında vaka sayıları azalması ile Haziran ayında “yeni normalleşme”
olarak tanımlanan kurallar ve kısıtların olduğu yeni bir döneme girilmiştir. Haziran ayı ve sonrası yeni
normalleşme sürecinde Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı ve belirli aralıklarla güncellediği Covid-19 Salgın
Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde Bilim Danışma Kurulu’nun çalışmaları doğrultusunda salgının etkili bir
şekilde yönetilebilmesi için alınması gereken önlemler açıklanmıştır. Gelinen noktada dünyada olduğu
gibi ülkemizde de merkezi idarenin öncülüğünde süreç yönetilmektedir. Pandemi sürecinde çözüm her
ne kadar “aşı” olsa da; tüm otoritelerin ortak ifadelerinde ve sağlık çevrelerinin yönlendirmelerinde
vurgulanan konu, kentlinin tedbir alması yönündedir.
Çalışma, viral sorunun yoğun olarak yaşandığı alanlar olarak kent ve kent yaşamına odaklanmaktadır.
Özellikle, virüsün kalabalık ortamları seçmesi gerçeği ile; kentsel alanlar ve bu alanların “sağlıklı” olma
durumları sorgulanmalıdır. Kent-sağlık ilişkisinden hareketle 2020 Nisan-2020 Aralık ayları içinde
tamamlanan TÜBİTAK projesi kapsamında pandemi ve kent ilişkisi, Göller Bölgesi evreninde
incelenmiştir. Kent-çevre ve pandemi ilişkisi üzerine tespitler, projenin bulguları bağlamında ele
alınmaktadır.
PANDEMİ-KENT VE ÇEVRE İLİŞKİSİ ÜZERİNE
Pandemi, dünyada birden fazla ülkede seyreden, farklı kıtalarda yayılım gösterebilen ve genellikle çok
sayıda insanı etkilemiş salgın hastalıkların genel ismidir (Last, 2001: 131). Dünyanın herhangi bir yerinde
ortaya çıkan salgının insanlar arasında kolay bulaşma özelliği varsa; bu konu Dünya Sağlık Örgütü’nün
(DSÖ) gündemine gelmektedir. Salgının, pandemi özelliği taşıyıp taşımadığına DSÖ karar verir. Buna
göre; daha önce görülmemiş bir salgın ortaya çıktıysa, bu salgın insanlar arasında kolay bir şekilde
bulaşabiliyorsa ve tehlikeli hastalığa dönüşme ihtimali varsa pandemi olarak değerlendirilmektedir
(Collier, 2009; Şeker vd., 2020: 19). Pandemilerin ve salgınların ortaya çıkmasının nedenleri arasında hızlı
nüfus artışı (Flecknoe vd., 2018: 3), uluslararası seyahatlerin ve küresel ticaretin artışı, sanayileşme ve
tüketim alışkanlıklarının çevre üzerindeki olumsuz etkisi, antimikrobiyal ilaçların yoğun ve yanlış
kullanımı, savaşlar ve terör olayları yer almaktadır (Taştan, 2020: 7).
Antik çağın kent gelişim sürecine benzer şekilde günümüzde de uygarlığın gelişim tarihselliği içerisinde
kentleşme olgusunun çevresel tahribat yaratarak devam ettiği görülmektedir. Özellikle 19. Yüzyılın ikinci
yarısından itibaren hâkim toplumsal düzen sanayileşen bir kent toplumu olmuştur. Yeni oluşan bu
düzende kentsel mekân bir fiziksel ortam olduğu kadar; toplumsal boyutu da olan bir yapı halini almıştır.
Üretim ve tüketimin bir arada kurgulandığı yeni toplumsal düzende insanların ilk çağlardan farklı olarak
yapılı çevre yaratma yetkisi de hiç olmadığı kadar artmıştır. İnsanlar ilk doğayı (doğal olarak bahşedilmiş
yapıyı) aletler ve makineler yaparak yüksek bir kolektif örgütlenme ve amaçlılıkla değiştirme kapasitesine
ulaşmışlardır. İlk doğanın evrimi ve yaşam biçimlerini derinden etkileyen bu değişim ikinci bir doğa
üretme potansiyelinin önünü açmıştır (Bookchin, 1994: 42). İkinci doğanın kurgulandığı en önemli mekân
olan kentsel alan ise; ilk doğadan farklı olarak zamanla sermayenin üretim aracı haline gelmiştir. Yaşanan
bu dönüşüm sonucunda kentsel mekanlar çevresel ve ekolojik problemlerin yoğun bir şekilde görüldüğü
yerleşim birimleri haline gelmişlerdir. Günümüzde dünya nüfusunun çoğunluğu kentlerde yaşamaktadır.
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Kentte yaşayan insan sayısının önümüzdeki yıllarda da artması beklenmektedir. Sermaye eliyle şekillenen
kentlerde ortaya çıkan çevresel ve ekolojik problem, kentin ve buna bağlı olarak da kentte yaşayan
insanların sağlıklarını ciddi şekilde etkilediği/etkileyeceği düşünülmektedir. Bütün bu vurgudan yola
çıkarak gelinen noktada ilk doğadan söz etmenin mümkün olmayacağı bir varsayım ile tasarlanan
kentleri daha sağlıklı kılmak ertelenemez bir zorunluluk halini almıştır (Fırat, 2006: 224). Kent-mekân
ilişkisi özellikle kentlerin sağlıksız büyümesi (sağlıksız kentleşme) günümüz kentlerinin temel problemidir.
Ülkemizde kentlerimiz pandemi sürecine mevcut mekânsal problemleriyle girmişler ve söz konusu bu
sorunlar kentin sağlığı ve kent halkının sağlığı bağlamında pandemi sürecinde zorlayıcı etkilere yol
açmıştır. Kentler sistematik olarak kentlileri için kurgulandığı antik Yunan döneminde, kamusal mekânları
ile öne çıkarlar. Özellikle açık mekânları ile iyi bir alt yapı ve nüfus artışına göre mekânsal
büyüme/genişlemeyi de planlayarak. İ.Ö. 500’lerin kent anlayışından bugüne özellikle modern kente
sanayi devrimi sonrası geçişle; kentler artık kentlinin kenti olmaktan çıkarak; ekonominin, piyasanın,
üretimin kısaca kapitalizmin kentleri haline dönüşmüşlerdir. Bu durum kentin mekânsal tasarımında
kentli için daha az açık alan, daha az yeşil alan ve dikey mimari ile sonuçlanmıştır. Böylece özellikle büyük
kentlerde ve kent merkezlerinde insan yoğunluğunun artışı kentleri afetler karşısında dirençsiz kentler
haline dönüştürmüştür.
Kent yönetiminin ve kentleşmenin en önemli faaliyet alanlarından birini planlama oluşturmaktadır. Hem
mekânsal hem de kentli yaşamı bağlamında kentlerin bugün içinde bulunduğu sorunlar; kent geleceğinin
planlamasından doğan hatalarla ilişkilendirilebilinir. Bağışıklık kazanmış sağlıklı bir kent için de kent
planları önemlidir. Kentlerde yürütülen hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için
kentler ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve sağlık gibi çeşitli faktörler göz önüne alınarak planlama
faaliyetine konu olurlar. Yapılan planlama faaliyeti ile kentlerin nasıl büyüyeceklerine, hangi ihtiyaçlara
cevap vereceklerine, kentte yaşayan bireylerin sosyo-kültürel ihtiyaçlarını giderecek fiziksel donatıların
hangi alanlarda yer alacağına vb. birçok soruya planlama aracılığı ile önceden yanıt aranmaya çalışılır. Bu
önceden kestirim, planlama adı verilen faaliyetle gerçekleştirilir. En yalın düzeyde planlama kavramı
‘geleceğe yönelik olarak, istenilen hedeflere ulaşmak amacıyla, sistemli eylem programları hazırlama
süreci; plan da ‘bir amaca ulaşmak için geliştirilen yöntem ya da ‘eylem programlarının ayrıntılı
formülasyonu’ olarak tanımlanmaktadır (Ersoy, 2017: 127). Dolayısı ile her planlama eylemi geleceğin bir
ön kestirimi olup, içerisinde bir hazırlık süreci barındırarak hedefe/hedeflere ulaşmak için seçilen yol ve
yöntemleri ifade etmektedir. Planlama faaliyeti günümüzde kentler için daha karmaşık ve üzerinde çokça
tartışıla gelen bir konu halini almıştır. Eskiden nüfus açısından daha az insanın yaşadığı kentler, korunma
ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan yerleşim birimleri iken; günümüzde kentler
salt barınma ve güvenlik ihtiyacını karşılayan fiziksel yapılar olmanın ötesinde insanların yoğun olarak
yaşadıkları, ekonomik, politik, kültürel ve sosyal ihtiyaçların karşılandığı toplumsal mekânlar haline
dönüşmüşlerdir. Bu yüzden günümüzde kentler için yapılacak planlama eylemi karmaşık ve zorlu bir
süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradan hareketle kent planlama kavramı kent bilimci Thomas
Adams tarafından, ‘‘Toplumsal ve iktisadi gereksinmeleri göz önünde bulundurarak kentlerin fiziksel
gelişmelerinin biçimlenmesine bir yön vermekle ilgili sorunlarla uğraşan bir bilim, bir sanat ve bir uğraş
alanıdır’’ olarak tanımlanmıştır (Aktaran: (Keles, 2002: 110). Başlangıçta kentin plancıları için bir kentin
planlanmasında fiziksel, sosyal ve ekonomik unsurlar önemli birer faktör iken; son yüzyılda özellikle
kentsel mekânda artan çevresel ve ekolojik problemler karşısında sağlıklı kentler oluşturulması da
önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir.
Kentlerin mantığı yoğunluktur; bir kentteki faaliyetlerin yoğunlaşması ekonomik faaliyeti teşvik eder
[sözde "yığılma etkisi"]; insan yoğunlaşması altyapı kaynaklarından tasarruf ederek iklim değişikliği ile
başa çıkmak için iyi bir ekolojik ilkedir; yoğun, farklı bir şehirde insanlar kendilerinden farklı olarak
başkalarına maruz kalmaları sosyal açıdan iyi bir şeydir. Yine de gelecekteki pandemileri önlemek veya
engellemek için, insanların iletişim kurmalarına, komşularını görmelerine ve geçici olarak ayrılsalar bile
sokak yaşamına katılmalarına izin veren farklı fiziksel yoğunluk biçimleri geliştirilmelidir (Sennett, 2020).
Kişilerin sosyalleştiği, sokak yaşamına katıldıkları mekânlar kamusal alanlardır. “Herkesin görülür ve
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duyulur olabildiği ortak (ya da ortak kullanıma izin verilen) alanlar” kamusal alanlardır (Gürallar, 2009).
Kamusal alanlar, küreselleşme, kentsel dönüşüm, göç vb. birçok faktörün etkisi altında değişime
uğramaktadır. Kamusal alanlar bu değişim sürecinde küreselleşme ve onun üretim biçimleri, tüketim
kültürü ile daralmaktadır. Ortak yaşam ve ortak tüketim malları üzerinden kurulan kamusallık ve
“kamusal alan” modern kentlerde küçülmektedir (Donat ve Savaş Yavuzçehre, 2016b: 115). Pandemi
dönemlerinde kamusal alanların önemi bir kez daha hatırlanmıştır. Her ne kadar özel alanlar ön plana
çıksa da paylaşım, sosyalleşme, etkileşim açısından kamusal alanlar kentliler için daha önemli hale
gelmiştir. Örneğin Covid-19 pandemi döneminde kapalı alışveriş merkezleri yerine cadde mağazaları,
klimasız küçük mahalle kasapları ya da bakkalları tercih edilmiştir. Kamusal alan olarak mahalle önem
kazanmıştır. Salgın öncesi AVM’ler kamusal mekân olarak nitelendirilirken; salgın sonrası kapalı alan
oldukları için kentliler tarafından riskli bulunmuş ve tercih edilmemiştir. Kamusal alanların kullanım
değişimi, Covid-19 ile mücadele sürecinde önem kazanmıştır. Dünya çapında farklı kentlerde kentlilere
geniş alanlar yaratmak için bazı sokaklar trafiğe kapatılmıştır. Örneğin, California Oakland'da yaklaşık 100
kilometrelik sokak ve cadde sadece yaya ve bisiklet trafiğine tahsis edilmiştir (Constable, 2020). Pandemi
ya da yaşanabilecek afetler sırasında ulaşımı kolaylaştırmak, bulaş riskini azaltmak, koordinasyonu
sağlıklı kılmak ve kolaylaştırmak, kamusal alanlara herkesin ulaşımını sağlamak, kentteki yeşil alanları
artırmak, yerel ekonomiyi geliştirmek adına proje değerlidir. Anadolu kentlerinde mevcut yerleşimlerin
böylesi bir dönüşüme sahne olmasının zorluğunu bilmekle birlikte; gelecekteki kent planlarına ya da
bağışıklık kazanmış kent13 formuna uygun olacağı düşünülmektedir.
Dünyamızın bağışıklığı için; gıda-nüfus dengesi, temiz suya erişim, biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi,
kirliliğin önlenmesi ilk ve en temel dayanaklar olarak karşımızdadır. Günümüzde bu kaynakların giderek
azalıyor olması, kürenin kirlenmesi, iklim dengesinin bozulması ve kaynakların azalıyor olması; insanlık
için uygun yaşam ortamlarının bozulması anlamına gelir ki; bu bozulma insanlığın geleceği için en ciddi
tehdittir. Çözümün yine doğanın kendi içinde olduğu gerçeğini kabul ederek insan-doğa arasındaki
dengenin sağlanması elzemdir (Aksoy, 2012:4). Bağışıklık konusunu anlamlandırırken pandemi/salgınlar
ile çevresel/ekolojik sorunlar arasında olası ilişkinin de göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Örneğin,
virüsün ortaya çıkmasında ve yayılmasında en önemli çevresel sorun olan iklim değişikliğinin rolü olup
olmadığı konusunda akademik çevrelerde farklı görüşler bulunmaktadır. Özellikle, virüsün hızla
yayılmasını iklim değişikliğinin tetiklediğine dair bir kanıt olmadığını belirten görüşlerin yanında; virüsün
iklim değişikliği üzerinde olumsuz etkileri olacağını savunan görüşler de mevcuttur. Covid-19 krizi
süresince, endüstriyel çalışma saatlerinin azaltılması, iş yerlerinin kapalı tutulması ile yaşam
alışkanlıklarımız değişmek zorunda kalmıştır. Bu durum, küresel karbon emisyonlarında geçici bir düşüşe
yol açmıştır. Ancak salgın sonrası ekonomik toparlanma ihtiyacı içinde olacak devletlerin, temiz enerjiye
yapılan küresel yatırımlardan ve iklim dostu politikalarından ödün verecekleri ve bunun sonucunda da
uzun vadede iklim değişikliği mücadelesinin ciddi bir tehdit altına girebileceği tartışılan bir konudur
(Sabancı Üniversitesi, 2020).
Sonuç olarak pandemi-çevre arasında nedensellik ilişkisi bağlamında bakıldığında, viral tehditlerin tek
nedeni olarak çevresel bozulmaları göstermek hem zor hem yanlış bir yaklaşımdır. Ancak virüslerin
yaşam ortamlarının “canlılar” olduğu gerçeği ile sağlıksız bir çevrede, bozulmuş çevre ortamlarında ve
anormal iklimsel olaylar ile insanlığın viral hastalıklarla karşılaştığı/karşılaşacağı da bilinen ve beklenen
bir durumdur. Pandemi dönemlerinde yaşanan ekonomik sorunların giderilmesi adına sonrasında
atılacak adımlar, çevresel kirlilik anlamında olumsuz göstergeler doğurursa; bu durum kendi içinde
birbirini besleyen bir çıkmaza dönüşebilir. Bu nedenle, sağlık sorunlarının temelinde çevresel koşullar ve
insanın doğaya müdahalelerinin yer aldığı gerçeği ile hareket etmemiz gerekmektedir. Sonuç olarak kent,
çevresi ile bir bütündür. Ve pandeminin insanlara hatırlattıkları üzerine yeniden düşünmek
gerekmektedir (Tosun Karakurt, 2017: 175-176).
13

Bağışıklık kazanmış kent kavramı için Bkz. Negiz, N., Savaş Yavuzçehre, P., Viral Çağda Kent ve Kentsel Bağışıklık,
Gazi Kitabevi, Ankara (2021).
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Kentler doğal dünyanın bir parçasıdır;



Kentler yaşam alanlarıdır;



Kentler ekosistemlerdir;



Dinamik bir yapıya sahiptir;



Her kentin derin ve kalıcı bir içeriği vardır;



Kentsel tasarım, insanların doğaya adaptasyonunda bir araçtır.

ARAŞTIRMA VE BULGULARI
ARAŞTIRMA HAKKINDA
Araştırmanın evreni Antalya (Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçeleri) Isparta, Burdur illeri ve Beyşehir ilçe
merkezleridir. Bu evrende kentlerin nüfuslarının toplamı 1.710.498 olup; bu büyüklüğü temsil eden
örneklem %95 güven aralığında 1066’dır.14 Örneklem, her bir araştırma kentinde merkeze uzak-merkeze
yakın mahalleler arasından seçilmiş ve ulaşılması planlana toplam sayı bu mahallelerin büyüklüklerine
göre orantılanarak dağıtılmıştır. Anket araştırmacı tarafından kapalı ve açık uçlu sorulardan hazırlanmış
ve 2020 Ağustos-Eylül aylarında tamamlanarak toplamda 1662 kişi ile anket yapılabilmiştir.
BULGULAR
Cinsiyet
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam

Sayı
684
978
1662

%
41.2
58.8
100.0

Eğitim
Eğitim durumu
Okur-yazar değil
Okur-yazar
(ama okul bitirmemiş)
İlkokul mezunu
Ortaokul mezunu
Lise mezunu
Önlisans mezunu
(2 yıllık üniversite mezunu)
Lisans mezunu
(4 yıllık üniversite mezunu)
Yüksek lisans mezunu
Doktora mezunu
Toplam

14

Sayı
33
39

%
2.0
2.3

369
163
524
123

22.2
9.8
31.5
7.4

341

20.5

59
11
1662

3.5
0.7
100.0

Bkz: Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2007). Research Methods in Education, Birleşik Krallık: Routledge, ss. 104.
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Yaş
Yaş

Sayı

%

18 – 30

465

28.0

31 – 45

396

23.8

46 – 56

281

16.9

57 yaş ve üzeri

520

31.3

Toplam

1662

100.0

Meslek
Meslek

Sayı

%

Öğrenci

198

11.9

İşçi

198

11.9

Memur

136

8.2

Emekli

361

21.7

Esnaf

240

14.4

Serbest
Meslek

96

5.8

Çalışmıyor

65

3.9

Ev Hanımı

253

15.2

Diğer

115

6.9

1662

100.0

Toplam

Araştırmaya katılanların %41.2’sinin kadın ve %58.8’inin erkektir. Katılımcıların %2’si okur-yazar değildir.
%2.3’ü okur-yazardır ancak okul bitirmemiştir. Diğer taraftan %22.2’si ilkokul, %9.8’si ortaokul, %31.5’i
lise, %7.4’ü ön lisans, %20.5’i lisans, %3.5’i yüksek lisans ve %0.7’si ise doktora mezunudur. Yine
katılımcıların %28’inin 18 – 30 yaş, %23.8’inin 31 – 45 yaş, %16.9’unun 46 – 56 yaş, %31.3’ünün 57 ve
üzeri yaşta olduğu görülmektedir.
Son olarak katılımcıların %11.9’u öğrenci, %11.9’u işçi, %8.2’si memur, %21.7’si emekli, %14.4’ü esnaf,
%5.8’i serbest meslek, %15.2’si ev hanımı, %6.9’u diğer meslek grubunda olup; %3.9’u çalışmamaktadır.
Çalışmada temel araştırma sorusu; Çevresel duyarlılık konusu, pandemi öncesinin kentinde ve pandemi
sonrasının kentinde nasıl şekillenmektedir? idi. Bu soruyu yanıtlamak üzere çalışmada kent-çevre ilişkisi
bağlamıyla katılımcılara aşağıda sunulan sorular yöneltilmiştir.
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Pandemi öncesinde kentte

Pandemi sonrasının kentinde

1.Yaşadığım kentte evsel atıklar ayrıştırılarak
toplanmaktadır (Kâğıt, cam, plastik vb.)

1.Virüs salgınlarının çevre kirliliği ile ilişkili
olduğunu düşünüyorum.

2.Yaşadığım kentte atıklar için geri kazanım
yapılmaktadır.

2.Çevreye ve onu kirletmemeye karşı her
birimizin
duyarlı
ve
dikkatli
olması
gerekmektedir.

3.Yaşadığım kentte insanlar çevreye-doğaya
karşı duyarlıdır.

3.Pandemi sonrası kentsel atıkların (Plastik,
kâğıt, cam vb.) geri kazanımı sağlanmalıdır.

Pandemi Öncesi Kentte Çevresel Tutum

İfadeler

Pademi Öncesi
Ort.

Yaşadığım kentte evsel atıklar ayrıştırılarak toplanmaktadır
(Kâğıt, cam, plastik vb.) (C16)

3,2470

Yaşadığım kentte atıklar için geri kazanım yapılmaktadır.
(C17)

3,2890

Yaşadığım kentte insanlar çevreye-doğaya karşı duyarlıdır.
(C18)

2,8110

1:Kesinlikle katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Fikrim Yok, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum
Katılımcıların çoğunluğu; pandemi öncesinde kentte, yaşadıkları kentte evsel atıkların (kâğıt, cam vb.)
ayrıştırılarak toplandığını (%53,2) ve kentte atıklar için geri kazanımın yapıldığını (%53,4) düşünmektedir.
Katılımcıların çoğunluğu; pandemi öncesinde kentte, yaşadıkları kentte insanların çevreye-doğaya karşı
duyarlı olmadığını (%49) düşünmektedir.
Çevresel tutumu ölçmek için katılımcılara yöneltilen üç ifadenin, sosyo-ekonomik özelliklere göre
değişkenlik durumu fark testleri ile yapılmıştır. Veri seti non-paremetrik testler yapılmasına uygun olup
bu bağlamda Kruskall Wallis ve Mean Whitney- U testleri yapılmıştır.
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Cinsiyet;
Sıralama Ortalaması
A1
C16

C17

C18

N

Mean Rank

Sum of Ranks

Kadın

685

769,32

526987,00

Erkek

975

873,48

851643,00

Topla
m

1660

Kadın

684

775,79

530640,00

Erkek

977

869,65

849651,00

Topla
m

1661

Kadın

681

829,71

565033,00

Erkek

975

827,65

806963,00

Topla
m

1656

Test İstatistiği
C16

C17

C18

Mann-Whitney U

292032,000

296370,000

331163,000

Wilcoxon W

526987,000

530640,000

806963,000

-4,527

-4,073

-,090

,000

,000

,928

Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Grouping Variable: A1

Yaşadığım kentte evsel atıklar ayrıştırılarak toplanmaktadır (Kâğıt, cam, plastik vb.) ve Yaşadığım kentte
atıklar için geri kazanım yapılmaktadır ifadeleri, <0,05 olduğu için değişkenler arasında farklılık
görülmektedir. Yani, cinsiyet bu iki ifade için farklılık yaratmaktadır. Buna göre, her iki ifade erkekler
yaşadıkları kentlerde, atıkların ayrıştırılması ve geri kazanımının yapıldığı hususunda olumlu bir tutum
içindedirler. Kadınlara oranla bu faaliyetlerin yürütüldüğü tutumu erkeklerde öne çıkmaktadır.
Çevresel tutum anlamında en önemli değişken, insanların çevreye duyarlı olup olmadığı sorgusudur.
Katılımcılar ortalama değerde de verildiği üzere (2,8) buna katılmadıkları gibi, bu konuda kadın ve erkek
tüm katılımcılar aynı tutumu göstermişlerdir. (> 0,05 için)
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Yaş;
Test İstatistiği
C16
Chi-Square

C18

3,523

3,070

37,479

3

3

3

,318

,381

,000

Df
Asymp. Sig.

C17

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Yaş_ kategorik

Sıralama Ortalaması
Yaş_ kategorik
C16

C17

C18

N

Mean Rank

18 - 30

464

853,55

31 - 45

395

809,17

46 - 56

281

800,58

57 yaş ve üzeri

520

842,31

Toplam

1660

18 - 30

465

860,25

31 - 45

395

821,90

46 - 56

281

803,27

57 yaş ve üzeri

520

826,75

Toplam

1661

18 - 30

463

740,42

31 - 45

394

801,76

46 - 56

280

853,23

57 yaş ve üzeri

519

914,04

Toplam

1656

Çevresel tutuma yönelik değişkenlerden “Yaşadığım kentte insanlar çevreye-doğaya karşı duyarlıdır”
ifadesinin < 0,05 olması nedeniyle, yaş grupları arasında farklılık olduğu görülmektedir. Yaş grupları
arasında 57 yaş ve üzeri grubun, yaşadıkları kentte insanların çevreye duyarlı olduğu tutumu en güçlü
çıkan gruptur. Genel olarak değerlendirdiğimizde; insanların çevreye duyarlı olup olmadığı konusunun 31
yaş ve üstü katılımcıların 18-30 yaş grubundaki katılımcılara göre olumlu bir tutum içinde oldukları
anlaşılmaktadır.
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Eğitim;
Test İstatistiği

Chi-Square

C16

C17

C18

16,646

18,954

28,241

8

8

8

,034

,015

,000

Df
Asymp. Sig.

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: A3

Sıralama Ortalaması
A3
C16

Mean Rank

Okur-yazar değil

33

723,03

Okur-yazar (ama okul
bitirmemiş

39

791,21

İlkokul mezunu

369

764,43

Ortaokul mezunu

163

901,34

Lise mezunu

522

855,83

Önlisans mezunu (2 yıllık
üniversite mezunu)

123

827,54

Lisans mezunu (4 yıllık
üniversite mezunu)

341

851,09

Yüksek lisans mezunu

59

821,71

Doktora mezunu

11

699,00

Toplam
C17

N

1660

Okur-yazar değil

33

745,15

Okur-yazar (ama okul
bitirmemiş

39

751,14

İlkokul mezunu

368

760,76

Ortaokul mezunu

163

888,99

Lise mezunu

524

869,65

Önlisans mezunu (2 yıllık
üniversite mezunu)

123

843,69

Lisans mezunu (4 yıllık
üniversite mezunu)

341

835,54
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Yüksek lisans mezunu

59

847,94

Doktora mezunu

11

648,05

Toplam
C18

1661

Okur-yazar değil

33

1015,67

Okur-yazar (ama okul
bitirmemiş

39

837,36

İlkokul mezunu

368

915,67

Ortaokul mezunu

162

790,80

Lise mezunu

521

800,98

Önlisans mezunu (2 yıllık
üniversite mezunu)

123

811,86

Lisans mezunu (4 yıllık
üniversite mezunu)

340

776,88

Yüksek lisans mezunu

59

880,05

Doktora mezunu

11

683,32

Toplam

1656

Çevresel tutuma yönelik değişkenlerden “Yaşadığım kentte insanlar çevreye-doğaya karşı duyarlıdır”
ifadesinin < 0,05 olması nedeniyle, eğitim seviyesine göre farklılık göstermektedir. Genel olarak, düşük
eğitim seviyesindeki katılımcıların yüksek eğitim seviyesinde olan katılımcılara oranla; inşaların çevreye
duyarlı olduğu düşüncesini daha çok paylaşmaktalar. Bu durum eğitim seviyesi yükseldikçe çevresel
duyarlılık, çevre davranışı vb konularında bilgi sahibi olunmasıyla daha çok irdelenmekte ve mevcut
durumun yeterli olmadığı bu kesimler tarafından ifade edilmektedir.
Meslek;
Test İstatistiği

Chi-Square

C16

C17

C18

41,899

42,586

17,969

8

8

8

,000

,000

,021

Df
Asymp. Sig.

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: A4

239

7th International Management and Social Research Conference
May 19-21 2021 Proceeding Book, Volume: 1

C16

C17

C18

Sıralama Ortalaması
A4
N
Mean Rank
Öğrenci
198
854,71
İşçi
198
929,33
Memur
136
756,19
Emekli
361
870,60
Esnaf
239
831,58
Serbest Meslek
95
830,26
Çalışmıyor
65
800,26
Ev Hanımı
253
691,36
Diğer
115
901,82
Toplam
1660
Öğrenci
198
866,07
İşçi
198
935,46
Memur
136
752,97
Emekli
361
862,36
Esnaf
240
832,52
Serbest Meslek
96
851,56
Çalışmıyor
65
856,30
Ev Hanımı
252
686,24
Diğer
115
867,18
Toplam
1661
Öğrenci
198
768,88
İşçi
196
788,24
Memur
136
867,39
Emekli
360
871,08
Esnaf
239
772,45
Serbest Meslek
96
906,84
Çalışmıyor
64
771,82
Ev Hanımı
252
864,78
Diğer
115
823,61
Toplam
1656

Yaşadığım kentte evsel atıklar ayrıştırılarak toplanmaktadır (Kâğıt, cam, plastik vb.) ve Yaşadığım kentte
atıklar için geri kazanım yapılmaktadır ifadeleri, <0,5 olduğu için değişkenler arasında farklılık
görülmektedir. Yani, meslek bu iki ifade için farklılık yaratmaktadır. Buna göre, her iki ifade diğer meslek
grubu, işçi, öğrenci ve emekliler yaşadıkları kentlerde, atıkların ayrıştırılması ve geri kazanımının yapıldığı
hususunda olumlu bir tutum içindedirler. Esnaf, memur, ev hanımı, serbest meslek gruplarına oranla bu
faaliyetlerin yürütüldüğü tutumu işçi, öğrenci ve emekliler ve diğer meslek grubu15 mensuplarında öne
çıkmaktadır.
Sonuç olarak pandemi öncesinde kentte, çevre odaklı faaliyetler konusunda, erkekler kadınlara oranla,
31 yaş üstü grup 18-30 yaş grubuna oranla, düşük eğitim düzeyindekiler yüksek eğitim düzeyindekilere

15

Hizmet sektöründe çalışanlar meslek grupları içinde “diğer” kategorisinde tanımlanmışlardır.
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oranla ve son olarak işçi, öğrenci ve emekliler ve diğer meslek grubu mensupları diğer meslek
grubundaki katılımcılara oranla mevcut faaliyetleri olumlu değerlendirdikleri anlaşılmaktadır.

Pandemi Sonrasının Kentinde Çevresel Tutum
Pademi Öncesi
Ort.

İfadeler

Virüs salgınlarının çevre kirliliği ile ilişkili olduğunu 2,9867
düşünüyorum.
Çevreye ve onu kirletmemeye karşı her birimizin duyarlı ve 4,8638
dikkatli olması gerekmektedir.
Pandemi sonrası kentsel atıkların (Plastik, kâğıt, cam vb.) geri 4,8712
kazanımı sağlanmalıdır.

1:Kesinlikle katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Fikrim Yok, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum
Katılımcıların %46’sı salgınların çevre kirliliği ile ilişkili olduğu fikrine katılmazken; %47,8’i ise katıldığını
belirtmiştir. Bu husus net olarak ortaya konulamaz elbette ama literatürde bu konu ile ilişkili tartışmalar
da bulunmaktadır. Salgın-çevre kirliliği arasında nedensellik bağı kurma konusunda katılımcılar iki farklı
düşüncede ayrışmış olmasına rağmen; çevreye ve onu kirletmemeye karşı her birimizin duyarlı ve
dikkatli olması gerektiği (%99,2) ve pandemi sonrası kentsel atıkların (plastik, kâğıt, cam vb.) geri
kazanımı sağlanması gerektiği fikirlerinde de ortak bir uzlaşı göstermişlerdir. (%99,4)

Cinsiyet
Test İstatistiği
CCC19

CCC18

CCC17

Mann-Whitney U

330541,500

332983,000

327670,000

Wilcoxon W

807317,500

567253,000

803470,000

-,704

-,088

-,593

,481

,930

,553

Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Grouping Variable: A1

İlgili ifadeler için test değeri >0,05 olduğundan; cinsiyet değişkeni herhangi bir farklılık yaratmamıştır.
Çevreye karşı duyarlı olmak ve atıkların geri kazanımı ifadelerine 4,8 ortalama ile katılmış olan
katılımcılar, kadın-erkek bağlamında farklılık olmaksızın bu ifadelere güçlü olumlu tutum
sergilemektedirler.
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Yaş;
Test İstatistiği
CCC19
Chi-Square

CCC17

2,914

3,600

20,424

3

3

3

,405

,308

,000

Df
Asymp. Sig.

CCC18

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Yaş_ kategorik
Sıralama Ortalaması
Yaş_ kategorik
CCC19

CCC18

CCC17

N

Mean Rank

18 – 30

465

820,31

31 – 45

395

848,25

46 – 56

281

836,88

57 yaş ve üzeri

520

824,27

Toplam

1661

18 – 30

465

819,55

31 – 45

395

849,46

46 – 56

280

836,65

57 yaş ve üzeri

519

820,97

Toplam

1659

18 – 30

465

836,69

31 – 45

394

778,07

46 – 56

280

772,63

57 yaş ve üzeri

519

892,78

Toplam

1658

“Pandemi sonrası kentsel atıkların (Plastik, kâğıt, cam vb.) geri kazanımı sağlanmalıdır” ifadesi için <
0,05 olması, bu ifadenin yaş gruplarına göre farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Buna göre, Bu
konuda en güçlü tutuma sahip olan yaş grubu, 57 yaş ve üzeridir.
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Meslek;
Test İstatistiği
CCC19
Chi-Square

CCC18

CCC17

12,136

14,039

31,684

8

8

8

,145

,081

,000

df
Asymp. Sig.

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: A4
Ranks
A4
CCC19

CCC18

CCC17

N

Mean Rank

Öğrenci

198

801,00

İşçi

198

866,73

Memur

136

809,31

Emekli

361

829,75

Esnaf

239

825,51

Serbest Meslek

96

788,50

Çalışmıyor

65

859,63

Ev Hanımı

253

840,83

Diğer

115

859,79

Toplam

1661

Öğrenci

198

797,72

İşçi

198

868,34

Memur

136

804,13

Emekli

361

832,54

Esnaf

238

835,88

Serbest Meslek

96

780,85

Çalışmıyor

65

875,88

Ev Hanımı

252

829,91

Diğer

115

845,31

Toplam

1659

Öğrenci

198

857,70

İşçi

197

875,84
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Memur

136

829,19

Emekli

360

899,06

Esnaf

239

725,67

Serbest Meslek

96

712,33

Çalışmıyor

65

810,12

Ev Hanımı

252

817,35

Diğer

115

835,37

Toplam

1658

“Pandemi sonrası kentsel atıkların (Plastik, kâğıt, cam vb.) geri kazanımı sağlanmalıdır” ifadesi için < 0,05
olması, bu ifadenin meslek gruplarına göre farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Buna göre, bu
konuda en güçlü tutuma sahip olan meslek grupları, işçi, emekli ve öğrencilerdir.

Eğitim;
Test İstatistiği
CCC19
Chi-Square

CCC17

10,253

6,030

8,642

8

8

8

,248

,644

,373

df
Asymp. Sig.

CCC18

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: A3
İfadeler için test değeri >0,05 olduğundan; eğitim değişkeni herhangi bir farklılık yaratmamıştır.

SONUÇ ve ÖNERİLER
“Pandemi öncesinin ve pandemi sonrasının kentinde çevresel duyarlılık nasıldır?” sorusuna yanıt aranan
ve bu konunun sosyo-ekonomik özelliklere göre farklılaşma durumuna bakılan çalışmada tespit edilen
bulgular arasında şunlar sayılabilir.
 Katılımcılar, yaşadıkları kentte insanların çevreye-doğaya karşı duyarlı olmadığını
düşünmektedir.
 Atıkların ayrıştırılması ve geri kazanımı konusunda katılımcıların yarısı kentlerini iyi/olumlu yönde
değerlendirirken diğer yarısı bu düşüncelere katılmamaktadır.
 Atıkların ayrıştırılması ve geri kazanımı konusunda sosyo-ekonomik değişkenlerden cinsiyet ve
meslek gruplarında farklılık görülürken; insanların çevreye-doğaya karşı duyarlı olmadığı ifadesinde
yaş ve eğitim farklılık yaratmaktadır.
Pandemi deneyiminin ardından, kent yaşamına dair pratiklerimiz değişmek zorunda kalmıştır. Benzer
biçimde kent tasarımının yeniden düşünülmesi ve kentin sağlıklı olmasının gerekliliği de üzerinde sıklıkla
durulan bir konudur. Bu minvalde, kent-sağlık ilişkisinden bakıldığında; pandemi deneyimlerimiz nasıl ki
hijyen vurgusu üzerine ise; yaşam alanlarımızın temizliği ve çevresel sağlığı da o derece önemlidir.
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Çalışmada, katılımcıların pandemi deneyimleri karşısında geleceğin kent tahayyüllerinde sağlıklı bir çevre
ve duyarlı çevresel davranışlar konusunda tutumları, olumlu bir seyir göstermiştir. Buna göre;
 Katılımcıların %46’sı salgınların çevre kirliliği ile ilişkili olduğu fikrine katılmazken; %47,8’i ise
katıldığını belirtmiştir.
 Salgın-çevre kirliliği arasında nedensellik bağı kurma konusunda katılımcılar iki farklı düşüncede
ayrışmış olmasına rağmen; çevreye ve onu kirletmemeye karşı her birimizin duyarlı ve dikkatli
olması gerektiği (%99,2) ve pandemi sonrası kentsel atıkların (plastik, kâğıt, cam vb.) geri
kazanımı sağlanması gerektiği fikirlerinde de ortak bir uzlaşı göstermişlerdir. (%99,4)
 Pandemi sonrası kentsel atıkların (plastik, kâğıt, cam vb.) geri kazanımının sağlanması gerekliliği
ifadesi, yaş ve meslek değişkenlerinde farklılık ortaya koymaktadır.
Sonuç olarak çalışmada pandemi öncesinde kent ve çevresi ve bu çevreye karşı duyarlı olmak gibi bir
sorgunun tüm katılımcılar genelinde yapılmadığı/düşünülmediği anlaşılmaktadır. Pandemi deneyiminin
ardından ise katılımcıların çevreye ve onu kirletmemeye karşı her birimizin duyarlı ve dikkatli olması
gerektiği yönünde bir tutum ortaya koymaktadırlar. Bu bağlamda dikkat edilmesi gereken hususlar için
şunlar söylenebilir:
 Doğayı bir varlık olarak kabul etmek ve onunla uyumlu yaşamak yerine (sanayi devrimi öncesi gibi)
doğal kaynak söylemi ile doğal alanlarımızı sermaye birikimi için “kaynak” olarak aşırı
kullandık/kullanıyoruz ve tüketiyoruz.
 Kentleşme trendinin yüksekliği, kentlere yoğun göçlerle beslenirken; bugünün kentinde kır-kent
ayrımı ortadan kalkmıştır. Yerleşim için tehlikeli olan alanlarda da yapılaşma ve yerleşim, yaşanılan
yıkımlarla ortadadır (Dere yatakları, vadiler, kıyılar vb).
 İnsan, ekosistemin tek ve en üstün canlı varlığı anlayışıyla kendisine yeni yaşam alanları açarken;
diğer canlıların doğal yaşam ortamlarına zarar vermekte ya da ortadan kaldırmaktadır.
 Kentler kalabalık yerlerdir. Bulaşı riskinin daha belirgin ve hızla yayılmasından dolayı, izolasyon
temelli kısıtlar getirilmektedir. Ancak kalabalığın hareketliliğini uzun süreli bu alanlarda durdurmak
kolay olmamaktadır. Bu durum bize, geçmişten bugüne uzanan kentleşmedeki ve kentsel
planlamadaki hataları hatırlatmaktadır.
 Özellikle kentlerde mevcut yapı ağırlığı düşünüldüğünde, izolasyon kısıtları daha çok evde
olmamızı gerektirmektedir. Eğitim, çalışma, spor vb. tüm etkinlikleri evler ya da mesafe kriterinin
sağlandığı kapalı mekânlarda yürütülecek olması; konut anlayışında ciddi dönüşümleri gündeme
getirmektedir.
Covid Pandemisi sağlık üzerinden ele alınıp tartışılırken unutulmaması gereken noktanın Covid’in
kentleri seçtiği gerçeği olup; bu gerçekle, kent ve kentsel politikalar üzerine yeniden düşünülmelidir.
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Rûhu’l-Beyân Tefsiri’ne Göre Hz. Îsâ’nın (as) Ref’i ve Nüzûlü ile Mehdî Beklentisi
Arş. Gör. Sıla İSKEÇELİ
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
ORCİD: 0000-0003-1240-1963

Özet
İslâm dünyasında Hz. Îsâ peygamberin (as) göğe yükseltildiği (ref’) ve kıyamete yakın bir zamanda tekrar
dünyaya indirileceği (nüzûl) meselesi tartışılan hususlar arasında yer alır. Bu konuda hem Batı’da hem de
İslâm dünyasında yapılan çalışmalar çoktur. Burada diğer çalışmalardaki ayrıntılara girilmeden kısaca
literatür bilgisi verilerek, ardından müfessir İsmâil Hakkı Bursevî’nin söz konusu hususları
değerlendirmeleriyle Mehdî beklentisine temas edilecektir. Şüphesiz Osmanlı Devleti’nin yetiştirdiği en
önemli âlimlerden birisi İsmâil Hakkı Bursevî’dir. Osmanlı’nın son dönemlerinde yaşamış ve kalıcı eserler
bırakmıştır. En meşhur eseri Rûhu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân’dır. Bu tefsirini bir yandan Arapça olarak
kısmen geniş hacimli üç cilt halinde kaleme almış, diğer yandan Bursa Ulucami’de yirmi yılı aşkın bir
sürede halka vaaz olarak sunmuştur. Tefsirinde Bursevî, Kur’ân âyetleri üzerinden değerlendirmeler
yapmıştır. Yazıldığı dönemden günümüze kadar birçok kimseyi etkileyen ve çok sayıda esere kaynaklık
eden söz konusu tefsirde Hz. Îsâ’nın ref’i ve nüzûlü hususunun nasıl ele alındığı önemlidir. Bu konulara
dair bazı âlimlerin eserlerinden nakiller sunan Bursevî, konuyla ilişkin beklenen kurtarıcı Mehdî’nin de
Hz. Îsâ peygamberle birlikte kıyamete yakın bir zamanda ortaya çıkacağına değinmiştir. Bursevî’nin ele
aldığı âyetler bağlamında bu açıklamalarını vaaz olarak sunduğu göz önünde bulundurulduğunda,
Osmanlı toplumunda bu gibi konulara dair bakışın hangi düzeyde olduğu da görülecektir.
Anahtar Kelimeler: Hz. Îsâ, Ref’, Nüzûl, Bûrsevî, Mehdî.
According to Ruhu’l-Beyan the Ascension, Descent of Jesus and the Expectation of the Mahdi
Abstract
In the Islamic world, the issue that the prophet Jesus was ascended to the sky and that he will be sent
down to the world again near the Day of Judgment is among the discussed issues. There are many
studies on this subject both in the West and in the Islamic world. Here, the literature information will be
given briefly without entering the details of other studies. Afterwards, İsmâil Hakkı Bursevi’s assessment
of the aforementioned issues and the expectation of Mahdi will be touched upon. Undoubtedly, he is
one of the most important scholars educated by the Ottoman State. He lived in the last period of the
Ottoman Empire and left permanent works. His most famous work is Rûhu’l-Beyân fi Tefsîri’l-Qur’an. He
wrote this work in Arabic in three volumes. He also preached to the public for more than twenty years in
Bursa Ulucami. He explained the verses of the Quran. This work has influenced many people since the
time it was written and has been the source of many works. It is therefore important how the ascension
and descent of Jesus is handled in this work. He cited some of works on these issues. He mentioned that
the expected Mahdi will appear towards the end of the world with the prophet Jesus. Considering that
Bursevî presented these explanations as sermons in the context of the verses he dealt with, it will be
seen at what level the Ottoman society had a view on such issues.
Keywords: Jesus, Ascension, Descending, Bursevi, al-Mahdi.
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GİRİŞ
17. yüzyılın sonu ile 18. yüzyılın başlarında yaşayan müfessir, mutasavvıf, mürşid ve âlim bir zat olan
İsmâil Hakkı Bursevî (ö. 1137/1725) yüzü aşkın eseriyle tarihe önemli izler bırakmıştır. Tefsir, hadis,
kelâm, tasavvuf, fıkıh vb. çeşitli alanlarda eserleri bulunan Bursevî’nin Rûhu’l-Beyân tefsiri en meşhur
eseridir. Bu tefsirini yirmi üç yıla tekâbül eden zamanda bir yandan kaleme almış, diğer yandan Bursa
Ulucami’de vaaz olarak halka arz etmiştir. Rivayet, dirayet ve işârî tefsir özelliklerini barındıran bu
tefsirinde müfessir, Kur’ân âyetlerini büyük bir titizlikle yorumlamıştır. Kendinden önceki âlimlerin
eserlerinden pek çok nakiller sunmuştur. Yer yer kendi görüşlerini vermiştir. Âyetleri yorumlarken
tartışmalı konulara da değinmiştir. İslâm’ın ilk dönemlerinden günümüze kadar tartışılan konulardan biri
olan Hz. Îsâ peygamberin semaya çıkarılması, tekrar yeryüzüne indirileceği meselesi ve kurtarıcı Mehdî
ile alakalı hususlar bunlar arasında yer almaktadır.
Hz. Îsâ’nın ref’i ve nüzûlü konusu aslında Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar açısından hadisenin
vukuundan beri merak edilen ve açıklanmaya çalışılan konular arasındadır. Her üç semavî din âlimleri bu
konulara dair soruları Kutsal Kitap’lar aracılığıyla çözümlemeye çalışmışlardır. Bir yandan Kur’ân-ı Kerîm
ve İncil’de bu hadiseyle ilgili referanslar çıkarılmış, diğer yandan hadis-i şeriflerde yine konuya ışık
tutacak rivayetler yorumlanmaya çalışılmıştır. Yaklaşık 85 hadisin bu mesele ile ilgili olduğu
kaydedilmiştir (Sakallıoğlu, 2014: 212). Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Îsâ’nın vefatı, ref’i ve nüzûlüne dair bazı
âyetler açıkça yer almıştır. Hz. Îsâ’nın çarmıha gerilmediği ve ölmediği (en-Nisâ, 4/157); göğe yükseltildiği
(en-Nisâ, 4/158); göğe çıkarılırken bedeniyle mi/ruhuyla mı çıkarıldığı (Âl-i İmrân, 3/55; el-Mâide, 5/117)
meseleleri belirgin bir şekilde bulunurken; onun yeryüzüne indirileceği konusu ancak bazı âyetler te’vil
edilerek (Âl-i İmrân 3/46; en-Nisâ 4/159; ez-Zuhruf 43/61) yorumlanmış ve buna dair bazı âhâd
hadislerin (Tirmizî, Fiten, 54) geldiği görülmüştür. İncil’de ise Hz. Îsâ’nın göğe yükseliş sürecine ilişkin
olaylar çelişkili şekilde kaydedilmiştir. Îsâ peygamberin ölmediği ve onun yerine öldürülenin bir başkası
olduğu Barnabas İncili 221. bölümde geçerken, diğer yandan onun öldürüldüğü ve çarmıha gerildiği,
ardından diriltildiği ve göğe yükseltildiğine dair hadiseler yine İncil’in bazı kısımlarında yer almıştır
(Markos 16/1-20, 15/21-32; Matta 28/1-8, 27/32-34; Luka 24/1-12, 24/50-53, 23/26-43; Yuhanna 20/110; Yuhanna 14/1-3, Elçilerin İşleri 1/3).
Sonuç olarak, Yahudi ve Hıristiyanlar, Hz. Îsa’nın öldüğü ve çarmıha gerildiğini kabul etmişlerdir.
Hıristiyanlar onun vefatından sonra göğe yükseltildiğine ve Mesih’in tekrar yeryüzüne indirileceğine
inanmışlardır. Müslümanlar ise onun vefat edip etmediği konusunda farklı görüşler ileri sürerken,
çoğunluk onun göğe yükseldiğini ve ahir zamanda tekrar yeryüzüne ineceğini kabul etmiştir. Nitekim
eskiden beri tartışılan bu konularda bir ittifaka varılamamıştır. İslâm dünyasında bu tartışmaların
bahsedildiği tespit edilen en eski kaynak Dırar b. Amr’ın (ö. 200/815) Kitabu’t-tahriş adlı eseridir (Şimşek,
2018: 279). Zâhirî mezhebinin temsilcilerinden olan İbn Hazm (ö. 456/1064) bu konunun ihtilaflı
olduğunu belirtirken; Mâlikî kadısı Kâdî İyâz (ö. 544/1149) ve âlim Teftâzânî (ö. 792/1390) bu konuların
zannî olduğunu söylemişlerdir. Yakın zamanlara gelindiğinde yine tartışmaların ısrarla devam ettiği
görülmüştür. Hatta son zamanlarda Ezher Üniversitesi şeyhlerine Hz. Îsâ’nın halen hayatta oluşu ve
dünyaya gönderileceği meselelerine inanmayan kimselerin iman durumları sorulmuştur. Onlar da iman
esaslarından olmayıp, açık bir delil bulunmayan bu durumu kabul etmeyenlerin inkârcı
sayılamayacaklarına hüküm vermişlerdir (Şeltut, 2005: 289, 293, 304). Yine son dönem Osmanlı
âlimlerinden Muhammed Zâhid Kevserî (1879-1952) konuyla ilgili gelen hadislerin mütevâtir olduğunu
kabul etmiş (Aydın, 2007: 23); Mustafa Sabri Efendi (1869-1954) âhir zamandaki bir grup azınlık hariç bu
konuda Müslüman ulemânın icmâsı bulunduğunu söylemiştir (Şimşek, 2018: 276). Fikir adamlarından
Mısır’lı âlim Ahmed Emîn (1886-1954), Ebû Reyye (1889-1970) ve Filistin’li âlim İzzet Derveze (18881984) nüzûlü reddetmiştir. Muhammed Abduh (1849-1905) ve Reşid Rıza (1865-1935) gibi çağdaş İslâm
düşünürleri Îsâ’nın mânevî şahsiyetinin zuhur edip zulmü kaldıracağı, adalet ve sevgiyi getireceğini
savunmuşlardır (Sakallıoğlu, 2014: 213-214). Pakistan’lı âlim ve düşünür Mevdûdî (1903-1979) ise göğe
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yükseltilme olayını kabul etmiş ancak bedeni ile mi ruhu ile mi yükseltildiği konusuna açıklık getirememiş
ve meselenin kapalı olup, bunun mucizevî bir olay sayılacağını dile getirmiştir (Mevdûdî, t.y., 1/429).
Mehdî beklentisi ise dinlerin çoğunda insanların sıkıntılarını giderecek, dini ve sosyal hayatı kemâle
erdirecek bir kurtarıcının gelmesi olarak yer almıştır. Dünyanın sonuna yakın bir zamanda bu kurtarıcının
çıkacağı beklenmektedir. “Mehdi” kelimesi Arapça he-de-ye kökünden gelir ve “hidayete erdirilmiş kişi”
anlamını taşır. Kur’ân-ı Kerim’de açıkça bu kelime yer almaz, ancak bazı âyetlerin (Hûd, 11/8; eş-Şuarâ,
26/4; el-Kasas, 28/5) Şiî’ler tarafından onunla ilişkilendirildiği söylenmiştir. Mehdî ile ilgili rivayetler
sıhhat dereceleri tartışılmakla beraber âhâd haberle gelmiştir. Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn Mâce gibi âlimler
buna dair hadisleri eserlerinde kaydederken; Buhârî ve Müslîm’in eserlerinde açıkça “Mehdi” ifadesine
yer vermediği görülmüştür. Hz. Muhammed’in (asv) soyundan geleceği düşünülen bu kurtarıcının
dünyayı adalet ile dolduracağı, zulümden arındıracağı, yeryüzüne hâkim olacağı, beş ile dokuz yıl arası
hüküm süreceği ve sonrasında kıyâmetin kopacağına dair haberler kaydedilmiştir (Ağırakça, 2000: 5/149150; K. Yavuz vd., t.y.: 1/348; Sarıkçıoğlu, 2003: 28/369; Uzun, 2011: 128; Y. Ş. Yavuz, 2003: 28/371). Bu
konuda farklı görüşte olan âlimler de vardır. Mu’tezilî âlimlerden Cübbâî (ö. 303/916) hatm-i nübüvvet
ile ilgisini kurarak Mehdî’nin gelişini reddetmiştir. Kelâm âlimi Kâdî Abdülcebbâr (ö. 415/1025) Mehdîliği
batıl görmüştür (Şimsek, 2018: 297-298). Öte yandan Ebû Abdullah eş-Şevkânî (ö. 1250/1834) Mehdî ile
ilgili gelen hadisleri mütevâtir olarak kabul etmiştir (Çetinkaya, 2013: 12). Burada son olarak şunu da
belirtmek gerekir: Hz. Îsâ ile Mehdî’nin aynı kişi olup olmadığı meselesi de tartışılmıştır. Buna dair gelen
bazı hadislerin değerlendirmeleri yapılmış ve gelen rivayetin sabit olmadığı görülmüştür (Çetinkaya,
2013: 242, 243, 288).
Hz. Îsâ ve Mehdî konularına ilişkin İsmâil Hakkı Bursevî’nin tefsirinden aktarımları ise şu şekildedir:
1. HZ. ÎSA’NIN (AS) REF’İ ve NÜZÛLÜ
1.1. Hz. Îsâ’nın (as) Göğe Yükseltilmesi:
Bursevî, ilk olarak Bakara sûresi 87. âyetin izahında Hz. Îsâ’nın Rûhu’l-Kudüs (Cebrâîl) ile desteklenmesini
açıklarken göğe yükselme olayını zikretmiştir. Bu açıklamaya göre Yahudiler, Hz. Îsâ’yı (as) öldürmek
istedikleri esnada Cebrâil (as) onu göğe yükseltmiştir (Bursevî, 2001: 1/226). Es’iletü’l-hikem adlı eserden
naklettiğine göre Hz. Îsâ (as) mele-i a’lâya (seçkin melekler topluluğuna) çıkarılmıştır (Bursevî, 2001:
5/395). Göğe kaldırılma hadisesine referans olan bir başka sûrede “Ben onlara ancak senin bana
emrettiklerini söyledim; ‘Benim de rabbim sizin de rabbiniz olan Allah’a kulluk edin’ dedim. İçlerinde
bulunduğum sürece onların yaptıklarına tanık idim. Fakat sen beni vefat ettirdikten sonra onların halini
bilip gören sadece sensin. Sen her şeye şahitsin.” (el-Mâide 5/117) âyetinde geçen Hz. Îsâ’nın (as) “beni
vefat ettirince” ifadesi “beni aralarından çekip alınca, göğe kaldırınca” manasındadır (Bursevî, 2001:
2/558). Hz. Îsâ’nın (as) “semaya yükseltilmesi” (en-Nisâ 4/158), “Allah katına yükseltilmesidir” ve hikmeti
meleklerin onun bereketinden faydalanmaları içindir. Onun tekrar dünyaya gelişi ise kıyamet
alametlerindendir ve umumî velâyetin sonunun bir delili olacaktır. Hz. Îsâ (as) geldiğinde Hz.
Muhammed’in (sav) şeriatında bulunacaktır. Yahudi ve Hıristiyanlar ona iman edeceklerdir (Bursevî,
2001: 2/387). Bu konulara dair mutasavvıf Üftâde Hazretlerinin (ö. 988/1580) Hz. Îsâ’nın (as) cesediyle
birlikte göğe yükseltildiğine dair ifadesine de yer veren Bursevî, yine gelen başka bir rivayeti nakletmiştir.
Buna göre İsrâiloğulları’nın kralı Hz. Îsâ’yı öldürtmek için bir eve kapatmış, bunun üzerine Cebrâil (as)
gelip, onu evin penceresinden birinci defa göğe yükseltmiştir. Aradan yedi gün geçince Allah Teâlâ, Hz.
Îsâ’ya yeryüzüne inmesini emretmiş ve onu havarilerini yeryüzüne dağıtmak ile görevlendirmiştir. Ayrıca
kâfirlerin öldürmesinden onu koruyup, ecelini tehir edeceğini bildirmiştir. Yine onun ikinci defa
yükseltilip melekler makamına çıkarılacağı, tekrar Deccâl zamanında yeryüzüne indirileceği, kırk yıl
yaşayıp orada vefat edeceği ve ölünceye kadar bazı yapacakları anlatılmıştır (Bursevî, 2001: 3/436; 2/5052). Müfessir, yine bir başka yerde Âl-i İmrân sûresi 46. âyette َُصالحين
ُ اس في ْال َم ْهدُ َو َك ْه
َُ َّ“ َويُكَلِّ ُُم النO hem
َّ لا َومنَُ ال
beşikte iken hem de yetişkin halinde insanlarla konuşacak ve sâlih kişilerden olacak.” buyruğunda Hz. Îsâ
(as) için kullanılan ve “orta yaşlılık çağı” anlamına gelen “kehl” (ُ ) َك ْهلاifadesinin kırklı yaşlarda başlayan ve
devam eden bir zaman dilimini içerdiğini belirtmiştir. Hz. Îsâ’nın (as) otuzlu yaşlarda göğe yükseldiği
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rivayetlerine göre kıyamete yakın onun gökten ineceği ve insanlarla “kühûlet” yaşı olan bu dönemlerinde
konuşacağı ve Deccâl’i öldüreceği rivayetlerinin önemli olduğunun altını çizmiştir (Bursevî, 2001: 2/44).
İbnü’l-Cevzî’nin ise Hz. Îsâ (as) hakkında onun otuz üç yaşında göğe kaldırılmasının doğru olduğu ve her
peygamberin kırk yaşında peygamberlik alması haberinin ise mevzu olduğu görüşünü aktarmıştır
(Bursevî, 2001: 8/639).
1.2. Göğe Yükseltilen ve Halen Hayatta Olan Diğer Peygamberler:
Bursevî, Hz. Îsâ’nın durumuna benzer bir olayın Hz. İlyâs peygamberin de başına geldiğini söylemiştir.
Hz. İlyâs (as) kavmi içinden göğe yükseltilmiştir. Ateşten bir at gelip, onu alarak göğe doğru çıkarmıştır.
Yeme-içme haceti kaldırılmış ve ona kanat verilmiştir. Hem insan hem de melek olarak yerde ve gökte
yaşayabildiğine dair bazı haberler mevcuttur. Yine Hızır (as) ile en son vefat edecek kimsenin Hz. İlyâs
(as) olacağı, Hızır’ın denizlere ve İlyâs’ın karalara gönderildiği bilgisine yer vermiştir (Bursevî, 2001:
7/567). Müfessire göre göğe yükseltilen peygamberler arasında bir başka peygamber Hz. İdrîs (as) de
bulunmaktadır. Onun da halen hayatta olduğunu söyleyen Bursevî, bazı âlimlere göre sağ olan dört
peygamberden ikisinin yerde Hızır ve İlyâs; ikisinin gökte Îsâ ve İdrîs peygamber olduğunu aktarmıştır
(Bursevî, 2001: 5/407). Bir yerde ise Hz. Muhammed’in (sav) miraçta bazı peygamberleri ruhlarının
büründüğü sûretleri ile seyrettiği ancak hayat sahibi bir zat olan Hızır’ı, peygamberlerden olan Hz. İdrîs,
Hz. İlyâs ve Hz. Îsâ’yı dünyadaki bedenleriyle gördüğünden bahsetmiştir (Bursevî, 2001: 5/135, 142).
1.3. Hz. Îsâ (as) Yerine Kimin Öldürüldüğü Meselesi:
Hz. Îsâ (as) yerine öldürülen kimseler hakkında müfessirin zikrettiği bazı görüşler vardır. Bunlar: 1. Hz.
Îsâ’ya benzeyen bir kimsenin o sanılarak öldürülmesidir. 2. Hz. Îsâ’nın ashabına kendisinin Yahudiler
tarafından öldürülmek istendiğine dair durumu anlatıp, kendi yerine kimin geçeceğini sorması ve
birisinin bunu kabul etmesi üzerine onun Hz. Îsâ’ya benzetilerek ve Yahudilerin onu Mesîh sanarak
öldürmeleridir. 3. Münafık birinin Hz. Îsâ’nın öldürülmesi için rehberlik yapması ve onun evini göstermesi
esnasında Îsâ peygamberin göğe yükseltilmesiyle münafığın onun suretine benzetilmesi ve
öldürülmesidir. 4. Tatyânus adlı bir Yahudinin Îsâ peygamberin evine girmesi ve onu bulamayınca onun
suretine benzetilerek öldürülmesidir. 5. Hz. Îsâ’nın (as) ölmeyip, göğe yükseltildiği ve Yahudilerin bu
durumdan haberleri olunca kargaşa çıkmaması için rastgele birini öldürmeleridir. Bursevî, kelâmcıların
çoğunun bu son rivayeti kabul ettiklerini, böylelikle bir insanın başka bir insan suretine çevrilmesi
meselesine açıklık getirilmiş olduğunu söylemiştir (Bursevî, 2001: 2/386-387).
1.4. Hz. Îsâ’nın (as) Yeryüzüne İnişi ve Sonrasında Yapacakları:
Fakih ve tefsir âlimi Şeyzâde’den (ö. 950/1543) müfessirin naklettiğine göre İslâm dışında başka bir din
kalmayınca Hz. Îsâ (as) dünyaya inecektir (Bursevî, 2001: 3/530). Nasıl ki halifelik Hz. Âdem (as) ile
başlamıştır, Hz. Îsâ’nın (as) yeryüzüne inmesiyle de son bulacaktır (Bursevî, 2001: 1/128). Hz. Îsâ (as)
yeryüzüne inmesinden sonra evlenecek hatta çocukları olacaktır (Bursevî, 2001: 8/457). Hz. Îsâ (as)
Havran ve Gûr arasında yer alan “Efîk” (Afîk) denilen bir yere inecektir. Üzerinde iki kırmızı giysi
bulunacaktır (Bursevî, 2001: 8/515). Gelen başka bir habere göre “Hz. Îsâ (as) Şam’daki Beyaz Minare’ye
inecektir” rivayetine yer vermiştir (Bursevî, 2001: 5/136). Bir diğer nakline göre Hz. Îsâ (as) Kudüs’e
geldiğinde imam ikindi ya da sabah namazını kılıyor olacak ve onun gelişi üzerine geri çekilerek yerini ona
bırakmak isteyecektir. Hz. Îsâ (as) ise imamın arkasına geçecek ve Efendimiz’in (sav) şeriatı üzerine
namazı kılacaktır. Haç ve putu kıracak, kiliseleri ve havraları bozacak, domuzu öldürecektir. Tüm
Hıristiyanlar kendisine inananlar hariç öleceklerdir. Hadis âlimi Nevevî’den (ö. 676/1277) yine müfessirin
aktardığına göre tüm bunlar mecâz olup, asıl denilmek istenen şirkin yok edilmesidir. Yine başka bir
rivayete göre Hz. Îsâ (as) Deccâl’i Filistin’de Lüd köyünde öldürecektir. Ye’cûc ve Me’cûc çıkınca Hz. Îsâ
(as) inanlar ile Tûr dağına gidecek ve orada onları koruyacaktır. Ayrıca Mehdî ile buluşacaktır. Mehdî
mutlak hilâfetin, Îsâ (as) ise mutlak velâyetin sonudur. Bir başka eserden naklettiğine göre Mehdî, Îsâ’ya
(as) uyarak namaz kılacaktır. Îsâ, bir nebidir ve üstündür; Mehdî ise velidir. Müfessir, bu meselenin
tartışmaya açık olduğunun altını çizmiştir. Kendi görüşüne göre Mehdî imam olacaktır ve Hz. Îsâ ona
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uyacaktır. Zira nasıl ki Hz. Îsâ’nın miraç hadisesinde diğer peygamberler gibi Hz. Muhammed’e (sav)
uyduğu sâbit ise, onun halifesi olan Mehdî’ye de uyması da vâciptir (Bursevî, 2001: 8/515-517).
Dolayısıyla Hz. Îsâ’nın sonradan inişi son peygamber Hz. Muhammed’in (sav) peygamberliği hususunda
nasıl bir etkide bulunur? Sorusuna da şöyle cevap getirmiştir: Hz. Îsâ’ya (as) Hz. Muhammed’den (sav)
önce peygamberlik görevi verilmiştir. Onun kıyamete yakın inişi ise Resûlullah’ın (sav) ümmetinden
olarak gerçekleşecektir. Hz. Muhammed’in (sav) şeriatı üzerine gelerek, onun bir halifesi olacaktır
(Bursevî, 2001: 7/223). Hz. Îsâ (as) İslâm dini üzerine gelecektir. Bir peygamber olarak gelmeyecek, ancak
ümmetten biri olacaktır. Hz. Peygamber’in (sav) halifesi olan Mehdî imam olacak, Hz. Îsâ (as) onun
arkasında namazı eda edecektir (Bursevî, 2001: 8/515-517).
2. MEHDÎ BEKLENTİSİ
Bursevî, Mehdî’nin gelmesi ve ardından Deccâl’in çıkışı ile onu öldürüşü gibi durumlar hakkında bazı
rivayetleri nakletmiştir (Bursevî, 2001: 6/477). Mehdî, adâlet sahibi bir idareci olacak ve Hz.
Peygamber’in (sav) soyundan gelecektir. Bir peygamber, nebî ya da resûl değil; ancak mutlak hilâfetin
sonuncusu olacak ve İslâm’a hizmet için çalışacaktır (Bursevî, 2001: 5/530). Mehdî’nin ortaya çıkışı
esnasında bazı olaylar da vuku bulacaktır. Ramazan ayının ilk gecesi ay tutulması, ortalarında güneş
tutulması yaşanacaktır. Sonrasında Mehdî ortaya çıkacaktır. Mehdî, Medine doğumlu, yirmi yahut kırk
yaşında, yüzü parlak, sağ yanağında bir ben bulunan bir kimse olacaktır. Deccâl’den yedi yıl önce zuhûr
edecektir. Deccâl ise güneşin batıdan doğuşundan on yıl önce ortaya çıkacaktır (Bursevî, 2001: 4/444).
Mehdî geldiği zaman Ashab-ı Kehf tekrar diriltilecek ve Mehdî ile selamlaşacaklardır. Sonra kıyamette
diriltilinceye kadar tekrar öleceklerdir (Bursevî, 2001: 5/276). Bir başka habere göre Mehdî zamanında
Hızır (as) ile Ashâb-ı Kehf de ortaya çıkacak ve onun askeri olarak şehit olacaklardır (Bursevî, 2001:
5/320). Mehdî’nin zamanında insanlar ya İslâm dininde olacaklar ya da haraç vereceklerdir. Mehdî’nin
yardımcısı Hz. Îsâ (as) olacaktır (Bursevî, 2001: 5/530). Bir diğer rivayet ise Mehdî, Hz. Îsâ’nın hizmetinde
bulunacaktır (Bursevî, 2001: 2/387).
SONUÇ
Hz. Îsâ’nın (as) semaya çıkarıldığı ve tekrar dünyaya ineceği konusu Müslüman ve Hıristiyan çoğunluk
tarafından kabul edilmiştir. Aralarında olayın vuku şekli bakımından farklılık barındıran bu hadiseyle ilgili
hem Kur’ân hem de İncil’de ilgili referanslar bulunmaktadır. Müfessir İsmâil Hakkı Bursevî, İslâm
dünyasında genel olarak kabul gören bu meseleye dair bazı âlimlerin açıklamalarını nakletmiş ve bazı
görüşlere katılmıştır. Bazen farklı görüşleri sunarken, bir yandan da o görüşlerin mecâz olabileceği
hakkında diğer yorumları aktarmıştır. Sunduğu nakillerden farklı düşündüğü yer var ise onu belirtmiştir.
Bazen de bir kısım İsrâilî rivayetleri sunmuştur. Halen diri ve hayatta olduğu söylenen peygamberlere ve
sâlih kimseye değinmiştir. Mehdî’yle ilişkin hadis rivayetlerini nakletmiş ve onun geleceği konusunda
müspet yönde değerlendirmede bulunmuştur. Mehdî’nin çıkma zamanında vuku bulacak bazı olaylardan
bahsederek, Mehdî’nin niteliğine dair yine ulaşan rivayetleri bildirmiştir.
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Kapitalizmin Değişen Üretim Biçiminin Eğitimi Şekillendirmesi
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Özet
Kapitalist üretim ve tüketim biçiminin birçok yönüyle tüm dünyayı sararak, yönlendirmeye çalıştığı bir
dönemden geçmekteyiz. Üretim biçiminin değişerek bu güne gelmesinde kapitalizmin krizlerinin etkisi
büyük olmuştur. Fordist dönemin yığın üretim biçiminin terk edilmesiyle, postfordist üretim biçiminde
çalışanlardan beklentiler farklılaşmıştır. Küreselleşme ve neoliberal politikaların da etkisiyle kapitalizmin
kırılganlaşan yapısının, esnek üretim sistemlerini zorunlu hale getirdiği bir süreç yaşanmıştır. İlk defa
çalışacakların işin gerektirdiği nitelikleri edinecekleri eğitimi almaları veya işini kaybedenlerin tekrar iş
bulabilmeleri için kendilerine yeni eğitimler eklemeleri gereği doğmuştur. Böylelikle eğitim kurumlarının,
eğitim anlayışları başta olmak üzere; eğitim aracı olan kişi, kurum, materyal vb. yeni duruma ayak
uydurması beklenmiştir. Çalışmada, kapitalizmin üretim biçimininin dönüşmesinin dinamikleri üzerinde
durulacaktır. Ardından, günümüz postfordist üretim biçiminin özelliklerinden dolayı eğitimden
beklenilenlerin nasıl ve ne yönde değiştiğine yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, kapitalizm, postfordist üretim biçimi
Shaping of the Education by the Changing Mode of Production of Capitalism
Abstract
We are going through a period in which the capitalist mode of production and consumption is striving to
shape and surround the whole world in many aspects. The effects of capitalism’s crises had a great
effect on the fact that mode of production came down the present day by undergoing change. The
expectations from the workers in the Post-Fordist mode of production changed with the abandonment
of the mass production form of the Fordist era. A process was experienced in which the fragile structure
of capitalism made flexible production systems obligatory along with the effect of globalization and
neoliberal policies. It became necessary for first-time employees to receive the training in order to
acquire the qualifications required by the job or to add new trainings for those who lost their job with
the aim of finding a job again. Thus, educational institutions were expected to adapt to the new
situation especially with the understanding of education, people as education instrument, institutions,
materials, etc. The new type of employee is not asked to do the same or similar jobs throughout his/her
working life. But rather, they are expected to produce something new that can be sold in the market.
The qualities of the employee who could meet this expectation must also naturally be different, thus,
the employee has to undergo a different education.
In the study, the dynamics of the transformation of capitalism’s mode of production will be emphasized.
Then, how and in what direction the expectations from education changed due to the characteristics of
today’s Post-Fordist mode of production will be covered.
Keywords: Education, Capitalism, Post-Fordist mode of production
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Fordist Üretim Biçiminden Postfordizme
Ana kelime olarak 1914’den 1945’e değin Batı ekonomilerinde fordist, 1945-1970 arasındaki bunalıma
dek fordist Keynesçi bir eğilim hakim olmuştur. Ulusal ekonomileri içinde sanayinin öncelikli bir yeri
olmuş, sanayi içi örgütleniş rasyonel ve ağır büyümeye yönelik olmuştur. Çalışanların büyük çoğunluğu
sanayi ve tarımda olup; 1960 sonrasında bu istihdam oranı azalma eğilimi göstermiştir. Hizmet
sektöründe ise her geçen gün artış yaşanmıştır. Bunun nedeni izlenen ekonomi politikası olan esnek
birikim modelidir. Esnek birikim modeli; üretkenliği artıran, yeni teknolojilerin kullanımını ve emeğin
daha değerlenmesini gerektiren bir modeldi. Bu modelin yaygınlaştığı yıllarda dünyada rekabet artmış,
rekabete direnç zayıflamış, işletmeler maliyetleri azaltma ve rekabet edebilme yollarını aramışlardır.
İşyerlerinde verimliliğin sağlanması ve maliyetlerin azaltılması bu dönemde fazlaca işten çıkarmalara ve
işsizliğe neden olmuştur. Fordist üretim biçimi rekabete dayanamamış, maliyet esaslı ücret düşürme
yolları geçmiş dönemlerden farklılaşmıştır. İşletmelerin buna buldukları çözüm; çalışanların azaltılması,
verimliliğin artırılması ve bunlara ödenen bedel iş güvencesi sağlamak olmuştu. Böylelikle birçok Batı
ülkesinde sendika hareketleri 1945 öncesindekilere kıyasla durulmuştur. Bu şartlar altında işletmeler
dünya rekabetiyle baş edebilmek için, emek ilişkilerinin sıkı olmadığı bölgelere doğru yönelmişlerdi. Aynı
zamanda devletin koruyucu önlemler zamanla tesirini azaltmaya başlamış, gümrük pazarları artık ulus
ekonomilerine çözüm olamaz duruma gelmişti. Sonuçta hızlanan globalleşme, yerelliklerin önem
kazanması ve geçmişe oranla özerkleşmesi, ürünlerin de sonuç olarak iç ve dış pazardaki şartlara göre
farklılaşması esnek üretim biçimini ortaya çıkarmıştır (Yılmaz, 1993: 191-192).
1970 sonrası egemen üretim paradigması olan fordizme alternatif olabilecek yeni üretim sistemleri
denenmiştir. İtalya ve Japonya’da uygulanan Japon Üretim Sistemi, Yalın üretim ya da Toyotizm
incelenerek, denenmeye başlandı (Parlak, 1999: 85). Bu sistemlerle üretim faktörlerinin kayıpları ortadan
kaldırılmaya çalışıldı.
Yalın üretimde “Kaizen” olarak adlandırılan sürekli iyileştirmeye dayanan sürecin, gerçekten bir yerde
başlayıp biten bir süreç olmayışı, işçilerin sürekli dikkat, merak, çaba ve yaratıcı emeklerine ihtiyaç
duyulduğunu göstermekteydi. Böylesi bir süreçte, işçilerin üretimi aksatmalarına farklı bir tarifle
yaklaşılmıştı. Japon işverenler, işçilerin grev yaparak üretimi geçici olarak durdurmaları halinde fazla
endişeye kapılmayacaklarını ve bu kayıpları telafisi mümkün kayıplar olarak değerlendirdiklerini, ancak
işçilerin öneri getirmeyi, yaratıcı emeklerini ve dikkatlerini üretimde seferber etmeyi durdurmaları
halinde Japon sanayiinin çökebileceğini ifade etmişlerdir. İş güvencesi çekirdek işçiler için düşünülmüş,
geriye kalan işçiler için asgari oranda bir güvence planlanmıştı. Çalışanların herhangi bir denetime ihtiyaç
duymayacak bir yönetim anlayışıyla otonomi yeteneğine sahip, geniş çaplı bütünsel bir eğitimden
geçmiş, planlama, karar verme, insiyatif alma ve deneyimlerini kullanabilmeleri istenmiştir. Üretken
olmayan emek olarak düşünülen beyaz yakalı grubun zamanla işyerinde ihtiyacın azalması nedeniyle
üretimden aldıkları pay azalma eğiliminde olmuştur (Ansal, 1999:26).
Esnek üretimin uygulandığı işyerlerinde, birden çok işlevi olan makinalar, bilgisayar-destekli otomasyon
ve robotiks, vasıflı işçiler, stok kontrolü, tam zamanında üretim ve işçinin hem kol hem de beyin
gücünden eş zamanlı faydayı hedefleyen üretim organizasyonu gibi yenilikler, fordist üretim sürecini
değiştirerek zamanla yerini almıştır. Tüm bunlar sürerken, teknoloji üretim sürecinde yoğun bir şekilde
kullanılmaya ve emeğin birden çok işlevi olan makinalara yerini terk etmesi gündeme gelmişti.
Yaşananlar bir yandan emeğin verimliliğinin artmasına diğer yandan karın ve vasıflı emeğin ücret
artışlarına yol açmıştı (Çakmak, 2004: 251-252 ).
Yirminci yüzyılın son çeyreğinde üretimin kendisi ve etkilediği alanlarda hayli değişiklik meydana
gelmiştir. Üretim ve emekte esnekleşme tipleri gündeme gelmiştir (Markantonatou, 2007: 122 ). Nedeni,
kitlesel üretim ve tüketimin yerini bireysel müşteri taleplerinin alması, bunun da üretim biçimini
değişmeye zorlamasıydı (Ömür, 2016: 439). Piyasa yapısından doğan rekabet gücüne karşı fordist
üretimin çözüm üretememesi postfordizme; işgücü ve makinalaşmayla esnek uzmanlaşmanın sağlandığı,
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bilgi ve iletişim teknolojilerinin üretimde yaygınlaştığı bir üretim ve birikim rejimi hasıl olmuştur (Saklı,
2007: 8).
Fordist üretimin montaj hattında işçilerden beklenenlerle, postfordist üretimde işçilerden beklenenler
farklılaşmıştır. Fordizmde işçilerin aksaklıklara müdahale edebilmesi ve fabrikanın genel durumu
oluşturulan andon panolarında; mal miktarı, teçhizat arızaları ve personel eksikliği gibi üretime dair
bilgiler izlenebilmekteydi. Takımın bir parçası olmayı içselleştiren işçiler, bu anlamda dişlinin bir parçası
olmaya çalışırken, kendiliğinden otonomi kazanacaklardır (Parlak, 1999: 91).
Postfordist üretim biçiminde karın düşmesi, işgücünün uzmanlık gerektirmesi ve teknoloji kullanımının
yaygınlaştırılması gerekmişti. İşçiye çoklu görevler yüklenmeli ve işgücü uzmanlaşmalıydı. Yani dar bir
bilgi yerine mümkün olduğunca geniş bilgi ve yetenek kazandırılması anlayışı hakimdir (Saklı, 2007: 12).
Bu nedenle ilk yapılan mevcut işçilerin sayısının azaltılarak her bir çalışanın iş genişlemesi yöntemiyle
daha fazla iş yapması olmuştur (Elger, 1990). İş güvencesi ve yüksek ücret ancak çok nitelikli işgücü için
söz konusudur. Eski imalathanelerin yerine yüksek teknolojinin üretimde kullanılması, küçük işletmelerin
üretim imkan ve seçeneğini artırmıştır (Saklı, 2007: 12). Bunun için işçilere rotasyon yaptırarak her
birimin işini öğrenmelerini sağlama, basit arızaları giderebilme yeteneği elde etme, kalite kontrol, birimin
idaresi ve malzeme sipariş verme gibi birçok iş ve işlevi yapabileceklerdir (Parlak, 1999:91).
Küçük ölçekli firmalar yaygınlaşarak düzensiz taleple sallanan piyasalara ayak uydurmaya çalıştı (Arslan
ve Erdil, 2003: 10). Bu organizasyonlarda girdideki değişmelere ani yanıt verebilmek için çemberler
oluşturuldu, hiyerarşi sıkıştırıldı ve işin yapılmasını mümkün kılmak için iş rotasyonu getirildi (Arslan ve
Erdil, 2003: 37). Böylelikle az sayıda çalışan işçi işyerinde, iş zenginleştirme ve işçinin teknolojik bilgi
düzeyinin yüksek ve vasıflı bir emeğinin olması gerekmektedir (Dağdelen, 2005).
Kapitalizm ve Üretim Faktörü Emek
Kapitalizm öncesi toplumla kapitalist toplumun birbirinden farkları bulunmaktadır. Kapitalizm öncesi
toplumda insanların sosyal konumları göreli olarak sabit varsayılmaktadır. Ekonomik faaliyetlerin
temelini oluşturan gereksinmelerin isteğe bağlı değilde, bireyin toplumdaki yeri nedeniyle belirlenmiş
olduğu toplum tarif edilir. Bu toplumda ekonomik hayatın nabzını geleneğe bağlı olarak; mevcut olanın
kullanılması, öğrenilenin yapılması ve geçmişin tekrarı belirlemektedir. Kapitalizmin ruhu ise bunun aksi
bir dünya yaklaşımına bağlıdır. Kapitalizmin ekonomik faaliyetleri, insanın doğal ve maddi ihtiyaçları
yönünde değil; para tutkusu, serüven aşkı, yaratıcılık yönünde biçimlenmektedir (Gençoğlu, 2012: 105).
Müteşebbüsün ekonomik alanda etkinlikleri için işgücüne ihtiyacı vardır. Üretimin tüketime göre
büyüme dönemlerinde az küçülme dönemlerinde çok üretilmesi gereken bir biçimde esnek olması
gereken bir sistemin mevcudiyeti hasıldır. Daima kaygan ve belirsiz bir ekonomik zeminde hareket
edebilmek, bu zemine uygun nitelikte sosyal güvenlik mevzuatı ve bu duruma uygun insan kaynağını
ekonomik faaliyetlerde kullanmayı gerektirmektedir. Ekonomiye dahil olan kişi ve kişilerin, üretimdeki
hane halkından tutunda devasa işletmelerde üretim aşamalarının en sıradan adımlarını yapan vasfı
olmayan çalışana, onları yöneten teknik elemanlara, farklı ürünler geliştiren uzmanlara kadar çeşitli
niteliklerinin olması gerekmektedir. Bu mesele yeni değildir. Kapitalizmin ortaya çıkışında ve varlığını
sürdürebilmesinde emeğin niteliğinin değişmesi gerekliliği her zaman olmuş ve olacaktır. Kapitalizm
insan kaynağını diğer bir deyişle beşeri sermayeyi, üretebilmenin yollarını araştırmış ve sonuca ulaşmıştır
(Gençoğlu, 2012: 105).
Esasen bir iş adamı, tacir ve yatırımcı olan müteşebbüs yaşamla ilgili tüm diğer geride kalan faaliyetlerini
diğerlerine devredebilir. Zekâsını ise; işine ve çabasını piyasada rekabet etmeye ayıracaktır. Kapitalist
zihniyetle bakan bir kimse gelenek ya da din eksenli düşünmeyecektir. Zamanını sermaye birikimine ve
onunla elde edeceği gücün hegemonyasına ulaşarak kullanmaya çalışacaktır. Kapitalizm nüfus artışı ile
emek gücüne bolca ulaşabilmiştir ancak sorun bu emek gücünün üretimin gereklerine uyum sağlaması
olmuştur. Kapitalizm itaat ve düzen içinde çalışmayan, ihtiyacı olandan fazlası için çaba göstermeyen
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kesime düşük ücreti uygun bulmuştur. Ardından ihtiyaç duyulan emeği teknoloji kullanarak azaltan
kapitalist sistem, emeği kendi arasında rekabet etmeye mecbur hale getirmiştir (Gençoğlu, 2012: 106).
Kapitalizmin İhtiyaç Duyduğu İş Gücü ve Eğitim
Günümüz sanayi toplumu sonrası bilgi toplumu ve dijitalleşme, yapay zekâ ve e-devlet ile birlikte bu
değişim dönüşüm süreci devam etmektedir (Acar, 2019: 131). Sanayi ötesi toplum denince akla; “bilgi
toplumu”, “enformasyon çağı”, “dijital çağ” kavramları gelmektedir. Bilgi toplumu, insanları saran
yaşamın her alanında teknolojiden en yüksek katkıyı almayı garanti eden bilgi ve iletişim teknolojilerini
iyi bir biçimde kullanmayı sağlayan bir ekonomik düzenin oluşması ya da toplumun varolması anlamını
taşımaktadır (Mengülerek, 2011: 19). Bu yeni ekonomik düzende neoliberal eğitim imgesi geçmişinden
kopuk değildir. Yeni eğitim felsefesinde geçmişten alınan sorumluluk, disiplin ve performans gibi
kavramlar olması yanında yeni öğrenci ve öğretmen kimlikleri oluşturularak piyasanın yeni örgütlenişine
uyması da kritik öneme sahiptir. Bu kimlikleri yeniden oluştururken eğitimin rasyonelleştirilmesi ve
araçsallaştırılması hedeflenmektedir (Ünal, 2005: 39). Polanyi’ye göre devletin eğitim hizmeti dahil
olmak bazı kamusal hizmetleri yapmaya başlaması, piyasanın kendi ihtiyaçlarını karşılayamamasındandır
(Polanyi, 2020: 220).
Yaşanan gelişmeler örgütlerin varlıklarını sürdürebilmeleri, başarılı olmaları, değişimin içerisinde
olabilmeleri ve geleceği görebilmeleri için sürekli iyileştirme felsefesini benimsemelerine neden
olmuştur. Sürekli iyileştirmenin temel bileşenleri öğrenen organizasyonları karşımıza çıkarmaktadır.
Organizasyonların etkin, verimli ve yaratıcı olarak rekabet ve küreselleşme şartlarında tutunabilmelerinin
yolu başarılı olmada insan kaynağını gözden kaçırmayıp eğitime ve öğrenmeye önem vermeleridir.
İşletmelerin işyerinde bilginin üretilebilmesi için gelişmiş insan kaynakları uygulamalarına ihtiyaç
duyacaklardır. Kapitalizm bilgiyi verimli kullanan bireyleri istihdam etmeyi seçecektir (İnce, 2005).
Postmodernizm sanayi sonrası toplumu ifade etmektedir. İçinde bulunduğumuz bu çağ “bilgi” ve
“iletişim” çağı olarak da adlandırılmaktadır. Yaşadığımız çağın belirleyici özelliği bilgide, iletişimde veya
her ikisi için kullanılan “bilişim” teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin yoğunluğudur. Postmodern
toplumlarda fabrikalar otomasyona geçmiş, makine ile insan arasındaki işbölümü yeniden
yapılandırılmıştır. Hayal kurabilmek, kendine özgü nitelikleri bulunmak ve özgürlük ise postmodern
toplumlardaki kilit sözcüklerdir. Bu çağda istendik olan “hayal gücü, yaratıcılık, serbest teşebbüs,
özgüven, özdenetim, özmotivasyon, özdisiplin değerleri yüksek, herkes gibi olmayan, farklı düşünen,
davranan ve üreten” bireylerdir. Bu bireyleri yetiştiren eğitim sistem ve araçlarının yeni çağda kendi
görev tanımlarını yeniden yazmaları bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Postmodern çağın
getirdiği değişmeyi karşılayacak eğitim anlayışı ancak insanı bir bütün olarak görerek, insan merkezine
alan hümanist bir eğitim anlayışı olacaktır (Şahin, 2004).
İşletmelerin piyasada ayakta kalabilmesi çalışan insanların yetenek ve becerileriyle mümkün olacaktır. Bu
anlamda değişen çevreye ayak uydurabilen, gelişmeye açık, kendi kendine yetebilen, karar verebilen,
bilgi ve iletişim becerileri yüksek, muhakeme ve mukayese yeteneği olan, esnek ve özerk kimseler
olmaları gerekmektedir. Hayal etme, özgün düşünme ve yaratıcı olma özgür bireylerin yapabileceği
ürünlerdir. Demokratik olmayan ve despot bir çevrede büyüyen birey ancak bu çevrenin müsaade ettiği
sınırlar içerisinde özgür olabilecektir (Özmen ve Sönmez, 2007).
Postmodern eğitim kişiyi bilme olayının nesnesi durumuna indirgemektedir. Eskiden bilgi edinme olayı
zihin ve kişilik oluşturma sürecinin ayrılmaz bir öğesi sayılmaktaydı. Bilgiyi öğrenmenin nedeni satılması
ve üretimde değerlendirilmesinden dolayı; bilgi aslında piyasa değerine dönüşmekteydi. Her geçen gün
bu durumun artacağı düşünülmektedir (Lyotard, 2014: 14). Modern dönemdeki kabulün aksine bilgi
gerçekle birebir örtüşmemekte, gerçek hep yeniden üretilmekte ve bunun için de yeni modeller
geliştirilmektedir. Bu noktada J. Baudrillard’ın gerçeklik ilkesi yerine benzeşimi koyduğu şeyin ta
kendisidir. Postmodernizmde özne, nesne ve bilgi birbirinden ayrı değildir. Bilginin peşinde koşan kişi ve
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onun iktidar mücadelesinde ayrı bir yerde tutulmamalıdır (Özkiraz, 2002: 144-145 ). Sahip olunduğunda
gücün kendisine de ulaşılmış olacaktır. Bilginin ulaşılabilir olduğu günümüzde, doğru bilgi ve buna
ulaşabilme yeteneğide önemli olacaktır.
Postfordizmde esneklikle, düşük ücret, düşük yetenek, geçici istihdam ve sıklıkla kısmi zamanlı çalışmayla
karakterizedir. Ancak özel üretim ve hizmetlerde kullanılan çok yetenekli kimselere yüksek ücretler
ödenmektedir (Brown and Lauder, 1995- 19-22).
Verilen eğitim yenilik için yaratıcı düşünceyi açık ya da örtük bir biçimde onaylamaktadır. İşletmeler
yaratıcılığı kucaklaması onu var eden farklılığı ortaya çıkaran güçle çelişmekte o zaman verimsiz, eleştirel
ve aktivist taraf ölmektedir. Yaratıcılığın demokratikleşmesi onun sanatsal yeteneğinin kaybolmasına yol
açabilecekken neoliberal üretkenliğin işine yarayabilir. Eğitimde yaratıcı düşünce farklı roller üstlenmesi
beklenebilir (Kalin, 2016: 42). Kapitalizm sermayeden özerk bir biçimde ve toplumsal süreçlerden artan
ortak değer üretme eğilimindedir. Bu eğilim kendisini yaratıcılığa yaslamaktadır. Bilginin metaya
indirgenmiş zenginleştirme rolü ve değer verilen bir kurumsal mülkiyet biçimi olup kar elde edilmesini
sağlayacaktır (Means, 2013: 56). Okul süresince matematik, edebiyat ve sembol yönetimi gibi dersler,
endüstri için yeteneklerin gelişmesini ve her yaşta yenilenmesini sağlar (Araya, 2010: 17).
Eğitim kurumları performanslarını yükseltmek ve profesyonel kimseleri yetiştirmek adına farklı roller
üstlenmeleri istenmiştir. Bunlardan biri hizmet içi eğitim diğeri sürekli eğitimdir. Bilgi artık gençlere
meslek öncesi bir defada aktarılmak yerine bunu talep eden kimselere, düzeylerini artıracak ve terfilerini
kolaylaştıracak, ufuklarını genişletecek, teknik bilgiyle etik değerlerini bağdaştırmasını sağlayarak dil ve
dilin oyunlarına hâkimiyetini artıracaktır (Lyotard, 2014: 96-97).
Üretimin ihtiyacı olan bireyin iyi nitelikte mezun olabilmesi yada iş bulabilmesi için işin geneline hakim
olunabilmesi ve işçinin vasıflandırılmasına ait birçok sertifika programı bulunmaktadır. Birçoğu genel bilgi
gerektiren bu programlar fazlaca bir emek gerektirmeksizin birçok kişiye aynı anda bir yada birkaç günlük
programlar şeklinde olmaktadır. Bunlar kariyer yönetimine, planlamaya, kaliteye, zaman yönetimine,
ekonomiye, finansa, etkili iletişime kadar geniş bir perspektifte düzenlenmektedir. Postfordist üretimin
istediği nitelikte geneli görebilen, insiyatif alabilen ve üretimi takip edebilecek düzeye gelebilmesini
sağlayabilecek programlardır.

SONUÇ
Post fordist üretim biçimi karını marksimize etmek ve küresel krizlerde ayakta kalmak için esnek üretimi
hedeflemiştir. Esnek üretim yapan bir işletmede çalışanların; öncelikle yaratıcı düşünceye sahip, işin
geneline hakim olabilecek yeterlilikte, iş genişletmeyle birden çok yönetim hiyerarşisinin iş tanımına
hakim olabilmeleri beklemektedir.
Eğitimin bir amacınıda işgücünün vasfını artırmak olarak belirlemişsek hakim kapitalist üretimin işgücü
ihtiyacını karşılamak durumundadır. Kapitalizmin ürün ve hizmetten öte bir değer yaratmasının aracı
yaratıcı düşünceye sahip çalışanlarınızın olmasıdır. Eğitimli emeğin yaratıcı faaliyetler yapması halinde
istihdam edilen ücret düzeyleri yükselmektedir. Yaratıcı düşüncenin ortaya çıkması ve gelişmesi eğitim
faaliyetlerinin bu yönde geliştirilmesine ve yönlendirilmesine bağlıdır.
Postfordist dönemde, eğitim yaşamın belirli bir döneminde yapılan temel bir faaliyet olarak
kalmamaktadır. Esnek istihdamla işini değiştiren ya da işi değişen kişilerin tekrar bulundukları iş tanımına
uygun hale gelmelerinde kullanılan çeşitli eğitim programı uygulamaları geliştirilmektedir.
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Özet
Din psikolojisinin ve din sosyolojisinin en temel konularından biri dindarlığın ölçümüdür. Türkiye’de
dindarlığın ölçümü ile ilgili yapılmış çalışmalar eskiden bu yana vardır. Türkiye’deki dindarlık ölçümü
hakkında yapılan en eski anketlerden biri de Mehmet Taplamacıoğlu’nun anketidir. Bu anket kendi
dönemindeki bilim dünyasının çizgisini yansıtması açısından ve ilerde yapılacak olan çalışmalara ışık
tutması açısından önemlidir. Daha sonra ölçek geliştirme açısından en önemli çalışmalardan biri de
Veysel Uysal’ın yaptığı çalışmadır. Dindarlık konusunda ölçek geliştirmek Türkiye’de zorlu bir süreçtir.
Çünkü Türkiye’deki dindarlık algısı ve inanç çeşitliliği çok geniştir. Fakat bu tür çalışmalar zorlu bir
süreçten geçse de kendi dönemlerindeki bilim dünyasına katkı sağladığı için değerlidir. Bu iki çalışmayı
tanıtıp değerlendirmelerde bulunulacak ve dindarlık ölçümleri için gelecekte neler yapılabileceğine dair
kısa bir düşünce sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dindarlık, Dindarlık Ölçekleri, Dindarlık Anketleri, Din Psikolojisi, Veysel Uysal,
Mehmet Taplamacıoğlu

Absract
One of the most fundamental issues in the psychology of religion and sociology of religion is the
measurement of religiosity. Studies on the measurement of religiosity in Turkey have existed since the
past. One of the oldest surveys about religiosity measurement in Turkey is Mehmet Taplamacıoğlu's
survey. This survey is important in terms of reflecting the line of the scientific world in its period and
shedding light on future studies. Later, one of the most important studies in terms of scale development
is the work of Veysel Uysal. Developing a scale for religiosity is a difficult process in Turkey. Because the
perception of religiosity and diversity of beliefs in Turkey is very wide. However, such studies are
important as they contribute to the scientific world of their time. We introduce these two studies and
provide a brief reflection on what can be done in the future for measures of religiosity.
Keywords: Psychology of Religion, Religiosity, Religiosity Scales, Religiosity Surveys, Veysel Uysal,
Mehmet Taplamacıoğlu.
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GİRİŞ
Din psikolojisinin ana hedefi ve hatta en önemli konusu dindarlık ve dindarlığın ölçülmesidir. Bireylerin
dine olan olumlu ya da olumsuz tutumlarını ölçmek veya belirlemek din psikolojisinin ahlak, felsefe,
teoloji gibi bilimlerinden ayıran en önemli özelliğidir. Dindarlık ölçmek nedir nasıl olur? Özel yöntem ve
teknikler kullanarak bir kişinin dindarlık düzeyini belirlemeye (kestirmeye) ve varılan sonuçları rakamsal
değerlerle ifade etmeye “dindarlık ölçme” denir (Onay 2004: 45). Din psikolojisinin kurulduğu ilk
dönemlerden bu yana dindarlığın ölçülmesi için çalışmalar var ola gelmiş olup bu çalışmalar pozitif bir
bilim olma iddiasına ters düşmeden yapılmaya çalışılmıştır. Pozitif bir bilim olma iddiası ile felsefeden
ayrılan din psikolojisi dindarlığı ilk olarak anketlerle ölçmeye başlamıştır. Dünya tarihinde gençlerin dini
yaşantılarını belirlemek için anket yolu ile çalışma yapan ilk bilim insanı ABD’den Edwin Diller Starbuck
(atk. Peker, 2000:39) olmuştur.
Bu çalışmamızda Türkiye’deki dindarlığın ölçülmesi üzerine yapılan ilk çalışma olan Mehmet Nevzat
Taplamacıoğlu’nun (1962) anket çalışması tanıtılıp söz konusu çalışmaya çeşitli yorumlar getirdikten
sonra din psikolojisi alanında yapılmış bazı anket ve ölçek çalışmalarından bahsedilecektir. Daha sonra
din psikolojisi alanında kendi kültürümüze özgü -yabancı kaynaklardan uyarlama çalışması yapmadanMüslüman dindarlığını ölçmek için Veysel Uysal (1995) tarafından geliştirilen “İslami Dindarlık Ölçeği”
tanıtılacaktır. Elbette Uysal’dan önce yapılmış anket ve ölçek çalışmaları vardır. O zaman burada aklımıza
takılan birtakım sorular ortaya çıkıyor: Uysal’ın çalışması neden önemlidir? Veya neden önceki
çalışmalardan bahsetmeden Uysal’ın çalışmasından bahsediliyor? Bu gibi soruların cevabını da Uysal’ın
(1995) çalışmasını tanıtırken cevaplamaya çalışacağız.
1. TAPLAMACIOĞLU’NUN ANKET ÇALIŞMASI
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslam hukuku ve din sosyolojisi derslerine giren Mehmet Nevzat
Taplamacıoğlu 1962 yılında Türkiye’de dindarlığın ölçülmesi adına ilk anketi yapmıştır. Onay’a (2004)
göre Müslüman dindarlığının ölçümü ile ilgili çalışmalar Türkiye’de 1980’li yıllara rastlamaktadır denilse
de Müslüman dindarlığının ölçümü ile ilgili ilk çalışma 1962’de Taplamacıoğlu tarafından yapıldığı kabul
edilmektedir (Onay 2004:55). Taplamacıoğlu’nun yaptığı çalışmanın adı “Yaşlara Göre Dini Yaşayışın
Şiddeti ve Kesafeti Üzerine Bir Anket Denemesi”dir. Taplamacıoğlu’nun çalışmasının amacı “memleket
sathında dini hayatın şiddet derecesini tespittir” (1962). Burada “şiddet, kesafet ya da şiddet derecesi”
gibi ifadeler niye kullanılmıştır? Bunun muhtemel cevabı Taplamacıoğlu’nun kendi dönemindeki
konuşma dilinde Osmanlıca terkip veya ifadelerin halen kullanıyor olmasındandır. Dahası Taplamacıoğlu
makalesinin başında sosyolojiyi deneysel verilerle incelemeyi kabul eden Le play sosyolojisinden
bahsetmektedir. Buna göre Le play sosyolojisinde anket gibi çalışmalar deneysel sosyolojinin bir tekniği
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olarak kabul edilir. Taplamacıoğlu’nun kendi dönemindeki deneysel sosyolojiye ilişkin terimleri de
günümüzdeki modern ifadelerin kullanılmamasından dolayı, Osmanlıca terkip ve kelimeler ile ifade
etmesi gayet normaldir.
Taplamacıoğlu (1962) çalışmasında ilk önce bir pilot çalışma için ön çalışma yapmış ve elde edilen anket
sorularını Ankara Gölbaşı Nahiyesindeki Yağlı Pınar Köyünde uygulamıştır. Bu pilot uygulamada elde
edilen yeni veriler tekrar gözden geçirilmiş ve anket soruları haline getirilmiştir. Gözden geçirilen ve son
şekli verilen sorular pilot çalışmanın neticesinde 4000 sayfa olarak çoğaltılarak yurt sathında yolculuğa
çıkılmıştır (1962: 143). Taplamacıoğlu’nun o günün şartlarında bir araba ile Ankara’dan Samsun’a giderek
tüm yurdu gezmesi ve veriler toplaması takdire şayandır. Günümüzde dijital ortam veya teknolojik
iletişim ile yapılan anket çalışmaları varken bir araştırmacının zorlu koşullarla yurt çapında bir yolculuğa
çıkması önemlidir diye düşünüyorum. Taplamacıoğlu (1962), Karadeniz kıyılarından Doğu Anadolu’ya,
Güneydoğu’dan Akdeniz’e kadar süren ilk yolculuğundan sonra ikinci olarak Ege ve kıyı bölgelerinden
Antalya'ya kadar gitmiştir. Elde ettiği verileri ilk olarak yaş gruplarına ayırmıştır. Buna göre üç ana yaş
grubu elde etmiştir: 16-30 yaş; 30-50 yaş; 50 ve üzeri yaş. Yaş tasnifini neye göre yaptığı belli değildir.
Ancak dikkatimizi çeken bir durum vardır. Türkiye’nin o zamanki ölüm yaş ortalamasının düşük olduğu
göz önüne alındığında 50 yaş ve üzerini yaşlı nüfus olarak aldığını söyleyebiliriz. Anket sorularına verilen
cevaplara göre Taplamacıoğlu (1962) katılımcıların din konusunda 5 büyük kategoriye ayrıldığını söyler.
Bu beş büyük kategori şöyledir: “1- Gayr-i Amil: Din ile ilgili olmayan. 2- İdare-i Maslahatçı: Dinle alakalı
olmasa da çevresine göre dini yaşayan. 3- Dini Bütün Amil: Elinden geldiğince dini yaşayamaya çalışan
ama dünyevi hayatlarını da devam ettirenler. 4-Sofu: Günlerinin büyük bir kısmını ibadetle geçirenler. 5Softa: İslam’ı yanlış anlayan ve devrimci, zararlı grup”.
Taplamacıoğlu (1962) çalışmasında elde ettiği sonuçlara göre yaş ilerledikçe dini davranış gösterme
sıklığının arttığını ileri sürmektedir. Ayrıca yurttaşların iyi bir dini eğitim alarak zararlı diye bahsedilen
“Softa” zümreden uzaklaştırılması gerektiğini söylemektedir. “İmam Hatip mekteplerinin açılması,
İlahiyat ve Yüksek İslam Enstitülerinin kuruluşu ile memlekette gerçek din bilginlerinin sayısı arttıkça
softalık veya yobazlığın gerileyeceğinden şüphe edilmemelidir” der Taplamacıoğlu (1962: 150).
1960’lardan 1980 ihtilaline kadar İlahiyat camiasında din eğitiminin önemine vurgu yapan birçok
çalışmadan biri olan bu anket çalışması, 1980’lerdeki din eğitimin anayasal olarak zorunlu olması fikrine
katkı sunmaktadır. Çünkü 1980 Anayasasındaki din eğitiminin zorunlu olması fikri Türkiye’de 80’li
yıllardan önceki bir Zeitgeist yani o dönemin bir bilimsel anlayışıydı. Sadece Ankara İlahiyatta değil
ilerleyen tarihlerde Yüksek İslam Enstitülerinde de benzer anket çalışmaları ile dindarlık ölçülmeye
çalışılmış ve hatta bitirme tezlerine de konu olmuştur. İşte bunlardan biri de İstanbul Yüksek İslam
Enstitüsünde Pazarlı’nın Osman Öztürk’e yaptırdığı anket çalışmasıdır (1972: 77-79). Bu çalışma da din
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eğitiminin gerekliliğini vurgulayarak bireylerin dini bilgilerinin ne ölçüde olduğunu gösteren bir anket
çalışmasıdır. Böylece Taplamacıoğlu’ndan sonra Türkiye’de anket ile yapılan dindarlık çalışmaları
artmaya başlamıştır diyebiliriz. Din psikolojisinde yapılan bu anketler incelendiğinde görülecektir ki,
dindarlık ile ilgili verilerin tespiti ile birlikte doğru bir din eğitiminin gerekli olduğuna da vurgu yapılır.
Taplamacıoğlu’nun çalışması çok iptidai bir çalışma olsa da kendi alanında ilk olması ve diğer çalışmalara
öncülük yapması açısından çok önemlidir. Kendi zamanının ruhunu yansıtmaktadır. Hatta Osmanlıca
terkiplerin çalışmada yer alması kendi döneminin bilim dilinin nasıl olduğunu da göstermesi açısından
önemlidir. Herhangi bir istatistiksel analiz kullanılmamıştır. Rakamsal ifadeler ve tablolar şablon olarak
çizilmemiş tersine el ile çizilmiştir. Din sosyoloji alanında yapılmış olsa da bu çalışma elde ettiği bulgular
ve yorumlar açısından inter-disipliner bir çalışmadır diyebiliriz. Çünkü sonuçları itibariyle, din eğitimine
vurgu yaptığı görülmektedir. Taplamacıoğlu’nun çalışması ile birlikte Ankara İlahiyatta ve Yüksek İslam
Enstitülerinde yapılan bu gibi anket çalışmaları iptidai olsa da, Onay’ın (2004) da değindiği üzere, dünya
literatürü ile karşılaştırıldığında Türkiye’deki dindarlığı ölçmeye yönelik bu gibi girişimler muasırları ile
yakın bir döneme rastlaması bakımından değerlidir.

2. TAPLAMACIOĞLU’NDAN SONRA 1995 YILINA KADAR YAPILAN ÖLÇÜMLER
Din sosyolojisi ve din psikolojisi alanında Taplamacıoğlu’ndan sonra dindarlığı ölçmek için birçok çalışma
yapılmıştır. Bu çalışmalardan en dikkat çekici olanı din psikolojisi alanında Erdoğan Fırat’ın 1977’de
yaptığı doktora çalışmasıdır. Bu çalışma da dindarlığı ölçmeye yönelik bir doktora tezidir.
Taplamacıoğlu’nun izinden giden Fırat (1977) dindarlığı müspet bilimsel verilerin çerçevesinde ele aldığı
söylenemez. Bu konuda Mutlu (1989), Fırat’ın yaptığı ölçümün de Taplamacıoğlu’nunki gibi müspet
bilimsel anlamda oldukça eksik taraflarının olduğunu söylemektedir. Elbette Mutlu (1989) bu çalışmaları
toptan yok sayıp eleştirmemektedir. Ölçek geliştirmenin belirli güvenirlik ve geçerlik testleri gibi bilimsel
yöntemleri bulunduğunu (Selltiz, 1959; akt. Mutlu, 1989) bu anket çalışmalarının ise bu kurallara
uymadan yapıldığından bahisle eksik olduğu Mutlu tarafından dile getirilmektedir (Mutlu, 1989). Ancak
Fırat’ın yaptığı çalışma din psikolojisi alanında olmasından dolayı bizce değerlidir. Zaten Fırat
günümüzdeki birçok ekâbir din psikoloğu hocalarının hocasıdır. Taplamacıoğlu ve Fırat’ın (1977)
çalışmalarından sonra Mutlu (1989) bu iki çalışmaya yönelik eleştirilerini dikkate alarak din sosyolojisi
alanında geçerlik ve güvenirlik testlerin yapılmış bir dindarlık ölçeği geliştirmiştir. Bu yönü ile Mutlu’nun
çalışması (1989) din sosyolojisi alanında Türkiye’deki ilk dindarlık ölçeğidir. Artık Mutlu’nun
çalışmasından sonra diğer ölçek çalışmaları bu bilimsel yöntem ile yapılmaya başlanmıştır. Bu
Türkiye’deki bilimsel gelişim için önemli bir aşamadır. Mutlu (1989: 195) ölçeğini geliştirirken yabancı
literatürdeki bazı ölçeklerden yararlandığını bu ölçeklerin bazı maddelerini Türkçeye çevirdiğini ve sonra
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geçerlik ve güvenirlik analizlerini yaptığını belirtir. İşte Mutlu’nun çalışmasından sonra dindarlık
ölçümlerinde “geçerlik ve güvenirlik” testleri yapılmadan ölçek veya anketler düzenlenmemektedir. Yine
“bu bilimsel metotlar altında Türkçeye çevrilmiş ölçek çalışmaları da başlamıştır.” Yani 90’lı yıllardan
sonra yabancı dilden bizim kültürümüze uygun olan dindarlık ölçekleri yavaş yavaş girmeye başlamıştır.
Acaba yabancı kaynaklardan tercüme edilmeden Türkiye’de din psikolojisine kazandırılmış bir ölçek
çalışmasının olup olmadığı var mı diye sorulacak olursa araştırdığımız kadarı ile bu soruya cevap olarak
tarihsel öncelik açısından Veysel Uysal’ın (1995) çalışmasını gösterebiliriz. Yukarıda değindiğimiz üzere
Uysal’ın çalışmasını önemli kılan nedir gibi sorulara verilecek cevabı şimdi burada verebiliriz: Din
psikolojisi alanında Uysal’ı bizce önemli kılan şey, herhangi bir yabancı ölçeği Türkçeye uyarlama yapmak
yerine kendi kültürümüzü referans alarak geçerlik ve güvenirliği test edilmiş bir ölçek çalışmasını ilk defa
deneyen din psikoloğu olmasıdır. Bunun için aşağıda Uysal’ın çalışmasına değineceğiz.
3. UYSAL’IN İSLAMİ DİNDARLIK ÖLÇEĞİ
Uysal “İslami Dindarlık Ölçeği Üzerine Bir Pilot Çalışma” adlı çalışmasında bir İslami Dindarlık Ölçeği
geliştirme gayretinde olduğunu ifade etmektedir (Uysal 1995). Uysal, 1994 yılında araştırmaya başlayıp
sonra kitap haline getirdiği “Din Psikolojisi Açısından Dinî Tutum-Davranış ve Şahsiyet Özellikleri” (Uysal,
1996) adlı çalışmasında kullandığı ve Fishbein’in geliştirdiği tutum anket soruları Uysal’a bir dini tutum
ölçeği geliştirmesine ilham vermiştir. Buna göre Uysal 1995’teki çalışmasında ölçek geliştirirken bilgi
toplama aracı olarak kullanılan anket sorularının Likert tipi ölçek maddelerine uygun olarak
düzenlenmesi ile “İslami Dindarlık Ölçeğini” geliştirmiştir. Her ne kadar Fisbein’in çalışması dikkate alınsa
da İslami Dindarlık Ölçeği Türkçeye uyarlama bir ölçek değildir. Bu yönüyle orijinal kabul edilebilir. Zaten
Uysal bu çalışmasının bir pilot çalışma olduğunu, ülkemizin kültürel ve sosyal yapısına veya halkın
dindarlık anlayışına uygun bir ölçek geliştirme gayreti olduğunu dile getirir (1995: 263).
Uysal (1995: 264) çalışmasında İstanbul'da ikamet eden 450 kişiye ölçeğini uygulamış olup 11 kayıp veri
haricinde 439 sağlam veri üzerinden ölçeğini geliştirmiştir. Ölçeğinin 7 maddesi demografik özellikler ile
ilgili olup ölçek toplam 49 maddeden oluşmaktadır. Güvenirlik ve geçerlilik testlerine tabi tutulunca
ölçek 5 faktörlü alt yapıda çıkmıştır. Bu 5 faktörlü ölçeğin alt boyutlarını Uysal şöyle adlandırmaktadır:
Faktör 1: “Dinin Etki Boyutu”. Faktör 2: “Dindarlığın İnanç Boyutu”. Faktör 3: “Dindarlığın Bilgi Boyutu”.
Faktör 4: “Dindarlığın İbadet-Davranış Boyutu”. Faktör 5: “İbadetin Ferdi ve Sosyal Boyutu”. Bu
adlandırma tamamen Uysal tarafından yapılmıştır. Ölçeğin güvenirlik kat sayısı a=.968’dir.
Ölçeğin demografik değişkenlerle ilgili olarak elde edilen sonuçlarına değinen Uysal (1995) çeşitli
yorumlar ve bulgular elde etmiş ve bunlardan bahsetmiştir. Bizim için en dikkat çekici olanı cinsiyet
demografik değişkenidir. Cinsiyet açısından katılımcıların dindarlık ölçüm sonuçlarına göre kadınların
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dindarlığı ibadet boyutunda erkeklerin dindarlığına göre anlamlı olarak daha düşük çıkmıştır. Diğer
boyutlarda ise kadın erkek dindarlığı arasında anlamlı bir fark çıkmamıştır. Bu durumu yani kadınların
ibadet boyutunda erkeklerden anlamlı olarak daha düşük çıkmasını Uysal (1995) kendi çalışmasında izah
etmektedir. Uysal’a göre ibadet boyutunda görülen farklılık, İslam kültür ve medeniyetinde erkeklerin
özellikle camide cemaatle namaz kılmaları teşvik edilip cumaya gitmeleri emredilirken kadınların ise
evde namaz kılmaları salık verilmesine bağlanmalıdır (Uysal 1995: 271). Bu ölçeğin orijinal tarafı bizce
budur. Kendi kültürümüzün içinden çıkan bir fenomeni sorduğunuz anda Batı dünyasındaki kadın erkek
dindarlığı açısından farklı bir sonuç elde edilir. Hâlbuki Batı kaynaklı birçok çalışmada kadınların
dindarlığının erkeklerden anlamlı olarak daha yüksek olduğu görülüyorken bu ölçekte kendi
kültürümüzle alakalı olarak, erkeklerin ibadet faaliyetini kadınlardan daha fazla yaptığı “camiye gitme
sıklığı” ile ilgili maddeler yöneltildiğinde kadınların dindarlığının daha düşük olması gayet normaldir.
Uysal'ın geliştirdiği bu ölçek Batı kaynaklı uyarlama bir ölçek olsaydı muhtemelen kadınların ibadet
boyutu erkeklere göre daha yüksek olabilirdi. Bu açıdan Uysal'ın (1995) çalışmasını din psikolojisi
açısından önemli görmekteyiz. Burada hemen şunu hatırlatalım. Kendi kültürümüz içinden çıkan her
dindarlık ölçeğinde kadınların ibadet yapma sıklıkları her zaman erkeklere göre fazla olacaktır diye bir
sonuç çıkarılmamalıdır. Çünkü kadınların ibadet sıklığını sadece camiye ve Cuma namazına gitme olarak
algılanırsa yanlış yapılır. Zira bizim kültürümüzde sadece ibadet sıklığı ile ilgili sorulacak yegâne maddeler
“camiye veya cuma namazına gitme” değildir. Uysal'ın ölçeğinde kadınların ibadetleri ile ilgili başka
sorular ya da maddeler yer alsaydı ya da camiye cumaya gitme sıklığını sormadan başka maddelerle
araştırma yapılsaydı belki de sonuç farklı çıkabilirdi. İşte dindarlık ölçeği geliştirmek bunun için önemlidir.
Din psikolojisi ile uğraşan bilim insanları bu konuda kafa yormayı bırakmamalıdır. Kendi kültürümüzün
içinden çıkacak dindarlık ölçekleri Türkiye'deki din psikolojisi literatürünü genişletecek belki de Batı
kaynaklı bilimsel literatür kadar önemli hale gelecektir. Bazen Türkiye'deki bilim insanlarından bazıları
diyebilir ki, Alevilerin dindarlığı ile Sünnilerin dindarlığı bir değildir. Bunun için herkesin dindarlığını bir
ölçekte ölçemeyiz diye eleştiri getiren olabilir. Bu konuda haklı olabilirler. Ama herkesin dindarlığını
kapsayacak bir ölçek geliştirme iddiası da çok bilimsel değildir. Her inanç sahibinin ortak inanç noktaları
tespit edilerek geliştirilecek birçok ölçek çalışması yapılabileceği gibi her inanç anlayışına göre farklı
ölçekler geliştirilerek Türk bilim dünyasına epeyce katkıda bulunulabilir. Batı'da Katolik ya da
Protestanlara yönelik dindarlık ölçekleri geliştirilmişken bizim kültürümüzde Alevilere ya da diğer alt
inanç gruplarına yönelik dindarlık ölçekleri niye geliştirilmesin? Şuana kadar buna yönelik bir çalışma
Türkiye'de görülmemektedir. Ölçek geliştirmekten korkmamalı yanlış da olsa eksik de olsa bir şeyler
yapılmalıdır. Birisinin yaptığı bir ölçekteki eksiklik bir başkası tarafından giderildiğinde bu bir kayıp değil
bir kazanımdır.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Dindarlık ölçümü Türkiye’de 1960’lı yıllardan beri yapılmaktadır. Din sosyolojisi alanında başlayan
dindarlık ölçümleri din psikolojisi alanında da yapılmaya başlanmıştır. Taplamacıoğlu’nun (1962) yaptığı
ilk dindarlık ölçümü anketi çok iptidai olsa da diğer çalışmalara öncülük etmesi açısından önemlidir.
Dönemin teknolojik yetersizliği düşünüldüğünde ülkenin birçok şehrini zor koşullarda dolaşarak yüz yüze
anket çalışması yapmak takdire şayandır. Mutlu’nun (1989) da bahsettiği üzere Taplamacıoğlu ve Fırat’ın
dindarlık ölçümü için yaptıkları anket çalışmaları istatistiksel verilerden yoksun olmasına rağmen Türk
bilim dünyası için değerlidir. Din sosyolojisi alanında çalışmaları olan Mutlu’nun yaptığı ölçek çalışması
sonrası (Mutlu, 1989) Türkiye’de din psikolojisi alanında ölçek geliştirmek için istatistiksel veriler ve
testler kullanılmaya başlanmıştır. Din psikolojisi alanında istatistiksel verileri kullanarak kendi
kültürümüzü yansıtan ve uyarlama olmayan bir dindarlık ölçeğini ilk olarak Uysal (1995) yapmaya
çalışmıştır. Bu açıdan bu ölçek takdire şayandır. Günümüz Türkiye’sinde din psikolojisi alanında her bir
uzman ölçek geliştirmeye çalışmalıdır. Bilimsel yazın kaliteli ve çok sayıda olmadıkça dünya çapında ses
getiremeyeceği muhakkaktır. Şunu bilmeliyiz ki, ölçek geliştirmekten çekinerek, Türkiye’de geliştiren
ölçekleri de bilimsel bir izahtan öte, kişisel çekişmelere konu edinmekle bir yere varamayız. Din
psikolojisi alanında çalışan bazı uzmanların ölçek geliştirme konusundaki birtakım ön yargılarını bir
kenara atması gerekmektedir. Uysal (1995) tarafından geliştirilen “İslami Dindarlık Ölçeği” Anadolu
kültür ve medeniyetinin dinsel motiflerini içermesi ve diğer çalışmalara da önderlik etmesi, ölçek
geliştirme konusundaki ön yargılarımızı kırması için değerli bir çalışmadır. Böyle çalışmaların devamını
beklemekteyiz.
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Kösemihal’in Müzik Düşünceleri: Benzerlik ve Farklılıklar
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Özet
Bu araştırmada, İstanbul sosyoloji ekolünün kurucu isimlerinden Ziya Gökalp’in müzik fikirleri, aynı
ekolün temsilcilerinden İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve Nurettin Şazi Kösemihal’in müzik fikirleri ile
karşılaştırmalı bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. Araştırmanın amacı, Gökalp’in müzik fikirleri ile diğer
sosyologların müzik fikirleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları tespit etmektir. Araştırma kapsamında
incelenen sosyologlar, Türkiye’de 1923 ve 1970 yılları arasında müzik konusunda en çok görüş bildiren
sosyologlardır. Yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen veriler, söz konusu sosyologların Türk
sosyolojisi içerisindeki konumlarının müzik özelinde belirlenebilmesi ve müzik fikirlerinin birbirleriyle
aralarındaki ilişkilerin anlaşılabilmesi adına önem teşkil eder. Bu doğrultuda ilk olarak kavramsal
çerçeveyi oluşturabilmek adına Gökalp’in fikirleri üzerinde durularak, fikirler sonrasında kendi ekolünden
gelen Baltacıoğlu ve Nurettin Şazi’nin müzik fikirleri ile karşılaştırılmaktadır. Araştırmada yöntem olarak,
literatür taraması ve içerik çözümlemesi tekniklerinden faydalanılmaktadır. Araştırmanın sonucunda,
İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve Nurettin Şazi Kösemihal, sosyoloji felsefesi olarak Gökalp’in takipçileri
olmaları ve onun kuruculuğunu yaptığı İstanbul sosyoloji ekolünden gelmelerine rağmen, Türk müziği
konusundaki müzikte Batılılaşma fikirlerinin Gökalp’ten farklı olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Sosyoloji, İstanbul Sosyoloji Ekolü, Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu,
Nurettin Şazi Kösemihal.
Music Thoughts of Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu and Nurettin Şazi Kösemihal, From Istanbul
Sociology Ecol Representatives: Similarity And Differences
Abstract
In this research, the musical ideas of Ziya Gökalp of the founding names of İstanbul sociology school
with the musical ideas of İsmail Hakkı Baltacıoğlu and Nurettin Şazi Kösemihal who are the
representatives of same school, are discussed from a comparative perspective. The aim of the research
is to determine the similarities and differences between Gökalp's musical ideas and other sociologists
ideas. Sociologists examined within the scope of the research, are the sociologists who expressed the
most opinions on music between 1923 and 1970 in Turkey. Data determined as a result of the
examinations, determining the positions of the sociologists in question in Turkish sociology in terms of
music and is important for understanding the relationships between musical ideas and each other. In
this direction, firstly, focusing on Gökalp's ideas in order to create the conceptual framework, the ideas
are then compared with the musical ideas of Baltacıoğlu and Nurettin Şazi who come from their own
school. As a method in research, literature review and content analysis techniques are used. As a result
of the research, although İsmail Hakkı Baltacıoğlu and Nurettin Şazi Kösemihal are followers of Gökalp as
the philosophy of sociology and come from the sociology school founded by him, has been determined
that Westernization ideas in music on Turkish music are different from Gökalp.
Keywords: Music, Sociology, Istanbul Sociology School, Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Nurettin
Şazi Kösemihal.
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GİRİŞ
Bu araştırmada, Türk sosyolojisi alanında İstanbul sosyoloji ekolü temsilcilerinden Ziya Gökalp, İsmail
Hakkı Baltacıoğlu ve Nurettin Şazi Kösemihal’in müzik sosyolojisi müzik fikirlerindeki benzerlik ve
farklılıklar ele alınmaktadır. Türkiye’de sosyolojinin ve bahsi geçen sosyoloji ekolünün kuruculuğunu
yapan Ziya Gökalp’in müzik fikirleri, dönemin iki ünlü Türk sosyoloğu ve aynı zamanda İstanbul sosyoloji
ekolünden gelen İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve Nurettin Şazi Kösemihal’in müzik fikirleri ile birlikte
karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Dönemin Türk sosyologları arasından Baltacıoğlu ve Kösemihal’in
seçilmesinin sebebi, başta bu sosyologların İstanbul ekolünden gelmeleri, sonrasında ise Türk müziği
hakkında çağdaşı olan diğer sosyologlara göre daha çok fikirler üretmiş olmalarından kaynaklanmaktadır.
Çünkü her iki sosyolog Gökalp’ten daha fazla Türk müziği hakkında sosyolojik yaklaşımlı fikirler üreterek,
Türk müziğinin Batılılaşma evrelerinde birçok makale kaleme almışlardır. Bu yüzden Gökalp, Baltacıoğlu
ve Kösemihal’i çağdaşı olan ve kendileriyle aynı ekolden gelen diğer sosyologlara göre müzik hakkında en
çok görüş bildiren Türk sosyolog olarak sınıflandırmak mümkündür. Bu dönemde müzik veya sanat
merkezli makaleler yayınlayan, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Hilmi Ziya Ülken gibi başka sosyologlar olsa
da, hiçbirinin müzik yazıları Gökalp, Baltacıoğlu ve Kösemihal kadar fazla değildir. Bu sosyologlar
sosyoloji konu ve yöntemleriyle ilgili çalışmalarının yanı sıra Cumhuriyet’le birlikte başlatılan Türk
müziğinin Batılılaşma süreçleri hakkında da yazmışlarıdır. Gökalp, müzik fikirlerinin önemli bir kısmı
Cumhuriyet’in ilk yıllarında yayımladığı “Bedii Türkçülük” (1923) adlı makalesi ve Türkçülüğün Esasları
(1923) adlı kitabında yer alır. Müzik konusunda çok fazla makale yamamış olmasına rağmen, Gökalp
müzik fikirleri ile gerek döneminin gerekse günümüz müzikoloji dünyasında en çok tartışılan sosyologdur.
Onun dışında Baltacıoğlu ve Kösemihal, sosyoloji çalışmalarının yanı sıra müzik ve sanat konularına
büyük bir önem vererek, Türk müziği alanında Batılılaşma amacıyla yürütülmeye başlanan değişimdönüşüm politikalarının başarıya ulaşması ve bu süreçte toplumsal ve kültürel alanda ortaya çıkan
münakaşalar hakkında çözümler üretmeye çalışmışlardır. Başta Gökalp’in müzik devrimi sürecindeki rolü
göz önünde bulundurulduğunda devamında gelen sosyologların Türk müziğini değişim sürecinde
fikirleriyle fazlasıyla etkili olduklarını söylemek mümkündür. Hatta bu süreçte müzikolog olmamasına
rağmen Gökalp’in fikirleri kadar dikkate alınan ve müzik politikalarının merkezine yerleştirilen başka bir
sosyolog veya fikir adamı olmamıştır. Ayrıca 1923 ve 1960 yılları arasında, Baltacıoğlu ve Kösemihal’in,
Türk müziği hakkında birçok makale kaleme alarak Cumhuriyet’in müzikte Batılılaşma idealine yön
verecek sosyolojik önermeler geliştirme çabaları, Türk sosyologların bu süreçte etkili olmaya çalıştıklarını
gösteren diğer paradigmalardır. Dolayısıyla onların Tük müziği hakkında kaleme almış oldukları
makaleler, Türk sosyolojisinin Erken Cumhuriyet döneminde, Türk müzikolojisi alanında etkin faaliyet
gösteren bilimsel alanlardan birisi olduğunu göstermektedir. Bütün bu ayrıntılardan hareketle
araştırmanın problem durumu ve alt problemleri şöyle belirlenmiştir:
1. Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve Nurettin Şazi Kösemihal’in müzik fikirleri arasında
benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
2. Türkiye’de sosyolojinin kurucusu Ziya Gökalp’in müzik fikirlerinin kendisinden sonra ve aynı
ekolden gelen sosyologlar üzerindeki etkisi nedir?
3. Ziya Gökalp’in müzik fikirleri, kendi sosyoloji felsefesinden fazlaca etkilenen ve hatta onun
Türkiye’deki takipçileri sayılan İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve Nurettin Şazi Kösemihal tarafından nasıl
değerlendirilmektedir?
4. Sosyolog olmasına rağmen Türk müziği hakkındaki fikirleriyle, Türk müzikoloji dünyasında
fazlasıyla gündem olabilmeyi başarabilmiş Ziya Gökalp, acaba aynı etkiyi Türk sosyolojisi içerisinde de
yaratabilmiş midir?
Türk sosyolojisinin en önemli isimlerinden birisi olması nedeniyle, bugün Türk sosyoloji tarihini inceleyen
araştırmaların birçoğunda Gökalp’in sosyoloji fikirleri, genellikle çağdaşı veya kendinden sonra gelen
Türk sosyologların fikirleriyle karşılaştırılmalı bir bakış açısıyla ele alınmaktadır (Kaçmazoğlu, 2010; Arık,
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2014; Ünsaldı ve Geçgin, 2013). Sosyoloji araştırmalarının birçoğunda Gökalp’in kültür, medeniyet, din,
milliyet veya Türkçülük gibi sosyolojik olguları ele alış biçiminin, gerek içerik gerekse metodoloji olarak
çoğu zaman kendinden sonra gelen Türk sosyologlarla birlikte değerlendirildiği söylenebilir. Örneğin,
Baltacıoğlu’nun sosyoloji fikirlerinin, Gökalp’in fikirleri ile sürekli olarak bahsi geçen başlıklar altında
karşılaştırıldığını söylemek mümkündür. Her iki sosyoloğun fikirleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar
tespit edilerek sahip oldukları sosyoloji felsefeleri, Türk sosyolojisi içerisindeki konumları ve aynı
zamanda Gökalp’in, Baltacıoğlu’nun sosyolojik çözümlemeleri üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılır.
Bu yaklaşıma sahip araştırmalarda, Baltacıoğlu’nun Gökalp’in takipçisi olması sürekli olarak
vurgulanırken, ayrıca sosyologların fikirleri arasındaki kuramsal ilişkinin de üzerinde fazlasıyla durulur.
Diğer taraftan, Türkiye’de sosyolojinin tarihini inceleyen araştırmalara bakıldığında, gerek Gökalp
gerekse takipçileri olan Baltacıoğlu ve Kösemihal’in klasik sosyolojiye ait fikirleri oldukça ayrıntılı bir
şekilde ele alınmış olsa da, müzik fikirlerinin üzerinde pek fazla durulmadığı görülür. Bu yüzden
Türkiye’de sosyoloji düşüncesinin kurulmasında son derece etkili olan bu isimlerin müzik fikirlerine
müzikoloji araştırmaları tarafından gereken ilginin gösterilmesi, onların sosyoloji yaklaşımlarının
müzikoloji ve sosyoloji araştırmacıları tarafından bütünlüklü olarak anlaşılabilmesi adına önemli bir katkı
sağlayacaktır. Çünkü Gökalp, Baltacıoğlu veya Kösemihal gibi çok yönlü sosyoloji fikirleri üreten Türk
sosyologların, müzik veya sanat hakkındaki görüşlerinin sadece sosyoloji araştırmacıları tarafından ele
alınması, bu sosyologların sosyoloji felsefeleri ve müzik fikirlerinin bütünlüklü olarak
değerlendirilebilmesi için yetersizdir. Kaldı ki, gerek Gökalp gerekse Baltacıoğlu ve Kösemihal sadece
klasik sosyoloji başlıklarıyla ilgili değil, müzik, resim, estetik, tiyatro, edebiyat gibi sanat alanlarında da
yazılar yazmışlardır. Dolayısıyla bu sosyologların görüşlerinin sadece sosyoloji perspektifinden
sosyologlar tarafından değerlendirilmesi yetersizdir. İlgili görüşlerin bahsi geçen alanlarda uzman kişiler
veya disiplinler arası ortak çalışmalar yardımıyla daha geniş bir yelpazeden ele alınması gerekir.
Dolayısıyla bu gibi araştırmalar sayesinde Türk sosyologların müzik görüşlerini daha kapsamlı ve
bütünlüklü bir perspektiften değerlendirmek mümkün hale gelecektir. Örneğin bu ve benzeri
çalışmaların sosyoloji alanına katkısı, Türkiye’de sosyoloji tarihi alanında araştırmalar yapmış olan H.
Bayram Kaçmazoğlu tarafından Baltacıoğlu örneği üzerinden şöyle ifade edilmektedir: “Baltacıoğlu’nun
sosyoloji felsefesi ve yapmış olduğu çalışmaların içeriğinin bütünlüklü olarak değerlendirilebilmesi, ancak
farklı alanlara mensup bir grup bilim adamının ortak çalışması ile mümkün olabilir. Çünkü Baltacıoğlu,
sadece sosyoloji alanında değil, sanatın birçok dalı hakkında yazılar yazmış ve sosyolojik fikirler
üretmiştir. Bu yüzden sosyoloji dışında farlı uzmanlık alanları veya disiplinler arası araştırmalarla
Baltacıoğlu’nun görüşleri ele alınması, başta Baltacıoğlu’nun sosyoloji fikirlerinin bir bütün olarak ele
alınabilmesi için gereklidir” (Kaçmazoğlu, 2010: 245). Dolayısıyla bu gibi çalışmaların Türk sosyolojisi
açısından önemli bir ihtiyaç olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Hatta Kaçmazoğlu’nun kendisi de,
uzmanlık alanı dışında kaldığından ötürü kitabında Baltacıoğlu’nun sanat ve edebiyata ilişkinin
görüşlerine kısaca yer verdiğini belirtir. Bu yüzden Gökalp, Baltacıoğlu ve Kösemihal gibi Türk
sosyolojisinin üç önemli isminin müzik görüşlerinin incelendiği bu araştırmanın, Türk müzikolojisinin yanı
sıra Türk sosyoloji tarihi açısından ihtiyaç olan bu eksikliğe katkı sağlaması açısından önem teşkil eder.
Çünkü araştırma sonucunda elde edilecek olan veriler üzerinden sosyologların müzik görüşlerini, kendi
içerilerinde karşılaştırmalı olarak ortaya koyabilmek mümkündür.
Ayrıca Cumhuriyet’in ilk nesil sosyologları tarafından müzik merkezli yazılan makaleler, Türkiye’deki
müzik sosyolojisi düşüncesine ait ilk mevcut metinleri oluşturmaktadır. Bu metinlerde doğrudan “müzik
sosyolojisi-musiki içtimaiyatı, bedii içtimaiyat” gibi spesifik kavramsallaştırmalarla karşılaşmak
mümkündür. Bunun yanı sıra disiplinin ihtisas özellikleri ve bilimsel içeriği hakkında detaylı açıklamalar
da yine bu makalelerde yer almaktadır (Baltacıoğlu, 1951: 2). Günümüzdeki gibi müzik sosyolojisi disiplin
olarak, sosyolojinin göreceli alt dallarından birisi olarak açıklanmaktadır. Dolayısıyla sosyologlara ait
müzik makalelerinin Türkiye’de müzik sosyolojisine ait ilk mevcut metinleri oluşturduğu böylelikle daha
da kesinlik kazanmaktadır. Ayrıca makalelerin hepsi günümüz müzik sosyolojisi çalışmalarının genelinde
olduğu gibi sosyoloji perspektifinden müzik kültürüne yöneltilmiş olan müzik sosyolojisi yaklaşımına
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sahip içeriklerdedirler. Bu yüzden sosyologların müzik fikirlerinin analizi, Türkiye’de müzik sosyolojisine
ait ilk mevcut metinlerin sahip olduğu içerik ve tarzın anlaşılabilmesi adına önemlidir. Ayrıca müzikoloji
literatürü içerisinde, Gökalp’in müzik fikirlerinin kendinden sonra gelen sosyologların müzik fikirleriyle
mukayeseli olarak ele alındığı bir araştırma yapılmamıştır. Gökalp, Baltacıoğlu ve Kösemihal’in müzik
fikirlerine Cumhuriyet dönemi müzik politikaları kapsamında yürütülen bazı araştırmalarda yer verilmiş
olsa da (Ayas, 2014; Yıldırım, 2014; Ayas, 2015; Aslan, 2019) Gökalp’in müzik fikirlerini doğrudan
Baltacıoğlu ve Kösemihal özelinde karşılaştırmalı olarak ele alan her hangi bir araştırma yoktur.
Dolayısıyla bu araştırmanın, bu kapsamda yapılan ilk araştırmalardan birisi olması nedeniyle önemli
olduğu söylenebilir.
1. ZİYA GÖKALP
Türkiye’de sosyolojinin kurucu isimlerinden birisi olan Ziya Gökalp, ihtisas alanı müzikoloji olmamasına
rağmen, Türk müziğinin milliyeti hakkında görüşleriyle Cumhuriyet dönemi müzik tartışmalarının
içerisinde uzun yıllar gündemde kalabilmeyi başarabilmiş bir sosyologdur. Gökalp, daha çok Türkiye’de
sosyoloji alanında ün yapmıştır. Fakat bugün özellikle Musiki İnkılabı veya müzik politikaları gibi spesifik
başlıklarda yapılan müzikoloji çalışmaları içerisinde, Gökalp’in Türk müziği hakkındaki fikirlerinin, en az
sosyoloji fikirleri kadar ün yaptığını söylemek mümkündür. Hatta bu gibi araştırmalarda Gökalp’in müzik
fikirlerine yer vermeden geçen, hiçbir araştırma neredeyse yok denecek kadar azdır. Gökalp, 1924 yılında
vefat etmiş olmasına rağmen, onun Türk müziği hakkındaki görüşlerini müzikoloji alanında etkili hale
getiren başlıca sebeplerden birisi, devletin siyasi tercihine sağlamış olduğu sosyolojik alt yapıyla
alakalıdır. Çünkü Gökalp’in sosyoloji fikirlerinin temel gayesi, Cumhuriyet’in pozitivist-ilerlemeci idealleri
doğrultusunda gerçekleştirilen toplumsal değişime, sosyoloji temelinde çözümler üretmek ve inkılapların
gerçekleştirilebilmesine katkı sağlamak üzerine kuruludur. Gökalp’in sosyoloji fikirlerinin üretilme amacı
ile Cumhuriyet’in Türk müziği idealleri arasında var olan bu pozitivist ilişkinin, aynı zamanda her iki taraf
için çift yönlü pragmatist bir özelliği de beraberinde getirdiğini söylemek mümkündür. Yani hem
Gökalp’in fikirleri siyasi tercihin Batılılaşma idealine sosyolojik bir zemin hazırlayarak ona faydalı bir katkı
sağlamakta, hem de onun fikirlerindeki formülü idealleri açısından uyumlu bularak benimseyen siyasi
tercih, Gökalp’in müzik fikirlerinin etki alanını artırarak dönemin müzik tartışmaları ve Türk müzikolojisi
içerisindeki konumunu yukarılara taşımaktadır. Bu pragmatist etkileşim, Gökalp’in toplumun müzik
işlerini yönlendirebilecek kadar müzik bilgisine sahip bir düşünce adamı olmasından değil, Cumhuriyet
devrimlerinin amacına ulaşması için gerekli olan toplumsal bağlamlı çözümler yaratma felsefesine sahip
olan bir sosyolog olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü Türk sosyolojisinin diğer konularında olduğu
gibi, Gökalp’in Türk müziği hakkındaki fikirlerinin temel gayesi bir müzik adamı kadar teknik bir meseleye
çözüm üretmek değil, Cumhuriyet’in Batılılaşma idealleriyle uyumlu müzik fikirleri tasarlamak ve bu
süreçte ortaya çıkan kültürel sorunları sosyoloji temelinde uzlaştırmaya çalışmaktır. Bu yüzden Gökalp’in
Türk müziği fikirlerinin, daha kurgulanmadan önce sosyolojik olarak devletin Türk müziği alanında
hedeflediği Batılılaşma-Avrupalılaşma ideallerinin gerçekleştirilebilmesine uygun bir formata sahip
olduğu söylenebilir. Bir anlamıyla onun Türk müziği fikirleri içerik olarak daha tasarlanmadan önce,
güdülenim olarak milliyetçilik-Türkçülük çerçevesi içerisinde Cumhuriyet’in müzikte Batılılaşma idealine
sahip fikirlerdir. Dolayısıyla Gökalp’in Türk müziği hakkındaki fikirlerinin sosyolojik çerçevesinin, Türk
müziği inkılabına uyum gösterememesi gibi bir ihtimal oldukça düşük, hatta söz konusu bile değildir.
Çünkü onun temel gayelerinden birisi “bir bilim olmak sıfatıyla öne çıkardığı sosyolojiden hareketle
hükümetin siyasetini meşrulaştırmaya yönelik argümanları, kavramsallaştırmaları ve bunlar arasında
kurduğu ilişkiler ağıdır” (Arık, 2014: 144). Bu yüzden Gökalp’in Türk müziği hakkında yapacağı her türlü
sosyolojik çözümlemenin içeriği veya hareket noktası her ne olursa olsun, en başından Türk müziği
devriminin gerçekleşebilmesini engelleyecek toplumsal ve kültürel sorunları ortadan kaldıran, ona
sosyolojik olarak zemin hazırlayarak politikaları destekleyecek bir taslağa uygun şekilde
kavramsallaştırılmaktadır. Kaldı ki, Gökalp müzikolog değil, önemli bir sosyologdur. Bu yüzden müzik
fikirlerini tasarlarken müzikolojik veya sanatsal-estetik kaygılar güden bir müzik adamı olarak değil, asıl
alanı olan sosyoloji perspektifli toplumsal bir bakış açısıyla meseleye yaklaşmaktadır. Türkçülüğün
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Esasları (1923) adlı kitabındaki fikirlerine baktığımızda bu yaklaşım tarzı oldukça nettir. Gökalp, her ne
kadar kitabında bir müzikolog gibi Türk müziğinin çeyrek seslerle olan ilişkisi veya tek sesliliği-çok sesliliği
gibi bazı müzikolojik tespitlerde bulunmaya kalkışmış olsa da (Gökalp, 1923: 53), aslında onun yapmış
olduğu çözümlemeler sosyoloji kimliği-felsefesiyle amaç olarak birebir tutarlılık göstermektedir. Onun
temel gayesi, devletin Batılılaşma idealine uygun bir müzik formülü üretmeye çalışmaktan başka bir şey
değildir. Ortaya atmış olduğu fikirlerin Türk müziğinin teknik özelliklerinden ziyade, toplumsal
özelliklerini yani milliyetini-kimliğini açıklamaya yönelik tasarlanmış müzik fikirleri olduğunu anlamak
mümkündür. Onun teknik olarak bahsettiği tek seslilik-çok seslilik, opera, halk müziği ve Garp müziği
tekniği gibi kullanmış olduğu kavramlar, bir müzikolog yetkinliğiyle açıklanan kavramlar değil, aslında bir
sosyoloğun Şark-Garp medeniyetleri ayrımı üzerinden Klasik Türk müziğinin milliyetinin
belirlenebilmesine zemin hazırlayabilmek için kullandığı biraz teknik fakat müzikolojik olarak yeterli
olmayan yan bilgilerdir. Müzik fikirlerinin ana merkezini, kendi sahip olduğu temel sosyoloji argümanları
olan Türkçülük ve milliyetçilik kavramları oluşturur. Yapmış olduğu müzik çözümlemelerini temelde bu iki
kavram çerçevesinde ele alır. Tıpkı diğer sosyoloji konularında olduğu gibi müzik fikirlerinde de Türk
müziğinin Türklüğünü, milliyetini, kimliğini Yunan, Arap, Acem, Bizans gibi milletler üzerinden toplumsal
bağlama indirgeyerek tespit etmekte ve milli kimliğini sınıflandırmaktadır (Gökalp, 1923: 52). Ona göre,
“şarkta havasa mahsus olmak üzere bir düm tek musikisi vardır. Farabi bu musiki fennini Bizans’tan
alarak Arapçaya nakletti. Bu musiki Arap’ın, Acem’in, Türk’ün havas sınıfına girmekle beraber, halkın
derin tabakalarına inemedi. Yalnız havas tabakasına münhasır kaldı. Bundan dolayıdır ki Müslüman
milletler mimaride olduğu kadar şark musikisinde de orijinal bir şahsiyet gösteremediler. Bu sebeple şark
musikisi şarkın hiçbir milletinde milli musiki mahiyetini alamadı” (Gökalp, 1923: 52).
Gökalp’in ortaya atmış olduğu bu fikirlerin siyasi tercihle uyumlu olması bir kenara koyulacak olursa,
onun fikirlerinin müzikoloji dünyasında etkili hale gelmesine neden olan diğer bir konu, yapmış olduğu
bu milliyet tahlilinin içeriğiyle yakından alakalıdır. Çünkü Gökalp’in tartışmaya açtığı konu Türk müziğinin
teknik bir özelliğinden ziyade, bu müziğin Türklüğü-milliyeti ile doğrudan alakalıdır. Örneğin Gökalp,
kitabında milliyet-kimlik bağlamında bir tartışmaya girmemiş veya Klasik Türk müziğini Türk milletinin
kültürel-toplumsal alanın dışarısına atan bir görüş beyan etmemiş olsa, onun fikirlerinin müzikoloji
alanında bu kadar etkili olması pekte mümkün değildir. Çünkü bahsi geçen dönemde Gökalp gibi
müzikolog olmayıp da, Türk müziği tartışmalarında yer alan tek seslilik-çok seslilik veya Türk müziğinin
Batılılaşması hakkında sosyologların yanı sıra, doktorundan, edebiyatçısına, avukatından, gazetecine
kadar nerdeyse işin ehli olup olmayan herkes fikir beyan etmiştir. Fakat hiç birisi Gökalp’in fikirleri kadar
müzikoloji alanında etkili olamamıştır. Mesela sosyologlar özelinde bu durum tahlil edilecek olursa,
İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun Türk müziği hakkındaki yazıları Gökalp’inden daha fazladır. Hatta kendi
ekolünden gelen ve ayrıca Gökalp’e göre önemli bir müzik bilgisine sahip olan diğer bir sosyolog Nurettin
Şazi Kösemihal, ellinin üzerinde müzik makalesi yazmış ve dönemin müzikologlarından geri kalmayacak
kadar müzik bilgisine sahip bir sanatçıdır. Fakat Nurettin Şazi’de Gökalp kadar gerek müzik devrimi
sürecinde gerekse sonrasında ün sahibi olamamıştır. Müzikoloji dünyası içerisinde bu sosyologların
müzik fikirleri bırakın Gökalp kadar bilinmeyi, örneğin Nurettin Şazi’nin fikirlerinden birkaç kaynağın
dışında pek fazla bilgi yer almamaktadır. Onun müzik düşüncelerini konu edinen kapsamlı
araştırmalardan birisi daha kısa bir zaman önce tarafımızca kitap olarak yayımlanmıştır (Yıldırım, 2021).
Kısası Gökalp hakkında yapılmış ve onun fikirlerini konu edinen müzikoloji çalışmalarının çokluğu göz
önünde bulundurulduğunda, fikirlerinin diğer sosyologlara göre müzikoloji alanında yarattığı etkinin
oldukça büyük olduğunu anlamak mümkündür. Ayrıca Baltacıoğlu ve Kösemihal, hayattayken ve müzik
devriminin gerçekleştirildiği süreçlere yakından şahitlik ederlerken, Gökalp hayatta değildir. Buna
rağmen onun müzik fikirleri diğer sosyologlarla karşılaştırıldığında bugün müzikoloji çalışmaları içerisinde
egemen bir şekilde anılmaya devam etmektedir. Bu durum bir tarafıyla onun sosyolog olarak ne kadar
etkili bir müzik çözümlemesi yaptığını gösterir. Her ne kadar bugün onun fikirleri içerik olarak yanlış,
çözüm yerine sorunun kaynağı gibi çoğu müzikoloji araştırmalarında anılmakta olsa da, gene de yaratmış
olduğu etki ve bugün bile onun fikirleri üzerinden tartışmaların fazlasıyla yürütülüyor olması, onun ne
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kadar etkili bir sosyolog olduğunu gösteren ayrı bir detaydır. Dönemin diğer Türk sosyologlarından Kazım
Koni’ye göre, “Gökalp, fikir hayatımızın başlı başına bir devrim timsalidir. Gökalp’in fikirlerinden bir
kısmı, hatta hepsi eskiyebilir, içinde dogmatik ve hatta yanlış olanlar bulunabilir: fakat onu aşmak için
onu bilmek, tenkit etmek gerekir” (Kaçmazoğlu, 2010: 193-194). Peki müzikoloji dünyasında ortaya çıkan
bu durum sosyoloji alanında ne derece etkili olmuştur?
Gökalp’e göre, Klasik Türk müziği sosyolojik olarak milli bir karaktere sahip değildir. Yukarıda da
belirtildiği gibi toplumsal bağlamı Yunan, Arap, Acem, Bizans gibi bir milletlerin müziklerinin karşımı olan
melez bir yapıya sahiptir. Başka bir deyişle Türk milletine ait bir müzik türü değildir. Gökalp’in yapmış
olduğu tahlile göre, Türk müziğinin milliyetini belirleyen unsur, sahip olduğu toplumsallıkla alakalıdır.
Onun yapmış olduğu çözümlemeye göre, eğer bir müzik toplumsal olarak Türk milletinden başka bir
milletle temas etmiş-kaynaşmış-bağdaşmış bir özelliği taşıyorsa, sosyolojik olarak bu müziğin milliyete ait
bir unsur olma olasılığı dorudan ortadan kalmaktadır. Bir anlamıyla Gökalp için toplumsal bağlam, Türk
müziğinin milliyetinin ölçü aracıdır. O, bu ölçüden hareketle Cumhuriyet’e kadar Türk milletinin hayatı
içerisinde yer alan müzik türlerinin milli karakterlerini belirlemekte ve Cumhuriyet’in ihtiyacı olan
Batılılaşma idealine, tematik olarak öncesinde taslağını oluşturduğu ulusalcılık-milliyetçilik kavramlarıyla
birlikte sosyolojik bir açılım sağlamaktadır. Çünkü Cumhuriyet, toplumun her alanında eskiden gelen
Doğulu kimliğinden arınmayı amaç edinmiş, yüzünü tamamıyla Batıya dönmüş olan bir rejimdir.
Dolayısıyla Gökalp’in sosyolojik olarak yapması gereken çözümleme, amaç olarak Türk müziğini Doğulu
unsurlarından arındırarak Cumhuriyet’in müzikte Batılılaşma tercihine katkı sağlayan bir içerikte
olmalıdır. Çünkü Cumhuriyet’in bu içerikteki bir sosyolojik teze, hedeflediği değişim sürecinde yaşanacak
olan toplumsal ve kültürel problemleri giderebilmek adına ihtiyacı vardır. Tıpkı Cumhuriyet ideali gibi
Gökalp de, Türk müziğini Doğulu kimliğinden arındırma idealine sahiptir. Hatta bu ideali Cumhuriyet’in
ve Türk müziği devriminin baş mimarı Atatürk, meclis veya konser konuşmalarında birçok kez bizzat
belirtmiştir (Oransay, 1965: 15-19). Gökalp Cumhuriyet’in Türk müziği alanındaki Doğulu kimlikten
arınma amacını, sosyolojik olarak Klasik Türk müziğinin toplum alanından tasfiye edilmesi olarak
yorumlamıştır. Fakat unutulmaması gereken önemli noktalardan bir diğeri ise, Gökalp’in zaten Türk
müziğinin Batılılaşma süreçleri hakkında fazlaca düşünmeye vakti bile olmamıştır. Fakat gene de
Cumhuriyet idealini savunması ve buna yönelik fikriler üretme gayreti, sosyoloji felsefesinin bir gerekliliği
olarak kaçınılmaz bir yaklaşım olacaktır.
2. İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU
İsmail Hakkı Baltacıoğlu, 1923 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığına daha sonra da
Darulfünun eminliği-rektörlüğü yapmış (Ege, 1978: 21) dönemin önde gelen pedagog ve
sosyologlarından birisidir. Baltacıoğlu’nun sosyoloji felsefesi, temel olarak çeşitli Fransız düşünürlerin
fikirlerine dayandırılmış bir yapıya sahip olsa da, onun Türkiye’deki sosyoloji üstadı Gökalp’tir.
Baltacıoğlu için Gökalp, Auguste Comte ve Emile Durkheim gibi yabancı meslektaşları kadar, dünya
çapında önemli bir sosyologdur. Gökalp’in 1912 yılında şimdiki İstanbul Üniversitesi’nde kurmuş olduğu
sosyoloji kürsüsüyle, Türkiye’nin dünyada Fransa’dan sonra sosyolojinin ikinci yurdu sayılabilmesine”
(Kaçmazoğlu, 2010: 192-193) öncülük etmiştir. Ona göre Gökalp, “sosyolojinin biyo-psikolojiye karşı tam
istiklalini sağlamak için sonuna kadar çalışmıştır. En büyük başarısını sosyoloji metodolojisinde
göstermiştir” (Baltacıoğlu, 1964: 1). Kaçmazoğlu, Baltacıoğlu’nun Gökalp’in fikirlerine verdiği önemi,
dönemin diğer Türk sosyologlarından Kazım Koni’den şöyle aktarmaktadır: “Baltacıoğlu’nun bence en
takdire değer bir hareketi de Gökalp’i ihya etmesidir. Gökalp’in dağınık fikirlerini sosyoloji kitabında ihya
eden Baltacıoğlu, bu hareketiyle memleketimizde ilim ahlakının kurulmasına hizmet etmektedir”
(Kaçmazoğlu, 2010: 193-194). Ziya Gökalp başlığı altında yayınladığı kitabında, Gökalp’in bilim-sosyoloji
ve felsefe anlayışı üzerinde duran Baltacıoğlu’na göre, Gökalp’in bilim kişiliğinin en büyük özelliği
objektiflik ve kesinliktir. Bu iki özellik onun bütün eserlerinde vardır. Ayrıca sosyolojiye ilim olma
özelliğini kazandırma metodojilerini detaylıca açıklamaktadır. Hatta Gökalp, içinde bulunduğu şartlara
rağmen “birçok bilim terimleri yapmış, birçok sosyal olgu tanımları yaratmıştır. Bu terimler, bu tanımlar
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dünya sosyolojisi sözlüklerinde yoktur” (Baltacıoğlu, 1966: 31). Fakat her ne kadar “Baltacıoğlu,
Gökalp’in takipçisi olsa, onun sosyolog olarak donanımlarından övgü dolu sözlerle bahsetse de, kültür ve
medeniyet ayrımı, din ve ulus anlayışı gibi bazı konularda ondan farklı düşünen zaman zaman onun eksik
bulduğu düşüncelerini eleştiren ve tamamlamaya çalışan bir sosyologdur” (Güllü, 2015: 207).
Baltacıoğlu’nun Gökalp’ten ayrıldığı görüşlerinin temelinde, milliyet kavramı yer alır. Örneğin din
konusunda Gökalp’in fikirlerini eleştirmesinin önemli sebeplerinden birisi Gökalp’in dini alanı milliyet
alanının dışarısına itmesinden kaynaklanır. “Oysaki Baltacıoğlu’na göre, milli olanın içinde dini olan da
bulunmaktadır. Bu yüzden “Gökalp’in din-milliyet ayrımına giden görüşlerini eleştirir ve reddeder. Çünkü
ona göre din tamamen milli hayatın oluşumu ve gelişiminde etkili olan bir unsurudur” (Bayraktar, 2015:
319). “Baltacıoğlu’nun belirttiğine göre, milliyetçilik anlayışı kendine özgü sui generis’tir” (Kaçmazoğlu,
2010: 208-209). Bir anlamıyla kendine özgü-nevi şahsına münhasır özellikleri olan bir kavramdır. Ona
göre milliyet, Gökalp’taki gibi kültür birliğine değil, gelenek birliğine dayanır. Irk birliği veya kültür birliği
milliyeti meydana getirmez. Örneğin milliyet, Amerika Birleşik Devletlerinde olduğu gibi ayrı ırklara
mensup insanların gelip sonrasında bunların torunları Yankee adı verilen Amerikan ırk tipine dönüştüğü
gibi ırk birliğini meydana getirebilir. Hatta bazılarına göre, milliyet toprak birliği anlamına gelse de,
İrlanda örneği göz önünde bulundurulduğunda, toprak birliğinin milliyet birliğini sağlamadığı da aşikârdır.
Bu yüzden Baltacıoğlu, milliyeti oluşturan kavramları daha çok gelenek birliğiyle açıklanmaktadır
(Kaçmazoğlu, 2010: 208-209). Dolayısıyla Baltacıoğlu’nun milliyet konusunda Gökalp’ten ayrıldığı temel
noktanın, milliyeti oluşturan unsurlar arasında yaşadıkları görüş farklılıklarından kaynaklandığını
söylemek mümkündür. Bu yüzden Baltacıoğlu, Gökalp’in milliyet birliği kültür birliğidir tezini reddederek,
yerine gelenek birliği tezini koymaktadır.
Baltacıoğlu’nun Gökalp’ten farklı düşündüğü, onun fikirlerini yetersiz bulduğu konulardan bir diğeri ise,
milli musikidir. Gökalp’in tıpkı dini olanı milliyet alanının dışarısına ittiği gibi, sadece halk müziğini Türk
kültürünün bir parçası görür ve Klasik Türk müziğini bu alanın dışarısına iter. Ona göre, yeni Türk müziği
karakter olarak Anadolu’nun köylerinde yaşatılan halk müziği motifleri ile Batı müziği tekniğinin
birleşmesinden meydana gelmelidir. Fakat Baltacıoğlu, Gökalp’in Türk müziğinin bu sentez formülünü
yeni-medeni Türk müziği formülü açısından yetersiz bulur ve reddeder. Baltacıoğlu, Gökalp’e kıyasla milli
musiki konusuna kendine has yorumuyla farklı bir boyut kazandırır. Kaçmazoğlu’na göre, “Baltacıoğlu,
milli musiki konusunda alaturkacıların, alafrangacıların ve Ziya Gökalp’in musiki anlayışlarına
katılmadığını belirterek, milli musiki konusunda dördüncü bir yorum getirmektedir” (Kaçmazoğlu, 2010:
246). Aslında bu dördüncü yorum tam Batılılaşmayı savunan alafranga müzik taraftarlarının veya
müzikologlarının idealinden çokta farklı değildir.
Baltacıoğlu, 1926 senesinde kaleme almış olduğu “Musiki Bahsinde Mesuliyet Kimindir?” başlıklı
makalesinde, sahip olduğu milli musiki görüşlerini net ifadeler kullanarak ortaya koymaktadır. İlk olarak
şunu belirtmek gerekir ki, Baltacıoğlu ikiliğe mahal vermeden sanat ve müzik alanında tam Batılılaşma
taraftarı olan bir sosyologdur. Bu yüzden dönemin yenileşme felsefesiyle birlikte yorumladığı Batı
müziğinin tamamen benimsenmesi görüşünü kayıtsız şartsız zorunlu bir tercih; hatta zaruret olarak
görmektedir. Bu müziğin karşısında alaturka müziğin ise, hasta ve yaşamaya hakkı olmayan bir müzik
olduğunu düşünür. Çünkü ona göre, alafranga dedikleri Batı müziği Türk memleketinin sanat şuurunu
umumi yenileşme hareketleriyle istila etmeye başlamıştır. Alaturka müzik ise bu şuur karşısında adım
adım bozgun bir halde gerilemiştir. Bu yenileşme hareketlerinin ezici istilası karşısında alaturkacılar karşı
cephede yer alarak direnç göstermiş, Türk müziğini Batı müziği karşısında müdafaa ederek korumaya
çalışmış olsalar da, nihayetinde alafranganın vücuda getirdiği büyük küçük bütün emri vakileri kabul
etmişlerdir. Ona göre, Cumhuriyet’in müzikte Batılılaşma hareketleri karşısında yaşamak hakkını savunan
her mevcut olgu gibi, alaturka musiki de alafranganın yanında yaşama hakkı olduğunu ve müstakil bir
şekilde yaşayabileceğini iddia etmiş, fakat nihayetinde bu müziğin Batı müziği ile aşılanabileceğine
inanmışlardır. Baltacıoğlu’na göre bütün bu mağlubiyet ve bozgunlar, “alafranga musiki denilen kuvvetli
ve yaşamak hakkı olan canlı mevcudun karşısında yaşamak hakkı olmayan hasta mevcudun küçülmesi,
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gerilemesi ve nihayet varlığını, millet hayatını faal sahnesinden çekmesinin muktedir” olduğunu
göstermektedir (Baltacıoğlu, 1934: 160).
Bu görüşleriyle anlayış olarak dönemin alafranga müzik taraftarlarıyla aynı çizgide olduğunu açıkça
ortaya koyan Baltacıoğlu, Türk müziğinin Batılılaşma sürecinde alaturka müzikle alafranga müziğin bir
arada yaşatılması fikrini doğru bulmamaktadır. Bir anlamıyla müzikte alaturka ve alafranga ikilemi değil
sadece tek tip bir Batılılaşma felsefesi tercih edilmelidir. Bu görüşüyle Baltacıoğlu’nun Cumhuriyet
devrimlerine sıkı sıkıya bağlı bir düşünce adamı olarak, rejimle birlikte Türk müziği dünyasında hakim
olan sadece Batı müziği idealinin yaşatılmaya çalışılmasını desteklediği görülür. Hatta her ne kadar Türk
müziği müntesipleri alaturka müziğin alafranga yanında yaşamasının şart olduğu konusunda mücadele
göstermiş olsalar da, alafranganın ezici tavrı karşısında başarılı olamamış ve alafranga müziğin
galibiyetini kabul etmek zorunda kalmışlardır. Çünkü Baltacıoğlu’na göre, fiili olarak yaşama hakkı,
sadece Batı müziğine aittir; Şark zihniyetinin ürünü olan Klasik Türk müziğinin değil. Her ne kadar bu
süreç zarfında alaturkacılar, Batı müziği karşısında Türk müziğinin daha gelişmiş ve tür olarak kendine
has bir teknik ve armoni sitemi ile Batılılaşması gerektiği iddialarında ısrarcı olsalar da, Baltacıoğlu’nun
deyimiyle bu mücadelelerin hiçbirisi Klasik Türk müziğini yaşatmaya yeterli gelmemiştir.
Alaturkacılara göre, Türk müziği Batı müziğine göre daha zengin bir müziktir. Hatta çok sesliliğe de bir o
kadar uyumlu bir yapıya sahiptir. Kaldı ki, Batı müziğinin polifoni sisteminin doğrudan alınması yanlıştır.
Çünkü bu yaklaşım Türk müziğinin milli karakterinin kaybolmasına neden olacaktır. Bu yüzden Türk
müziği gerek milli kimliğini korumak, gerekse sahip olduğu zenginliklerden vazgeçmemek adına kendi
polifoni sistemin geliştirmelidir. Bu iddia ilk olarak Rauf Yekta Bey ile doğmuş, sonrasında H. Saadettin
Arel ve öğrencileri Laika Karabey, Ercüment Berker gibi dönemin müzikologları ile vücut bulmuştur.
Örneğin Arel’e göre, Batı medeniyetine katılabilmek için Batı müziğine göre daha zengin bir müzikten
vazgeçmek akılsızlıktır. Çünkü Türk müziği “Batı musikisinde duygumuzu ve idrakimizi kamaştıracak
harikalar vücuda getiren dehaların o musikiden en az on kere daha zengin imkân ve vasıtalarla” doludur”
(Arel, 1949: 3). Hatta “Türk musikisi polifoniye Batı musikisinden daha ziyade elverişlidir” (Kayserilioğlu,
1948: 22). Alaturkacılara göre, elimiz altında Musul petrolleri kadar zengin bir hazine vardır. Fakat
geçmişte kendi malımız olan bu zenginliğin farkına varamadığımız gibi, bugün de Türk müziğinin
zenginliği fark edilmemektedir. Nasıl ki, Türk milleti akıllı davranmayıp geçmişte Musul petrolleri gibi
kıymetli bir hazineden faydalanamadıysa, bugünde Türk müziği gibi zengin bir hazineden
faydalanamamaktadır. Ayrıca Türk milleti geçmişte olduğu gibi bu zenginlikten mahrum kalabilme
riskiyle de karşı karşıyadır. Öncesinde yapılan hatanın bir benzeri, gelinen noktada Türk müziği için
yapılmaktadır (Berker, 1957: 280). “Batı musikisinin bir bestekâra temin ettiği klasik, romantik, polifonik,
monodik ve muhakkak veya muhayyel ne kadar vasıtalar ve imkânlar varsa onların en az on misli –evet
en az on misli- Türk musikisi içinde yatıyor. İşte onun içindir ki hem aklımla hem hissimle Türk müziğine
bağlıyım” (Karabey, 1957: 12). Fakat Baltacıoğlu’na göre, “istila eden sanatın kuvveti karşısında
müdafaacılar alafranganın hakikatini inkar edemeyince bu sefer alaturkanın da aynı zeminde ve aynı
derecede bir hakikati olduğu yolunu tutmuşlar, iki din, iki ilim, iki zevk gibi iki musikiyi bir millete ve aynı
şuura yükseltmek istemişlerdir. Bilen de bilmeyen de bu meraklı tecrübeyi ve hezarfenleri seyre
koşmuştur” (Baltacıoğlu, 1934: 161).
Baltacıoğlu, alaturkacıların müzik konusunda ikilik yaratan bu fikirlerini kabul etmeyerek, doğrudan Batı
müziği sisteminin alınması gerektiğini ısrarcı bir tavırla savunmaktadır. Bilen bilmeyen herkesin fikir
ürettiği veya udilerin, kemanilerin, kanunilerin, güya orkestra varmış gibi, uvertür çalınıyor, perde
açılıyor gibi, alaturka müzikte alafranga da olan her şey varmış gibi iddialarının mesnetsiz olduğunu, kaldı
ki her şey olsa bile bu müzikte, mütekamil uzviyet, yani gelişme ve olgunlaşma özelliğinin olmadığını
ifade eder. Ona göre, alaturka müzik yapısal özellikleri bağlamında geliştirilmeye müsait bir uzviyete
sahip değildir. Dolayısıyla Batı müziğine benzediği veya benzetilebileceği iddialarının elle tutulur bir yanı
yoktur. Bu yüzden “Baltacıoğlu, alaturkacıların klasik dedikleri musikiyi ele alıp Anadolu ağızlarını da
toplayarak Itri gibi büyük üstatların açtığı çığırda daha ileriye giderek nevinde münferit bir teknik,
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münferit bir armoni vücuda getirme düşüncelerini kâğıttan altın çıkarma gayretine benzeterek saçma
bulur. Çünkü ona göre, Garp’a denk ondan ayrı bir Şark medeniyeti oluşturma iddiası gibi bir iddiadır bu.
Fakat samimi surette Garp medeniyetini özlemiş bir millet için tamamıyla anlamsız bir iddiadır ona göre”
(Arslan, 2015: 216). Hatta Baltacıoğlu’nun bu cümlelerinde toplum adına kararlar verme, dayatma,
zevklere müdahale, başkalarının düşüncelerini okuma, onların hakkında karar verme gibi ön yargıları
okumak çok zor değildir. Batı müziğini özlemiş halk ifadesi bu anlamda dikkate değer bir cümledir
(Arslan, 2015: 216).
Baltacıoğlu’na göre, Türk müziğinin kendi yapısal özelliklerine uyumlu bir armoni sistemi geliştirilerek
ilerletilmeli iddiası tamamıyla manasızdır. Çünkü bir medeniyet ancak onun ilerlemesine hizmet eden
tekniği ile bütün olarak alınabilir. Dolayısıyla Türk müziğinin kendine has bir polifoni sistemi ile çok
seslendirilmesi Cumhuriyet’in müzikte Batılılaşma idealine hizmet etmeyen bir iddiadır.
“Türkiye Cumhuriyet’i vatandaşları arasında garp tekniği karşısında şark tekniği
geliştireceğiz diyenler olursa, onlar hükümet ve idare sahasından dışarı çıkarılacaklarıdır.
Çünkü bu alanlarda fantezi ve belagat tecrübeleri için kati mesafe vardır. Bütün bu
cereyanların ilmi bir tarafı yoktur. Kişisel hassasiyetlerle verilmiş olan hükümlerdir.
Memleket musikisi bahsinde bütün bu iddia ve teşebbüsleri geçirmiş olsa da, nihayetinde
“milli musiki telakkisinin gerçi bedii icadın felsefesine tamamıyla uymayan yani maddeci ve
zerreci fakat evvelkilere nazaran de çok yüksek ve çok canlı bir şekline mazhar olmuştur.
Bu telakkiye ve biraz da dikkatsizce tamim edilmiş olan “milli” kelimesinin ifadesine göre,
Anadolu ağızları toplanacak, bunlar garp tekniği ile tezviç edilecek, armonize edilecek, bu
suretle milli musiki vücuda getirilecektir” (Baltacıoğlu, 1934: 161).

Baltacıoğlu’nun son olarak aktardığı görüş, her ne kadar ismi zikredilmemiş olsa da doğrudan Gökalp’in
halk müziği ve Batı müziği tekniği izdivacından doğacağına inandığı sentez görüşü temsil etmektedir.
Baltacıoğlu, bu formülü alaturkacı kesimin alafranga yanında alaturka musiki kendine has özelliklerine
göre armonize edilerek yaşatılmalı görüşüne göre, daha ilerici ve Batılılaşmayı büyük oranda benimseyen
bir görüş olarak yorumlamaktadır. Fakat gene de Gökalp’e ait olan bu görüşü, Batılılaşma ideali açısından
yeterli bulmamaktadır. Ona göre, bu görüş sadece diğer iddialara göre Batı müziği tercihini kabul edenbenimseyen bir içeriğe sahip olmasından ötürü, Türkiye Cumhuriyet’inin yenileşme idealleriyle biraz
daha uyumludur. Baltacıoğlu, milli musikinin halk müziği ve Batı müziği tekniğinin birleşmesinden
doğacağı görüşünü maddeci ve zerreci bir felsefe olarak yorumlamaktadır. Fakat ona göre bu görüş,
sanatsal icadın doğasına uyum göstermesi bakımından yeterli değildir. Çünkü sorun Gökalp’in milli
kelimesini biraz dikkatsizce belgelendirilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden Gökalp
tarafından önerilen milli musiki formülü, Batılılaşma açısından içerik olarak yetersiz olmasından ötürü
Baltacıoğlu tarafından kabul görmemektedir. Bir anlamıyla Gökalp’in dönemin müzik politikalarının
merkezine yerleştirilen milli musiki formülü, Baltacıoğlu tarafından Türkiye Cumhuriyet’inin yeni-milli
Türk müziği ideali ve sanatsal icadın doğası açısından yetersiz bir formül olarak yorumlanmaktadır.
1926’da yazdığı aldığı “Musiki Bahsinde Mesuliyet Kimindir?” ve “Sanatte Maziyi Taklit İle Maziyi Temsil”
adlı makalelerinde Gökalp’in milli musiki fikirlerinden ayrıldığını belirgin ifadelerle ortaya
koyar(Baltacıoğlu, 1934: 160-163, 165). Baltacıoğlu, röportaj şeklinde kurguladığı makalesinin birinde
“milli musikinin milli motiflerle garp tekniğinin birleşmesinden çıkacağını söylemişsiniz, bu fikrinizi
beğendim?” sorusuna şöyle cevap verir:
“- Hayır, evvela bu fikir benim değil, sonra ben bunu söylemedim de. Gerçi ben de evvelce bu fikirde
idim. Fakat bugün tamamiyle bu fikirde değilim. “Motifçilik” dediğim fikri tekâmül telakkisi itibariyle tam
bulmuyorum. Bu telakki milli musiki ve umumiyetle milli sanat telakkileri arasında pek mütekâmil bir
anlayış tarzını gösteriyor” (Baltacıoğlu, 1934: 165).
Baltacıoğlu’nun alaturka müzik taraftarlarının milli musiki konusunda iddia ettikleri armonize fikirlerine
karşı yönelttiği eleştiriler ve son olarak Gökalp’e ait olan milli musiki formülü hakkındaki görüşleri bir
arada ele alındığında, onun Gökalp’ten milli musiki konusunda ayrıldığı noktaları tespit edebilmek daha
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mümkün hale gelir. Yukarıda aktarılan görüşlerinden de anlaşılacağı üzere Baltacıoğlu, milli musikinin
icadı için Batı müziği tekniğinin benimsenmesi gerektiğini sonuna kadar savunan ve hatta bu görüşleri ile
dönemin alafranga taraftarı müzikologların sahip olduğu müzikte Batılılaşma görüşlerini anımsatan bir
yaklaşıma sahiptir. Onun için Batı müziği sitemi, beşeriyeti ve zevkinin toplum ruhuna yerleştirilmesi
ilerlemenin tek aracıdır. Fakat ilerlemek sadece çok seslilikle mümkün değildir. Eğer öyle olsaydı,
Baltacıoğlu alaturka müziğin kendi nevi münhasır yapısına uygun bir şekilde armonize edilmesi fikrini
doğrudan yok saymayacak, son olarak aktarmış olduğu Gökalp’in fikirleri hakkındaki eleştirisine benzer
bir yorumla alaturkacıların çok seslilik önerilerini değerlendirecektir. Başka bir deyişle alaturkacılar yeni
Türk müziğinin Klasik Türk müziğine ait melodiler ve Batı müziği tekniği birleşiminden meydana geleceği
görüşünü ortaya atmış olsalardı, Baltacıoğlu bu görüşü de milliyet tespiti ve sanatsal icat açısından
yetersiz görecek, fakat Batı müziği tekniğini benimsemelerinden ötürü makul bir eleştiriyle ele alacaktır.
Ancak Baltacıoğlu, ilerlemenin sadece çok seslilikle mümkün olmadığını, Klasik Türk müziğinin çok
seslendirilmesi iddiasına karşı olan tutumuyla net olarak ortaya koymaktadır. Ona göre, böyle bir iddia,
samimi suretle Batı medeniyetiyle özdeşleşmiş bir millet için tamamıyla manasızdır. Çünkü Batı
medeniyetine koşut, ondan ayrı bir Doğu medeniyeti meydana getirmek gibi bir önermedir bu. Oysaki
amaç, Batıdan ayrı bir medeniyet yaratmak değil, Batıyla uyumlu, özellik bakımından ona entegre
olabilen, biçimsel olarak aynı özelliklere sahip bir müzik türü yaratmaktır. Dolayısıyla Klasik Türk
müziğinin kendi yapısal özellikleri bağlamında çok seslendirilmesi, Cumhuriyet’in Batılılaşma idealleri
açısından ilerleme-medenileşme kavramına tam olarak uygun bir görüş değildir. Çünkü Baltacıoğlu’na
göre, bir medeniyet ancak onun olgunlaşmasına hizmet eden bütün teknikleri ile alındığında faydalı
olabilir. Diğer türlü farklı bir armoni tekniği, Türk müziğinin medenileşmesine ve ilerleme açısından Batı
müziği seviyesine erişmesine hizmet etmeyecektir. Dolayısıyla Baltacıoğlu’nun, Türk müziğinin yapısal
özelliklerine göre üretilmiş bir armoni sistemini değil, Batı müziğinde olduğu gibi majör ve minör
tonlarda üretilen tampere armoni sistemini medenileşmenin tek aracı olarak gördüğünü söylemek
mümkündür. Başka bir deyişle Türk müziği kendine has makamsal özelliklerine yönelik geliştirilmiş bir
armoni tekniğiyle çok seslendirilse bile, gene de medenileşmeye hizmet etmek yerine, Batı müziği
tekniğine koşut bir Doğu müziği yaratmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Dolayısıyla amaç Türk
müziğini çok seslendirilmek değil, Batı müziği tekniği ve ruhuyla çok seslendirilmektir. Çünkü ilerlemenin
ölçüsü olarak görülen muasır medeniyetlerin kullanmış oldukları teknik budur. Bu yüzden son olarak
aktardığı Gökalp’e ait görüşü yetersiz ancak makul bulmasının tek sebebi, Batı müziği tekniğini
benimsemiş olmasından kaynaklanmaktadır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken ayrıntı, halk müziği
ezgilerinin Batı müziği tekniği ile çok seslendirilmesi de, Baltacıoğlu için sanatsal icat felsefesi ve
medenileşme adına yetersiz bir milli musiki görüşüdür. Öyleyse geriye tek bir şey kalmaktadır; o da, her
anlamda Batı müziğini benimsemek ve özümsemektir. Eğer ki, alaturka müzik taraftarları yeni Türk
müziği formülü olarak halk müziğinin yerine Klasik Türk müziği motiflerini koyup yanına da Batı müziği
tekniğini ekledikleri bir milli musiki tarifi yapmış olsalardı, Baltacıoğlu’nun bu görüş hakkında da
Gökalp’in fikirleri hakkında yapmış olduğu eleştiriye yakın makul bir yorum yapması daha muhtemeldir.
Çünkü Baltacıoğlu’nun Gökalp’in fikirlerini makul karşılaması ve ilerleme felsefesiyle biraz olsun uyumlu
görmesinin başlıca sebebi, -ki kendisinin de doğrudan belitmiş olduğu gibi- onun önermiş olduğu milli
musiki formülünün içerisine Batı müziği tekniğini dahil ederek bir hakikati anlamış olmasından
kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla Baltacıoğlu, Gökalp’in fikirlerini her ne kadar sanatsal icat ve milliyet
tanımı açısından yetersiz bulmuş olsa da, Batı müziği tekniği hakikatini benimsemesinden ötürü makul
karşılamaktadır. Çünkü Baltacıoğlu, Batı müziği polifoni sisteminin alınmasını hatta tamamen Batı
müziğinin benimsenip içselleştirilmesini sonuna kadar savunan bir sosyologdur. O halde, Gökalp
tarafından önerilen formülden geriye tek kalan şey Anadolu ağızları-halk müziği olduğunu göre,
Baltacıoğlu’nun Gökalp’in fikirlerine katılmadığı nokta da burası olmaktadır. Çünkü Gökalp’in milli musiki
formülünün eksik olduğu nokta Batı müziği tekniği olmayacağına göre, milli musiki konusunda eksik olan
kısım, milli karakteri sağlayacağı düşünülen halk müziği öğeleridir. Kaldı ki, Batı müziği tekniğini hakikat
olarak gören ve benimsenmesini milli musiki görüşlerinde sonuna kadar savunan Baltacıoğlu’nun,
Gökalp’in önermiş olduğu formül içerisinde yetersiz görerek eleştireceği kısım Batı müziği tekniği
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olmayacaktır. Kaldı ki Baltacıoğlu, sadece halk müziğine ait öğelerin Türk müziğinin Batılılaşması
açısından yeterli görmüş olsaydı, Gökalp’in fikirlerini yetersiz bulmak yerine onay verecektir. Dolayısıyla
Baltacıoğlu’nun milli musiki konusunda Gökalp’ten ayrıldığı noktanın, onun milli karakteri sadece halk
müziğine indirgenmiş olmasından kaynakladığını söylemek mümkündür. Yukarıda da belirtmiş
olduğumuz gibi Baltacıoğlu bu görüşü aktarırken makalesinde doğrudan Gökalp’in ismini zikretmemiş
olsa da, formülün Gökalp’e ait olduğu makalesinin devamındaki cümlelerinde aşikârdır. “Son fikir bugün
haksızca Konservatuar ismini taşıyan ve göğsünde medeniyetin ikiz telakkisini besleyen bir şehir
müessesesi tarafından tecrübe edilmek istenmiştir. Milli musiki telakkisinin bu tekâmülü bizde hars,
milliyet ve tekâmül telakkilerinin tamamıyla muvazisidir” (Baltacıoğlu, 1934: 162). Görüleceği üzere son
görüş dönemin resmi müzik kurumlarında uygulanan olan görüştür. Ona göre, milli musiki görüşünün
bizdeki karşılığı hars, milliyet ve olgunlaşma görüşleriyle tamamıyla benzer özellikleri göstermektedir.
Gökalp’in milli musiki formülüne göre kültür milliyetin temel öğesidir. Türk milletine ait milli ezgiler,
kültür sayesinde korunabilmeyi-muhafaza edilmeyi sürdürebilmiş, Anadolu’da yer almaktadır.
Şehirlerdeki Klasik Türk müziği (Osmanlı müziği), Türk kültürüne ait değildir. Çünkü “Osmanlı musikisi
taklit vasıtasıyla hariçten alınmış ve ancak usulle devam ettirilmiştir. Hars ise hem usulle yapılmayan,
hem de taklitle milletten alınmayan duygulardır. Bu sebeple Osmanlı musikisi kaidelerden mürekkep bir
fen şeklinde olduğu halde Türk musikisi, kaidesiz, usulsüz, fensiz melodilerden, Türk’ün bağrından kopan
samimi nağmelerden ibarettir (Gökalp, 1923: 30). Bu yüzden Gökalp, önermiş olduğu milli musiki
formülünün bir tarafına harsa-kültüre ait olan halk müziğini koymaktadır. Çünkü halk müziği Türk’ün
samimi nağmeleridir.
Baltacıoğlu, ilgili görüşü aktarırken makalesinde Gökalp’in ismine yer vermek yerine nedense Avrupa’da
tahsil görenlere göndermede bulunmaktadır. Ona göre bu görüş, Gökalp’ten ziyade Avrupa’da tahsil
görenler müzikolog ve aydınlar sayesinde Türkiye’ye gelmiştir. Oysaki Gökalp, Türkçülüğün Esasları
(1923) kitabında bu milli musiki formülünü, “o halde, milli musikimiz memleketimizdeki halk musikisi ile
Garp musikisinin imtizacından doğacaktır” (Gökalp, 1923: 131), sözleri ile dorudan ortaya koymuştur.
Ayrıca Gökalp, tahsil hayatı süresinde yurt dışında hiç eğitim görmemiştir. Sadece 1919 yılında Malta’ya
sürgüne gönderilmiş ve burada kaldığı iki yıllık zaman zarfında Türk tarihi ve felsefesi konularında
konferanslar vermiştir (Sağlam, 2008: 163-169). Dolayısıyla Baltacıoğlu’nun ifadelerinden Gökalp’in milli
musiki formülünü, kast ettiği aydınlardan aldığı sonucu çıkmaktadır. Fakat her ne olursa olsun Gökalp’in
kitabında doğrudan aktardığı ve kendisininde belirtmiş olduğu gibi konservatuarda uygulanan müzik
politikalarının fikirsel dayanağını oluşturan bu görüş, onun için milli musiki açısından yetersizdir.
Baltacıoğlu, bu görüşe “motifçilik” ismini vermiştir. Motifçilik, “yeni ihtiyaçlara göre yeni biçimde
kesilmiş hilali bezler üzerine birkaç Selvi ağacı resmi işledikten sonra modern Türk diye perde asan
dekoratörlerin hareketi gibi bir şeydir!” Bu yüzden “Anadolu şarkılarında bulunan lahinleri garp tekniğine
soktuktan sonra adına “milli musiki budur” demek doğru değildir” (Baltacıoğlu, 1934: 162). Görüleceği
üzere Baltacıoğlu, Gökalp’in milli musiki görüşüne katılmadığını doğrudan ortaya koymaktadır. Hatta ona
göre, diğer çok seslilik görüşlerinin yanı sıra bu görüş de ortadan kalktığında, alaturkacıların iddiaları
ilelebet yok olacaktır. Gerçi bu ilmi görünen iddia ilk defa reddedilebilecek bir mantıkilik taşımaktadır.
Çünkü Baltacıoğlu’na göre, bir inkılabı kabul ettiren şey ne onun cazibesi ne de genel geçer mantıkiliği
değil, sadece zarurettir. Bundan ötürü motifçilik adını verdiği bu görüşü, tam bir ilerleme-olgunlaşma
zaruretini karşılamadığından ötürü kabul etmemektedir. “Çünkü o, milli musiki davasını halleden tam bir
tekamül telakkisi, içten olan, tabiatıyla yaratan bir hayat telakkisi değil, eski ile yeniyi ekleme, daha
ziyade bir fikir ve mantık zaferinden ibarettir (Baltacıoğlu, 1934: 162).
Baltacıoğlu’nun milli musiki fikirleri idealist ve somut bir yaklaşıma sahiptir. O, devlet kurumlarında
müzik eğitiminin Batı müziği usul ve kaideleri üzerine kurulması gerektiği görüşünü, kayıtsız şartsız
savunmaktadır. Bu hususta Sanayii Nefise Encümeninin Darülelhan’da almış olduğu alaturka müzik
yasağı kararını tamamlamak ve daha güçlü kılmak adına somut önerilerde bulunmaktadır. Ona göre,
mekteplerde Batı müziği eğitimi Batıda mevcut Alman, Rus, Fransız gibi milletlerinin vücuda getirdiği
eserler vasıtasıyla ilerletilmelidir. Az çok milli ve daha ziyade beşeri mahiyette olan bu eserler aracılığıyla
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ilk olarak Batı müziği tekniği beşeriyetinin zevk unsurları, milletin daha doğrusu Türk sanatkârının ruhuna
yerleştirildikten sonra bir müzik milleti sıfatıyla yaratabileceğizdir. “İşte ancak bu şekilde yaratılacak olan
eserler milli ruhun hususiyetine ve sanatkârın toplumsal hassasiyetinin derecesine göre şu türünden
veya bu türünden orijinal, yani milli olacaktır” (Baltacıoğlu, 1934: 162). Görüleceği üzere Baltacıoğlu,
yeni Türk müziğinin şu veya bu türün Batı müziği tekniği ile birleşmesinden meydana geleceği fikrine
katılmamaktadır. Onun için Batı müziği tekniği ve beşeriyetinin kurumlardaki müzik eğitimi aracılığıyla
sanatkârlar tarafından tam anlamıyla özümsenmesinden sonra yaratılacak olan her türlü eser milli
musikiyi oluşturacaktır. Yani asıl olan Batı müziğinin özümsenmesidir; Gökalp’in dediği gibi halk müziği
ezgilerinin Batı tekniği ile işlenmesi değildir. Baltacıoğlu’na göre, bu görüş diğerine nazaran daha
realisttir. O, milli musikiyi filozof Bergson’un yaklaşımıyla yani yaratma-yaratıcılık kavramlarıyla
açıklamaktadır. Hatta bundan ötürü, kendisini Bergson’un peşine takılarak tarihini inkâra kalkışanların
arasına koyduklarını ifade etmektedir. Fakat ona göre, bu görüşün hakikat olduğu gün gibi aşikârdır. Bu
yüzden onu meydanda yokmuş gibi yalandan aramaya çıkmak veya hakikati arayan adamlar taklidini
yapmak anlamsız bir arayıştır.
Baltacıoğlu, cümlelerinin devamında milli musikinin tespit edilmesi için kullanılan yöntemi, sosyolojik
bağlamda ele alarak eleştirmektedir. Sahip olduğu sosyoloji kimliği ile konuya bilimsel bir zeminde
yaklaşan Baltacıoğlu, sosyoloji araştırmaları tarafından en çok kullanılan yöntemlerden birisi olan anket
tekniğinin milli musikinin tespiti konusundaki bilimsel yetersizliğini ifade etmektedir. Eğer bu anket
pozitivist-sosyolojik usullerle yapılmıyor ve gerekli vasıtalarla kontrol edilmiyorsa, yalnızca müracaat
edinilen insanların haleti ruhiyelerini, ferdi ve şahsi eğilimlerini ifade edebilir. Böyle bir ankete verilecek
olan cevaplar ancak ruhiyatçılara-psikologlara malzeme olabilir. Fakat Baltacıoğlu’na göre bu ferdi
eğilimler ve hissi yaklaşımlarla, toplumsal bir müessesenin olgunlaşması muhakeme edilemez. Ayrıca
hangi inkılabın hangi safhası böyle bir anketle yapılabilir. Müziğin zevk meselesi olduğunu, biz ve
Anadolu halkı alaturkadan hoşlanıyoruz gibi iddiaları ortaya atanları, milli musiki meselesi yemeğe
içmeye benzeyen bir şey değildir ki, hoşlanma mevzu bahis olsun diye eleştirmektedir. Çünkü konu ruh
bahsine aittir; fizyoloji alemine değil. “Burada hürmet edilebilecek olan hassasiyet sade bedii
hassasiyettir. Memlekette davuldan zurnadan hoşlananlar olsun ve hoşlansınlar da. Fakat yeni Türklerin
bedii terbiyesini davula zurnaya terk edemeyiz. Halkın hoşlandığı hakkın alıştığıdır. Halkın layık olduğu
değildir. Halk alaturka ile zerk ettiğiniz hüzünlü, elemli, iradesiz nağmelerle uyuşturulmuş ise kabahat
sizindir. Yaşatan, kuvvet ve kudret veren hayat telakkilerini yükselten bir musiki ile uyandırılmalıdır. Bu
vazifede alafrangacılarındır” (Baltacıoğlu, 1934: 163). Baltacıoğlu, “bu görüşleri ile tamamen alafranga
taraftarıdır. Halk ezgilerini armonize etmeye karşıdır. Gökalp’in ve Atatürk’ün görüşlerinden kısmen
ayrılmaktadır” (Arslan, 2015: 217). Fakat yukarıda değinmiş olduğumuz gibi Baltacıoğlu’nun milli musiki
görüşleri doğrudan dönemin alafranga taraftarı müzikologlarının görüşleri yansıtmaktadır. Her ne kadar,
Gökalp ve alaturkacıların görüşlerinden kısmen ayrılsa da, alafrangacı müzikologlarla aynı çizgidedir.
Baltacıoğlu’na göre, her inkılap gibi Türk müziği inkılabı da Türk milleti için zaruri bir zorunluluktur ve
şüphesiz elimdir. Ayrıca yukarıda da belirttiği gibi burada olan hayır ferdi hayır değil, toplumsal bir
hayırdır. Bu yüzden asri bir devlet müzik adına ikizliği muhafaza edemez ve bir paradoksu müdafaa
edemez. Dolayısıyla alaturka müzik eğitimi tüm mekteplerden kakmıştır ve Darülelhan’da da
kalmamalıdır.
Baltacıoğlu’nun 1926 yılında sadece milli musiki konusunda değil, din, kültür, milliyet gibi kavramlar
üzerinden Gökalp sosyolojisi hakkındaki eleştirel yaklaşımının, dönemin Dergâh dergisi yazarları
tarafından benimsenmiştir. Onun benimsediği Bergson felsefesinin sağladığı kavramsal çerçevede yavaş
yavaş Türkiye’de Gökalp sayesinde Türk sosyolojisi üzerinde egemen olan Durkheim sosyolojisinin önüne
geçmeye başlar (Arık, 2014: 148). Bergson, Baltacıoğlu’nun milli musiki konusunda Gökalp’ten farklı
düşünmesine neden olan başlıca düşünürdür. Kendisinin milli mimari, milli edebiyat, milli resim, milli
musiki hakkındaki fikirleri, Bergson’u okuduktan sonra değişir. Müzik ideali konusunda Gökalp’ten
ayrıldığını 1926’da yazdığı makalelerinde dolaylı olarak ifade etmiş olsa da, Baltacıoğlu bu ayrılığı 1933’te
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yazmış olduğu “Kariktür” adlı makalesinde doğrudan Gökalp’in ismini zikrederek net bir şekilde ortaya
koyar (Baltacıoğlu, 1934: 171-172). Bergson’u okuduktan sonra milli musiki hakkındaki görüşlerinin
değiştiğini ifade eden Baltacıoğlu, milliyeti motif kavramına indirgeyerek değerlendiren Durkheim ve
Gökalp gibi düşünürlerin iddia ettikleri gibi milli olabilmek için bir milletin tarihinde veya coğrafyasında
yerli unsurlarla karışmak fikri yenileşme felsefesi açısından yeterli değildir. Çünkü “milliyet zaman ve
mekânda değişmeyen, sabit bit damga değildir. Milliyet bir yaradılıştır” (Baltacıoğlu, 1934: 155-156).
Başka bir deyişle Gökalp’in belirtmiş olduğu gibi Türk müziğinin milli karaktere sahip olabilmesi için
kültür alanı içerisinde milli kalabilmeyi koruyabilmiş halk müziği motiflerine ihtiyaç olduğu görüşü,
milliyetin zaman içerisinde değişen bir yapıya sahip olması nedeniyle doğru bir önerme değildir. Onun
yeni modern Türk perdesi benzetmesinden yola çıkarak Gökalp ve Durkheim’in milli musiki hakkındaki
motifçi fikirleri yorumlandığında, motifçilik yeni ihtiyaçlara göre yeni biçim verilmiş müzikal yapıların
birkaç Selvi ağacına benzer halk müziği motifleriyle işledikten sonra modern Türk müziği diye sunan
sanatkârların fikirleri gibi bir şey olacaktır. Baltacıoğlu’nun Gökalp ve Durkheim’in milli musiki fikirlerini
ayrılmasının sebebi motifçilik yani sentezci Batılılaşma fikirlerini doğru bulmamasından
kaynaklanmaktadır. Onun bu sosyologlardan ayrılmasına neden olan görüş, Bergson’a ait olan milliyet ve
yenileşme fikirleridir. Gökalp ve Durkheim’in motifçiliğine göre, Bergson’un milliyet tespiti milli
musikinin karakteri açısından daha sosyal realitesi yüksek bir fikirdir. Bu yüzden Baltacıoğlu,
makalelerinde milli musiki fikirlerini Bergson’un milliyet tarifinden hareketle tasarladığını net bir şekilde
ifade etmektedir. Baltacıoğlu, bu görüşüyle aynı zamanda Gökalp gibi sadece kültüre ait olanı değil,
gelenekselleşmiş bütün kültür unsurlarını da Bergson’cu felsefe üzerinden milliliğin bir parçası olarak
görmektedir. Çünkü “milliyet asri teknikle mücehhez olan ve Türkün başka bir şey olmayan sanatkâr
ruhunun ortaya çıkardığı esrarlı heyecandır. Milliyet duygusunun menşei tarihi malumlarımız değil canlı
olarak yaşanmakta olan hayatın ilhamlarıdır. İşte bedii icadı böyle anlayan ben, sanatkarlara hitap
ederek derim ki, musikişinaslar korkmayıp asrileşiniz ve garbın musikisini aynen ve harfiyen almaktan
hazer etmeyiniz, eserlerimizi Türk kılmak için Türk olarak bir kere yaratılmış olan bir takım lahinleri
tekrar tekrar kullanmaktan çekininiz, yeni lahinler yaratmaya çalışınız. Sanatkar milletlerin ananesine
uymak için eski ananeleri tekrarlamak lazım değildir” (Baltacıoğlu, 1934: 156). Görüleceği üzere
Gökalp’in musiki inkılabının milli musiki formülü olarak geliştirdiği halk müziği Batı müziği tekniği
birlikteliğinin ötesinde bir bakış açısıyla müzikte milliyet kavramını değerlendiren Baltacıoğlu, Türk
bestecilerin canlı olarak yaşanan hayattan ilham alarak Batı müziği tekniğiyle yaratacakları her türlü
özgün-yeni eserin zaten milliyet dairesinin içerinde yer alacağını düşünmektedir. Çünkü Türk olabilmek
eski ananeleri kullanmak onları tekrarlamakla değil, yaratılışla alakalıdır. Bu yüzden Gökalp’in belirtiği
gibi milliyet kültür alanından toplanmayacak, güncel olan hayatın yani Cumhuriyet’in paralelinde
yaratılacaktır (Baltacıoğlu, 1934: 165). Baltacıoğlu’nun görüşlerine bakılacak olursa, onun milliyet
hakkındaki sosyolojik çözümlemeleri Gökalp’te olduğu gibi sadece kültür alanına sıkıştırılmış değil,
yaratıma ve gelenek kavramları üzerinden geniş bir alanı kapsadığı söylenebilir. Ayrıca Baltacıoğlu’nun
Gökalp’ten milliyet konusunda ayrıldığı temel noktanın, müzikte milliyeti Gökalp gibi kültür birliğinin
değil gelenek birliğinin ürünü olarak görmesinden kaynaklandığı tekrar hatırlanacak olursa, bu tarife göre
geleneksel bir işleyişe sahip olan Klasik Türk müziğine ait öğeler de gelenek birliği açısından milliyetin bir
parçası olmaktadır. Eğer sanatkârlar hayattan ilhamlar alarak Batı müziği polifonisi ile Batılı ve milli
eserler yaratacaklarsa, bu ifade aynı zamanda sanatkârların toplum içerisinde geleneksel ve canlı olarak
yaşayan alaturka eserlerden de ilham alabilecekleri anlamına gelir. Ayrıca bu müzik dönemin müzik
türleri arasında en fazla yaygın olan müzik türüdür. Her ne kadar devlet tarafından alaturka müziğin
toplum içerisindeki canlılığı ortadan kaldırılmak istense bile, bu müzik özellikle şehirlerde canlılığını Batı
müziği kadar koruyan bir müzik türüdür. Örneğin Nurettin Şazi, 1944’de Ulus Gazetesi’nde yazdığı
makalelerinde devletin Batı müziğini yaymak için Konservatuar ve mekteplerinde alaturka müziğe karşı
radikal yasaklayıcı kararlar alması ve sadece Batı müziğini geliştirmek için gayret sarf etmesine rağmen,
alaturka müzikle alafranga müzik toplumda at başı bir şekilde ilerlediğinden bahsetmektedir (Kösemihal,
1944a: 2). Bir anlamıyla sanatkârlar yaşanmakta olan güncel hayatın her türlü sosyal kurumundan ilham
alabileceklerdir. Fakat tek şartla! Bestecilerin Batı müziğini tam anlamıyla özümsenmiş ve sadece Batı
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müziği ideali ile üretmeleri gerekmektedir. Bu süreç gerçekleştikten sonra, gerek halk müziği gerekse
Klasik Türk müzik öğelerinden ilham almaları, her hangi bir milliyet sorunu yaratmayacaktır. Kısası ilham
alınabilir fakat motif alınamaz. Baltacıoğlu, bir taraftan alaturka müziğin yaşamasına karşıyken, diğer
taraftan bu müzikten ilham alınmasında her hangi bir sakınca görmemektedir. Onun için yaratma milli
olabilmenin temel öğesi olduğundan, sanatkârların geleneksel Klasik Türk müziğinden ilham almaları
üretilecek eserlerin milli karaktere sahip olmasına engel değildir. Kaldı ki, milli musikiyi yaratacak olan
bestecilerin müzik dağarcıkları, medeniyetle temas etmiş melodilerle şekillenmiş olsa bile, onların
geleneksel olandan hareketle yaratacakları her türlü yeni eser, Türk ruhundan doğacağı için yine de milli
olacaktır. Geleneksel olan halk müziği veya Klasik Türk müziğine ait olabilir. Çünkü Baltacıoğlu’na göre
milliyet yaratılıştır ve eserlerin Türk kimliğine sahip olmaları için yeterlidir. Baltacıoğlu, böylelikle teorik
olarak Gökalp’in milli musiki fikirlerinden ve onun müzik sosyolojisi yaklaşımdan milliyet temelinde net
çizgilerle ayrılmaktadır. Fakat bu ayrılığa rağmen Baltacıoğlu’nun çözümlemelerinin, devletin Batı müziği
tercihiyle aynı amaca sahip olması ve onu meşrulaştırması bakımından, Gökalp sosyolojisiyle amaç olarak
benzerlik gösterdiğini de söylemek mümkündür.
Baltacıoğlu, 1933’te yazmış olduğu “Mütehassıs” ve “Kariktür” başlıklı makalesinde (Baltacıoğlu, 1934:
171-172), Durkheim ve Gökalp sosyolojisinden ayrıldığı noktaları şu şekilde açıklamaktadır. İstanbul
Konservatuarı’na getirilen Viyanalı müzik profesörü Joshep Marx’ın vermiş olduğu konferansta hars ve
medeniyet hakkında ifade etmiş olduğu fikirleri soru cevap şeklinde değerlendiren Baltacıoğlu’na göre,
Marx’ın bu konudaki fikirleri yetersizdir. Hatta bu yüzden Marx’ın fikirlerini makalesinde alaycı bir
üslupla değerlendirmektedir. Kültür ve medeniyet bağlamındaki milli musiki fikirlerinin, Batı’ya kıyasla
Türkiye için yepyeni bir fikir olduğunu ifade eden Marx’a, yanıldığını aslında bu fikirlerin Gökalp ve hatta
Durkheim’ın “Jugements de valeurs et jugements de realite” (1911)16 makalesi kadar eski olduğu
cevabını vermektedir. Hatta profesörün kültür ve medeniyet hakkındaki açıklamalarından sonra
Durkheim ve arkadaşlarının Türkiye’de okunmaz hale geleceğini, yerine Fransız sosyologlar Gustave Le
Bon ile Adolphe Coste’nin tezlerine inanmak gerekeceğini alaycı bir üslupla ifade etmektedir
(Baltacıoğlu, 1934: 168-169). Baltacıoğlu, Gökalp ve Durkheim kültür ve medeniyet hakkındaki
fikirlerinden farklı olmayan Marx’ın konferans açıklamalarını makalesinde parodi tarzında alaycı bir üslup
kullanarak doğrudan eleştirmektedir. Hatta tepki çeken bu eleştirisinin, sonrasında kaleme aldığı Kariktür
(1933) adlı makalesinde cümlelerinin alay değil bir karikatür olduğunu, karikatürün ise “gayri içtimai olan
sapıtılışları içtimaiye doğru sürmek” gibi bir vazifesinin olduğunu söyleyerek, makalesini Marx’ın hars ve
medeniyet hakkındaki gayri içtimai olan yanlışlıklarını sosyoloji merkezinde düzeltmek için yazdığını
belirtmektedir. Çünkü ona göre, Marx’ın konferansında “kültür ve medeniyet kavramlarını açıkladığı
sözlerinde ilmi bir taraf yoktur. Bu yüzden “medeniyeti sabun kullanmak vs. diye anlatan, hars adeta bir
milletin ruhi hayatı, onun ilim ve sanatı demektir diyerek ayrı cinsten vakaları karıştıran bir konferansçıya
ne burada ne de başka yerde ilim adamı denmez (Baltacıoğlu, 1934: 170-171). Durkheim ve Gökalp
tezlerine benzer ifadelerle kültür ve medeniyet kavramlarını açıklayan Marx’ın, milli musiki görüşlerini
eleştiren Baltacıoğlu, böylelikle kültür ve medeniyet ve milli musiki-sanat kavramları konusunda Gökalp
ve Durkheim’ın fikirlerinden ayrıldığını net bir şekilde ortaya koyar. Bu ayrılığa makalenin devamında yer
verdiği “bir tezin öncesinde Durkheim veya Gökalp tarafından vaktiyle söylenmiş olması hakikat olmasına
neden manidir? Eğer böyle ise siz neden Durkheim tezine istinat ederek Terbiye İlmi isimdeki eseri
yazmıştınız?” (Baltacıoğlu, 1934: 171), sorularıyla daha da netlik kazanmaktadır. Sorudan da anlaşılacağı
üzere, Baltacıoğlu Durkheim ve Gökalp’in tezlerinin hakiki-ilmi bir tarafı olmadığını iddia etmektedir.
Marx’ın görüşlerinin ilmi bir tarafı olmaması, aynı şekilde Durkheim ve Gökalp’in fikirlerinin de ilmi bir
tarafı olmadığı anlamına gelir. Fakat bu soru karşısında “Terbiye İlmi adlı eserim Durkheim tezi üzerine
kurulmuş değildir” diyen Baltacıoğlu, bu kitabı İsviçreli terbiyeci Cellerier’in17 Esquisse d’une science
16

Kıymet hükümleri şeniyet hükümleri (1911). İlgili kaynak ve sonraki makalelerinde karşılaşacağımız kaynaklar,
Baltacıoğlu, tarafından sadece yabancı isimleri ile aktarılmaktadır. Bu yüzden ilgili kaynakların içerisinde tarihleri ve
Türkçe karşılıkları tarafımızca eklenecektir.
17
Lucien Cellerier: Fransız Pedegog-eğitim bilimci.
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pedegogique (1910)18 adlı kitabından hareketle yazdığına dikkat çekmektedir. Durkheim’ci görüşlere
kitabında sosyoloji perspektifli yapılan bazı analizler için yer vermiştir. Görüleceği üzere Baltacıoğlu,
kültür medeniyet ve milliyet konularında öncesinde Durkheim ve Gökalp gibi düşünse de, sonrasında bu
sosyoloji geleneğinden 1933’ten sonra net bir biçimde ayrılmaktadır. Bu ayrılığı yaratan en önemli faktör
ise, Bergson’dur.
Buradan hareketle Baltacıoğlu’nun Türk müziği konusunda Gökalp’ten ayrıldığı noktaları, kültür
medeniyet, milliyet ve Batılılaşma kavramlarının oluşturduğunu söylemek mümkündür. Milliyet
konusunda Gökalp’ten ayrılmakta ve hatta onun kültür birliği ve milliyet bağlamında açıkladığı milli
musiki fikirlerini yetersiz bularak eleştirmektedir. Gökalp’in fikirleri ona göre maddeci ve zerreci bir
içeriğe sahiptir. Onun motifçilik olarak isimlendirdiği Anadolu’da yaşatılan halk müziği ve Batı müziği
izdivacından doğacağını ileri sürdüğü milli musiki formülünü, sanatsal icat ve ilerleme adına doğru
bulmamaktadır. Bu formül karşısında kendi önermiş olduğu milli musiki formülü ise, tam Batılılaşma
merkezlidir. Çok seslilikle ilgili görüşlerinde Batı müziği polifoni sisteminin doğrudan alınması gerektiğini
belirttiği gibi, bu sisteme koşut çok sesliğe de tamamıyla karşıdır. Ona göre, Gökalp’in önermiş olduğu
halk müziği motiflerinin Batı müziği tekniğiyle birleştirilmesi fikri, eski ile yeniyi sentezlemek gibi bir
şeydir. Bu yüzden Cumhuriyet’in müzikte Batılılaşma ideali ile tam anlamıyla uyumlu değil; yeni ve özgün
bir fikir değildir. Bu yüzden halk müziği motiflerinin kullanılması gerektiği tezine karşı, bu motiflerinmelodilerin tekrarlanarak kullanılmaması gerektiğini vurgular. Hatta dönemin sanatkârlarına eski
ananelerindeki melodileri tekrar kullanmaktan kaçınmaları telkininde bulunur. Baltacıoğlu, milliyeti bu
motiflere değil, yaratma felsefesine bağlamaktadır. Onun için, Batı müziği bütün unsurlarıyla
benimsendikten sonra sanatkârların yaratacakları eserler, Türk milliyetine ait olacaktır. Batı müziğinin
modern dönem bestecileri tarafından tamamen öğrenilip özümsendikten sonra onların üretecekleri her
türlü eser, Türk ruhundan doğacağı için zaten milli olan bir yapıya kendiliğinden erişmiş olacaktır.
Gökalp’e kıyasla onun milli musiki formülünü, Batı müziği sistemiyle birlikte bu müziğin bütün zevk,
terbiye ve yaratma felsefesine indirgemek mümkündür. Bu sayede üretilen yeni eserler, sanatsal icadın
doğasına uyumlu bir Tür milli musikisi oluşturacaktır. Çünkü bu formül Cumhuriyet’in müzikte
Batılılaşma-olgunlaşma ideallerine en uygun olan formüldür. Gökalp, eski ile yeniyi birleştirirken,
Baltacıoğlu sadece yeninin kullanması gerektiğini savunur. Ona göre, halk müziğinden alınan melodilerle
Batı müziği tekniğinin birleştirilmesi, sonuç olarak eski ile yeninin karışımı olacaktır. Onun için asıl olan
eski ve yeni kavramlarıdır. Bu yüzden gerek halk müziği gerekse alaturka müzik eski olduklarından
yenileşme felsefesine uyumlu değillerdir. Dolayısıyla Baltacıoğlu milli musiki formülünün içerisine bu her
iki müziği de yer verilmemektedir. O, tamamıyla saf bir yeni milli musiki içeriği oluşturma gayretindedir.
Gökalp’in Durkheim’ci fikirlerine karşı Bergson’cu felsefeyle milli musiki fikirlerini tasarlamaktadır. Ona
göre, yeni Türk müziği Batı müziği kültürü ve terbiyesiyle inşa edilmelidir. Dolayısıyla Gökalp’in yeni Türk
müziği için önermiş olduğu asri teknik ve milli motifleri telif etmek mücadelesinden milli müziğin
doğacağı fikrini yeterli bulmayan Baltacıoğlu, bu teze karşı çıkarak milliyetin kaynağını besteciye-bireye
indirgeyerek müzikte milliyet tartışmalarını çözüme kavuşturmaktadır. Ona göre, Türk bestecilerin Batı
müziği tekniğini özümsedikten sonra yaratacakları her türlü yeni-özgün eser kendiliğinden milli karaktere
sahip olacaktır. Gökalp’in formüle ettiği sadece halk müziği motifleri ile değil. Fakat şu da bir gerçektir ki,
biri diğerine göre az veya çok olsa da, Batı müziği tercihi konusunda her iki sosyologda hem fikirdirler.
Üretilen milli musiki formülleri, devletin siyasi tercihini destekleyecek çözümlemelerdir. Bu yüzden gerek
Gökalp gerekse Baltacıoğlu’nun milli musiki hakkında tasarladıkları sosyolojik çözümlemeler temelde
aynı gayeye sahip olan, fakat farklı yollardan ilerleyerek Cumhuriyet idealine katkı sunmayı hedefleyen;
Batı müziği tercihini kültür ve toplum alanı içerisine entegre etmeye çalışan açıklamalardır. Bir anlamıyla
Türk sosyolojisinin Cumhuriyet ideallerine katkı sağlama geleneği, sosyologların milli musiki fikirlerine de
yansımakta, diğer sosyoloji konularında olduğu gibi müzik hakkındaki sosyolojik çözümlemelerinde de bu
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Bir Pedagojik Bilim Taslağı (1910).
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tercihi ön plana çıkarmaktadırlar. Bu açılardan bakıldığında, Gökalp ve Baltacıoğlu’nun müzik fikirlerinin
üretilme gayesi bağlamında tutarlılık gösterdiğini söylemek mümkünüdür.

3. NURETTİN ŞAZİ KÖSEMİHAL
Dönemin Türk müziği hakkında en fazla sosyolojik çözümlemeler üreten diğer sosyoloğu Nurettin Şazi
Kösemihal’dir. Nurettin Şazi’nin sosyoloji çalışmalarında özellikle 1950’lerde Türk sosyolojisi içerisinde
hızlı bir ivme kazanan Fransız sosyolog Le Play sosyolojisi ve aynı ekolden gelenlerin mensup oldukları
Sience Sociale Okulunun etkisini fazlasıyla hissedebilmek mümkündür. 1950-1951 yılları arasında
Sorbonne Üniversitesi’ne giderek burada birlikte çalışmaya başladığı Gurvitch’in sosyoloji yaklaşımını
benimseyen Nurettin Şazi, bu yaklaşıma yönelik birçok eseri de Türk sosyolojisi literatürüne
kazandırmıştır. Üniversite yıllarında, İsmail Hakkı Baltacıoğlu’ndan sosyoloji dersleri almıştır (Beşirli,
2008: 754). Sosyoloji felsefesini genel olarak Fransız ve Amerikan sosyoloji ekolü yaklaşımlarından
hareketle oluşturan Nurettin Şazi, tıpkı hocası Baltacıoğlu gibi Durkheim sosyolojisini eleştiren bir tarafı
vardır. Hatta Durkheim’i eleştirdiği çeşitli makaleler yayınlamıştır. Onun Türkiye’de temsil ettiği ekol ise,
Gökalp’in başlattığı İstanbul ekolüdür. Bu yönüyle Baltacıoğlu’yla da aynı ekolün içerisinde yer
almaktadır. Nurettin Şazi, Gökalp’ten sonra Hilmi Ziya Ülken ve Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ile birlikte bu
ekolü Türkiye’de devam ettiren sosyologlardan birisidir. Fakat 1940 ve 1960 yılları arasında, Nurettin Şazi
gibi İstanbul ekolünden gelen sosyologların çalışmalarında, Gökalp’in fikirleri sıklıkla tekrar edilmiş ve
onun hakkında çalışmalar yapılmış olsa da, 1950’lere kadar Gökalp sayesinde Türk sosyoloji içerisinde
önemli bir rol kazanan Durkheim felsefesinden neredeyse hiç söz edilmediği görülmektedir. Bu durumun
başlıca sebeplerinden birisi, yukarıda Baltacıoğlu ile değindiğimiz Bergson’cu yaklaşımın sosyologlar
arasında ivme kazanmaya başlamış olmasındır. Bu dönemde sosyologlarının neredeyse tamamı
tarafından deneysel sosyoloji çalışmalarına önem verilmeye başlanır. Deneysel yaklaşım, Nurettin
Şazi’nin sosyoloji çalışmalarında da fazlasıyla ön plana çıkar (Kaçmazoğlu, 2010: 125). Üniversite
yıllarında Baltacıoğlu’ndan aldığı eğitimin Nurettin Şazi’nin müzik fikirleri üzerindeki etkisi yadsınamaz.
Baltacıoğlu’nun Sosyoloji kitabı hakkında yazmış olduğu makalesinde Nurettin Şazi’nin hocasının
sosyoloji fikirleri hakkındaki övgü dolu sözleri, onun Baltacıoğlu’nun fikirlerine verdiği önemi gösteren
ayrıntılardan birisidir.
Nurettin Şazi, sosyoloji alanında daha çok ün yapmış olsa da, o aynı zamanda müziğe çocuk yaşlarda
başlamış, iyi derecede keman çalmasını bilen, yurt içinde ve yurt dışında konserler veren bir müzik
adamıdır. Müzikle yakın ilişkilere sahip bir aileden gelir. Kanun ve kemanla ilk olarak babası Halit Bey
sayesinde tanışmıştır. Halit Bey, müzik ve resimle uğraşan, keman ve kanun çalmasını iyi bilen birisidir
(Aslan, 2019: 74-75). Ayrıca eşi Bedia Leman Hanım 1938 yılında Ankara Musiki Muallim Mektebi’nden
mezun olmuş bir viyolonisttir. İdil Biret’in müzik dehasını keşfedip onun hakkında ilk yazıyı yazan
Nurettin Şazi’dir (Sağ, 1982: 295-296). Bunların dışında Nurettin Şazi, soyadından da anlaşılacağı üzere,
Türk müzikoloji tarihinin en önemli müzikologlarından birisi olan Mahmut Ragıp Gazimihal’in amcasının
oğludur.19 Hatta ilk müzik eğitimini de Mahmut Ragıp Gazimihal’den almıştır. Daha sonra
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyelerinden ve İstiklal Marşının bestekârı olan Ekrem Zeki Ün ve
1922-1934 yılları arasında ünlü Macar müzikolog Karl Berger ile müzik eğitimini sürdürmüştür. (Barlas,
1963: 13-14). Ölümünün yıl dönümü münasebetiyle 1948 yılında Akşam Gazetesi’nde “Viyolonist Karl
Berger” başlığı altında yayımlamış olduğu yazısında, Berger’den “biz talebeleri için –umumiyetle olduğu
gibi- sadece kemanın tekniği öğreten basit bir hoca değildi. Biz ondan neler öğrenmemiştik ki; sanat
aşkının sanat ahlakının ne olduğunu bize o öğretmişti” (Kösemihal, 1948: 2) sözleriyle, Berger’in müzik ve
19

Asıl soyadı Kösemihal olan, Mahmut Ragıp Gazimihal, kendisine ait ilk müzikoloji çalışmalarında, Kösemihal
soyadını kullanmıştır. Fakat sonrasında Kösemihal soyadını Gazimihal olarak değiştiren Mahmut Ragıp, müzikoloji
çalışmalarında bu soyadını kullanmaya başlamıştır (Tebiş ve Kahraman, 2014: 14). Bu yüzden Mahmut Ragıp,
müzikoloji araştırmacıları tarafından her iki soyadıyla bilindiği söylenebilir.
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sanat anlayışındaki önemine vurgu yapmaktadır. Anlaşılacağı üzere Nurettin Şazi, sosyoloji tahsilinin yanı
sıra müzik eğitimine de uzun yıllar ara vermeden devam etmiş bir sanatçıdır.
Nurettin Şazi, sahip olduğu müzik bilgisi ve donanımları açısından gerek Gökalp, gerekse Baltacıoğlu’na
göre daha ön plandadır. Bu yüzden diğer sosyologlar gibi müziği sadece sosyoloji perspektifinden değil,
teknik özellikleriyle de değerlendirebilecek donanımlara sahiptir. Bir başka deyişle müziğe bir sosyolog
olarak hem dışarıdan, hem de bir müzikolog olarak içeriden bakabilme yeteneğine sahiptir. Müziği
sadece toplumsal bir olgu gibi değil, sanatsal, estetik ve psikolojik yönleriyle de ele alabilecek kadar
müzik bilgisi ve donanımlarına sahiptir. Bu yüzden onun müzik konusunda yapmış olduğu
değerlendirmelerin, müzik sosyoloji bilimine içerik olarak daha uyumlu açıklamalar olduğunu söylemek
mümkündür. Çünkü müzik sosyolojisi her iki bilim dalının perspektifinden müziğe yaklaşan bir bilim
dalıdır. Bu yüzden Nurettin Şazi’nin sahip olduğu donanımlar, ilk başta müzik sosyolojisinin bilimsel iki
temel öğesi ve müzik sosyologların bilimsel-akademik olarak ihtiyacı olan ihtisas alanlarıdır. Bu
doğrultuda düşünüldüğünde Nurettin Şazi, hem müziğin toplumsal bağlamını oldukça iyi analiz
edebilecek kadar iyi bir sosyolog hem de müziğin az önce de bahsettiğimiz sanatsal ve psikolojik
yönlerini değerlendirebilecek, müzik eserlerini ve müzikal kavramları iyi derecede çözümleyebilecek
kadar müzik bilgisine sahip bir müzikolog-sanatçıdır. Çocuk yaşlarda ailesinde kanun ve keman eğitimiyle
başlayan, sonrasında Gazimihal, Ün ve Berger gibi dönemin önemli müzikologlarıyla uzun yıllar devam
ettirdiği müzik eğitimi göz önünde bulundurulduğunda, Nurettin Şazi’nin müzik eğitiminin dönemin
müzikologlarına göre çokta yetersiz olduğu söylenemez. Uzun yıllar keman eğitimleri alarak Batı müziğini
yakından tanıma fırsatı bulmuş, Berger gibi yabancı müzikologlarla Batı müziği hakkındaki sanatsal
birikimini ilerlere taşımıştır. Mahmut Ragıp Gazimihal’i saymazsak, Mithat Fenmen, Liko Amar, Halil Bedii
Yönetken, Ercüment Berker, Necdet Remzi Atak ve daha birçok dönemin önemli müzikologlarıyla dostluk
derecesine varan ilişkilere sahiptir. Onun bu donanımları dönemin müzikolog ve Türk müziği konusunda
görüş bildiren diğer aydınlarıyla kıyaslandığında, müzik bilgisinin birçoğuna göre daha ileri bir seviyede
olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca babasının iyi bir kanun ve kemancı, eşinin ise müzik öğretmeni
olması, vermiş olduğu konserler veya müzik hakkında yazmış olduğu elliden fazla makalesi gibi özellikleri,
onun müzikolog kimliğini daha da netleştiren önemli ayrıntılardır. Çünkü Nurettin Şazi’nin hayatında
müzik, bir müzikologdan geri kalmayacak kadar hep olmuş, çocukluk yaşlarından başlayarak sağlığı
bozulana kadar etkili bir şekilde varlığını sürdürmüştür. Bu yüzden müziğe hem içeriden hem dışarıdan
bakabilen bir perspektife sahip olması, Nurettin Şazi’nin müzik fikirlerinin, müzik sosyolojisine bilimsel
olarak daha uyumlu olduğunu gösterir. Gökalp ve Baltacıoğlu, ne onun kadar müzik tahsiline sahip, ne de
onun gibi müzikle uzun yıllar haşir neşir olmuşlardır. Bu yüzden Nurettin Şazi’nin müzik bilgisi ve yazdığı
müzik makaleleri Gökalp ve Baltacıoğlu’na göre daha fazladır. Bu yüzden onun müziğin teorik ve pratik
yönlerini onlara göre daha iyi çözümleyebilecek bir sosyolog olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca
yazdığı müzik makaleleri, her iki sosyoloğun yanı sıra, Ülken veya Fındıkoğlu gibi müzik konularında
fikirler üreten çağdaşı olan Türk sosyologlara göre daha fazladır. Nurettin Şazi, bu makalelerini 19341962 yılları arasında kaleme alınmıştır (Beşirli, 2008: 778-782). Hatta 1947 yılında “Musikimizde İkilik”
adlı bir konferans verir (Barlas, 1963: 55). Bunun yanı sıra Türk müziği ve Türk musikisi temalı
konferanslara müzikolog sıfatıyla konuşmacı olarak davet edilecek kadar döneminin önemli müzik
adamlarından biridir (Kösemihal, 1957: 2). Dahası Türkiye’nin ilk nesil müzik dergicilerindendir.
Amcasının oğlu Mahmut Ragıp’la birlikte Müzik ve Sanat Hareketleri dergisini kurmuştur (Sağ, 1982:
296).
Nurettin Şazi, Gökalp ve Baltacıoğlu’nu müzik fikirleri açısından birleştiren noktaların, ilk olarak Türk
sosyolojisinin üretilme gayesi olduğu söylenebilir. Türk sosyolojisinin devletin siyasi tercihine çözüm
üretebilme gayesi, yukarıda da zaman zaman değindiğimiz Türk müziğinin Batılılaşma süreçlerinde
sosyologların üretmiş oldukları müzik fikirlerinin de temel gayesi durumundadır. Nasıl ki, Türk sosyolojisi
devletin Batılılaşma tercihlerine sosyolojik açıklamalar getirerek, gerek toplum gerekse kültür alanında
ortaya çıkan sorunları çözebilmek için üretilmekteyse, Türk sosyologların Türk müziğinin Batılılaşma
süreçleri hakkındaki çözümlemeleri de bu temel sosyoloji gayesi ile üretilmektedir. Başka bir deyişle Türk
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sosyolojisinin temel ilkelerinden olan bu yaklaşım, sosyologların Türk müziği hakkındaki fikirlerinin de
sahip olduğu ilkesel yaklaşımdır. Diğer sosyologlar gibi Nurettin Şazi’nin de müzik makalelerindeki temel
gayesi, Cumhuriyet’in müzikte Batılılaşma idealinin gerçekleşebilmesine katkı sağlamaktır. Onun için
Türk müziğinin değişim ihtiyacı, her anlamda Batılılaşmaya başlayan Türk milletinin toplumsallığının bir
gerekliliğidir. Cumhuriyet felsefe-ideal olarak tam Batılılaşmayı hedefleyen bir rejimdir. Dolayısıyla Türk
müziğinin Batılılaşma ihtiyacı Cumhuriyet felsefesi-ideolojisiyle paralel ilerletilmelidir. Tarihsel olarak
aynı Batılılaşma hedefleri Tanzimat döneminden itibaren var olsa da, Tanzimat Cumhuriyet’e göre bu
hedefleri, Doğu ile Batı arasında yaşadığı ikilemden dolayı gerçekleştirememiştir. Fakat Cumhuriyet,
Tanzimat’a göre bu iki kimlik arasında radikal bir yaklaşımla Batıyı tercih ederek Doğulu kimliğinden vaz
geçmiştir. Bu argüman her üç sosyoloğunda müzik fikirlerinin ortak noktasıdır. Gökalp’le başlayan Türk
müziğini Doğu medeniyetine ait müzikal unsurlardan arındırma fikri, gerek Baltacıoğlu gerekse Nurettin
Şazi tarafından devam ettirilen argümandır. Her üç sosyolog için bu argümanın geçerli sebebi,
Cumhuriyet’in Batılılaşma idealleri ve bu idealler doğrultusunda değişen-yenileşen hayattır. Toplumsal
olarak Cumhuriyet devrimleri ile değişen Türk toplumunun, müzik kimliğinin de rejimin paralelinde
değişmesi gerekmektedir. Çünkü bu ihtiyaç Cumhuriyet idealinin bir gerekliliğidir. Buradan hareketle
sosyologların hepsinin müzik fikirlerinde sosyolojinin ön plana çıkarıldığını söylemek mümkündür. Çünkü
bütün sosyologlar için Türk müziğini yönlendiren, ona biçimsel olarak yeni bir yapı kazandıran şey,
Cumhuriyet felsefesi ve beraberinde ortaya çıkan sosyolojik durumdur. Yani Cumhuriyet’in yenidünya
görüşü müziğin yapısına hükmeden, onu değişmesi-yenileşmesi için yönlendiren bir olgu olarak
sunulmaktadır. Örneğin Gökalp, Türk müziğinin değişimini ulus devlet idealleri doğrultusunda
asrileşmenin bir gerekliliği olarak görür ve bu sosyolojik durumun etkisi altında Türk müziğinin Doğulu
kimliğinden arındıracak formüller üretir. Veya Baltacıoğlu, yeni milli Türk müziğinin inkılabın doğası
gereği değişmesinin bir ihtiyaç olduğunu dönemin sanatkârlarına Batılılaşmaktan korkamayın, Batı
müziğini tamamen almaktan çekinmeyin sözleriyle talimat şeklinde dile getirirken, Nurettin Şazi değişimi
doğrudan Cumhuriyet’in yenidünya görüşünün bir gerekliliği olarak açıklar. Kısası her üç sosyoloğun
sosyoloji temelinde buluştukları nokta, Cumhuriyet’in ortaya çıkarmış olduğu yenidünya görüşü ve
medenileşme süreçlerinin Türk müziğinin değişmesinin başlıca yönlendiricisi olduğudur. Aslında
sosyologların bu tavrı, Batılılaşmanın Türk toplumunun medenileşmesi, muasır milletlerin içerisine
katılabilmesi için zorunlu bir ihtiyaç olduğu fikrine tamamen katılmalarından ibarettir. Çünkü Tanzimat
dönemine gelindiğinde güç kaybetmeye başlayan Osmanlı’nın gerek toplumsal gerekse iktisadi alanda
ortaya çıkan sorunların artmasıyla, artık Batılılaşmak mecburi bir tercih olmuştur. XIX. yüzyılla başlayan
pozitivist ilerlemelerin Türkiye’ye Batıya benzeme, muasır milletler seviyesine erişme idealini
yerleştirmiştir. Şayet Türk sosyolojisinin Fransa paralelinde ülkede doğması da yine yaşanan bu
toplumsal ve iktisadi sorunlarla yakından ilişkilidir. Bu yüzden Türk sosyolojisinin ortaya çıkma
sebeplerinden birisi, değişimin Batı merkezli ilerletilmesi gerektiği fikrinin kaynağını oluşturmaktadır.
Tanzimat, II. Meşruiyet ve akabinde Cumhuriyet dönemi sosyologlarının ortak paydası Batılılaşmaktır.
Çünkü Batılılaşmak artık yenidünya düzeni içerisinde Türk milleti için bir ihtiyaçtır. Dolayısıyla yapılması
gerek Türk kalarak, muasır milletler seviyesine erişecek kadar ilerlemiş bir toplum olmaktır. Türk
sosyolojisinin ilkesel tavrı, ilerlemeyle uyum içerisinde olmaktır. Çünkü sosyolojinin doğuşu ve Türkiye’de
ortaya çıkma serüveni pozitivist yani ilerlemeci bir felsefenin ürünüdür. Dolayısıyla Türk sosyolojisi
karakter olarak ilerlemeci bir yaklaşıma sahiptir. Gerek Tanzimat gerekse Cumhuriyet döneminde
sosyologların Batıcı fikirler üretmesinin altında yatan sebeplerden birisi de budur. Çünkü Batı ilerlemenin
ölçüsüdür. Bu yüzden Batı tarzı bir toplum yapısına dönüşmek ilerlemek için gerekli bir ihtiyaçtır. Hatta
Tanzimat döneminde ilk Türk sosyologların İttihat ve Terakki çevrelerinde toplanması Türkiye’de
sosyolojinin ilerlemeci doğasını ortaya koyan en önemli göstergelerden birisidir. Batıdaki pozitivizm
Türkiye’de terakki-ilerleme adı altında karşılık bularak faaliyetlerini bu minvalde gerçekleştirmiştir
(Ünsaldı ve Geçgin, 2013: 225-232). Bu yüzden bahsi geçen sosyologlarının, müzik fikirlerinde ilerleme
felsefesi her zaman asıl olandır. Kaleme alınan müzik makalelerinin genel çerçevesi Türk müziğinin
ilerletilmesi üzerine kuruludur. Dolayısıyla Türk müziği alanında yapılacak olan sosyolojik çözümlemeler
ilerleme amacına hizmet eder nitelikte olmalıdır. Bu felsefe zaten yukarıda da değinildiği gibi
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Tanzimat’tan beri devletin yaşadığı sorunlarla mücadele edebilmesi için benimsemiş olduğu felsefedir.
Cumhuriyet, Tanzimat’a göre bu idealde daha kararlı ve daha acelecidir. Dolayısıyla sosyologların siyasi
olanla uyum içerisinde fikirler üretmelerinin başlıca sebebi, her iki tarafında ortak kesiştikleri noktanın
ilerleme fikri-gayesi olmasından kaynaklanmaktadır. Türk sosyolojisinin siyasi tercihe çözüm üretecek
fikirler geliştirmesinin, onu destekleyen bir yapıya-amaca sahip olmasının nedeni budur. Çünkü Türk
sosyologların tek başına bu felsefeyi toplumsal alana yayabilmeleri mümkün değildir. Bunun en yetkin ve
etkili aracı siyasi otorite ve kurumlardır. Eğer siyasi uzuvlar kullanılırsa ilerleme felsefesinin toplumun her
alanına etki etmesi ve yenileşmenin gerçekleşebilmesi mümkündür. Bu yüzden siyasi otorite ve sahip
olduğu uzuvlar Türk sosyoloji düşüncesinin pratikte başarıya ulaşmasının en etkili yollarından birisidir.
Çünkü toplumsal alana yayılmamış ve sosyal hayata karışmış olmayan ilerleme fikri sadece düşüncede
kalacaktır. Başka bir deyişle sosyolojik olarak istenen başarı gerçekleşmeyecektir. Bu yüzden Türk
sosyolojisi siyasi ideallerle uyum içerisinde olmalıdır. Hatta bu yönüyle onunla pragmatist bir ilişkiye
sahiptir. Kendi sosyoloji felsefesinin toplumsal alana yayılabilmesi için siyasi olanı kullanmaktadır. Kaldı
ki, Gökalp’in veya diğer sosyologların üretmiş oldukları fikirlerin devletin idealleriyle uyum içerisinde
olması, bu durumu ortaya koymaktadır. Gerek Tanzimat gerekse Cumhuriyet’in ilk dönem
sosyologlarının neredeyse hiçbiri ilerleme ideallerine muhalefet etmemektedirler. Aksine kendi
aralarında birbirlerinden metodolojik olarak ayrılsalar, farklı sosyoloji bakış açısına sahip olsalar veya
farklı ekollerden gelseler de, hepsinin ortak tarafı Batılılaşmaktır. Yukarıda da belirtildiği gibi ilerlemenin
dönem karşılığı Batılılaşmak-muasırlaşmaktır. Gökalp, Baltacıoğlu ve Nurettin Şazi’nin müzik fikirlerinde
ortak olarak Batılılaşmayı savunmalarının sebebi bununla yakından alakalıdır. Çünkü üç sosyoloğunda
müzik fikirlerinde öyle ya da böyle eninde sonunda vardıkları nokta Batılılaşmaktır. Gökalp, halk müziği
ve Batı müziği ile yeni Türk müziğini formüle ederek Batı müziği tekniğini ilerlemenin aracı olarak
sunarken, Baltacıoğlu ve Nurettin Şazi de Batı müziğinin tekniğinin yanı sıra zevk, ruh vs. gibi bütünlüklü
olarak benimsemesini ilerlemenin vazgeçilmez bir öğesi olarak görmektedirler. Baltacıoğlu, bariz bir
şekilde Batı müziğini alın diye dönemin müzikologları ve sanatkârlarına salık verirken, Nurettin Şazi
Cumhuriyet’in Batı müziği idealinin gerçekleşmesi için kendi müzik zevkinden vazgeçmeyi bile göze
almıştır. Baltacıoğlu müzik adamlarına seslenirken, Nurettin Şazi hem müzik adamalarına hem de
topluma-ebeveynlere seslenerek Batılılaşma idealinin gerçekleşebilmesi için alaturka müzik zevkinden
vazgeçmeleri ve çocuklarına bu müziği dinletmemeleri tekininde bulunmaktadır. Çünkü Batılılaşma ideali
Nurettin Şazi için, gerçek münevver ve aydınların sahip olduğu idealdir (Kösemihal, 1944a: 2). Nurettin
Şazi tarafından zikredilen bu görüş, 1926 senesinde Baltacıoğlu şöyle ifade etmektedir. “Bir inkılap ne bir
marife gibi itirazsızca kabul edilebilir, ne de bir dava gibi her gün her celsede müdafaa edilebilir. O, hak
ve hakikati duyan kahramanlar veyahut mütecedditler tarafından sadece ve süratle icra edilir”
(Baltacıoğlu: 1934: 164). Görüleceği üzere Baltacıoğlu ve Nurettin Şazi için inkılap ve Batılılaşma ideali
hakikati kavrayan kahramanlar ve eskiden arınarak yenilenen aydın ve münevverler tarafından icra
edilebilir. Nurettin Şazi’nin hakiki münevverler olarak bahsettiği bu kişileri, Baltacıoğlu kahraman olarak
nitelendirmektedir.
Nurettin Şazi, devletin müzik kurumlarında izleyeceği kültür sanat ve müzik politikalarını, Türk müziği
hakkındaki sosyolojik fikirlerinin hayata geçirilebilmesi ve aynı çizgide olduğu devletin Batı müziğine
benzeme gayretinin başarıya ulaşabilmesi için sürekli makalelerinde yöntem-araç olarak önerir. Ona
göre, Batılılaşma ilk önce devletin kurumlarında alacağı radikal karar ve uygulayacağı politikaların
aracılığıyla gerçekleşebilecektir. Hatta onun için bu ideali hayata geçirecek başlıca araç radyodur. Çünkü
radyo, toplumsal ve kültürel alana yayılabilmenin, toplumun müzik terbiyesinin yönlendirilebileceği en
etkili araçlardan birisidir (Kösemihal, 1949: 2-4; 1957: 2). Dolayısıyla Nurettin Şazi’nin Türk müziği
hakkındaki sosyolojik çözümlemelerinin gerçekleşebilmesi, ancak devlet kurumlarında uygulanan
politikalar aracılığıyla mümkündür. Diğer türlü Cumhuriyet’in müzikte Batılılaşma idealinin kısa zaman
içerisinde başarıya ulaştırılması mümkün değildir. Fakat gelinen noktada alaturka müzik Cumhuriyet’in
Batılılaşma idealine uyum gösteremeyen tek sosyal kurumdur. Diğer bütün sosyal kurumlar Batılılaşmaya
ayak uydurabilmişlerken, organizma içerisinde tek aksayan sosyal kurum müziktir. Eğer devlet gerçekten
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Batılılaşmak istiyorsa radikal kararlar alarak alaturka müziği önce resmi kurumlarından sonrasında ise
toplum alanından tasfiye etmelidir. Kısası alaturka müziğin öldürülüp toprağa gömülmesi şarttır. Adına
bir enstitü kurularak müzeye kaldırılmalı ve toplum içerisinde canlı ve fiili olarak yaşatılmamalıdır
(Kösemihal, 1957: 2).
Sosyologların üçünün de siyasi ideallerle Türk müziği alanında üretmiş oldukları sosyolojik
çözümlemelerin uyum içerisinde olması, önermelerinin toplumsal ve kültürel alana yayılabilmesini
gerçekleştirecek tek ve en etkili aracın devlet politikaları ve kurumları olmasından kaynaklanmaktadır.
Çünkü dönem şartları göz önünde bulundurulduğunda, uygulanacak olan bu politikalar toplumun her
kesimine ulaşmayı sağlayabilen ve her bireyi bağlayan-zorunlu olarak uygulaması gereken kararlardır.
Bireysel zevk ve tercihler ikinci plandadır. Örneğin radyoda alınacak karar ilk başta herkesi bağlar ve
radyoda görev alan sanatkârlar bireysel zevklerinden ziyade bu politikalara uygun faaliyetler gösterirler.
Veya radyoda alınan kararlar doğrultusunda uygulanan Batı müziği yayın politikaları toplumun her kesimi
için aynı düzlemde ilerler, bireysel veya kitlesel tercihler önemli değildir. Batı müziğinden hoşlanmayan
bireyin yapacağı tek şey ya radyo dinlememek ya da kendi kişisel zevkine uygun müzikler yayınlayan
başka frekanslar aramaktır. Keza dönemin radyolarında bu minvalde izlenmiş politikaların ortaya
çıkardığı durum, bahsettiğimizden farklı bir olumsuz sonuç ortaya çıkarmamıştır. Bu yüzden devletin Türk
müziği alanında alacağı kararlar, yöntem olarak dönemin sosyologların müzik fikirlerinin toplumsal alana
yayılmasını sağlayacak olan tek ve en etkili mekanizmalar olarak görülmektedir. Çünkü diğer türlü Türk
müziğinin Batılılaşması için önerilen teorilerin, sosyolojik ve kültürel olarak bir karşılığı olmayacak ve bu
yüzden istenilen sonuca ulaşılmayacaktır. Anlaşılacağı üzere, Gökalp, Baltacıoğlu ve Nurettin Şazi’nin
müzik ideallerinin birbirleriyle uyum içerisinde olduğu noktalar, pozitivist ilerleme felsefesi bağlamında
ilerlemenin modeli olarak Batı müziği tercihi ve yöntem benzerliğidir. İlerlemek için Batı müziğinin
koşulsuz benimsenmesi, her üç sosyoloğunda medenileşme temelinde hem fikir oldukları idealdir. Çünkü
müzik, diğer sosyal olgulara göre farklı bir yapıya sahip olmasından ötürü, yapılan sosyolojik
çözümlemelerin toplumun kültür ve müzik terbiyesi alanına temas etmesi gerekmekte, değişim bu
alanlarda gerçekleşmelidir. Bunun için de kullanılabilecek en etkili araç devlet kurumları, yöntem ise
önermeler doğrultusunda izlenecek olan radikal müzik politikalarıdır. Dolayısıyla çözümlemelerin ana
merkezi gerek Türk sosyoloji geleneği bağlamında, gerekse sosyologların ilerleme fikir ve formüllerinin
toplumsal-kültürel alana yayılabilmesinin tek aracı olması nedeniyle Cumhuriyet idealleriyle amaç olarak
uyum içerisindedir. Bu durum sosyologların arasındaki benzerliklerin bir diğerini oluşturmaktadır. Fakat
her ne kadar Nurettin Şazi, Gökalp’in öncülük ettiği İstanbul sosyoloji ekolünden gelmesi ve sosyologların
müzik sosyolojisi yaklaşımlarının genel çerçevesi, amacı ve kullanılan araçlar bakımından birbirleri ile
benzerlik içerisinde olsalar da, özellikle milli musiki konusunda Nurettin Şazi de hocası Baltacıoğlu gibi
Gökalp’ten ayrılır. Onun fikirleri Gökalp’ten ziyade Baltacıoğlu’nun müzik çözümlemeleriyle daha
benzerlik gösterir.
Nurettin Şazi, Yani Sabah gazetesinde çıkan “Musikimizin Son 50 Yıllık Gelişmesi” (1950), adlı
makalesinde bu ayrılığı net olarak ifade eder. Bir anlamıyla 1950’lere gelindiğinde Gökalp’in milli musiki
fikirlerini yeterli bulmayıp reddeden ikinci Türk sosyoloğudur. Nurettin Şazi, Gökalp’e göre farklı
düşündüğünü makalesinde şöyle ifade eder:
“Nasıl Orta Asya geleneklerine bağlı dedelerimiz İslam medeniyeti tesiri altında fasıl musikisi dediğimiz Gökalp’in iddiasının tersine olarak- tamamıyla Türk ve milli bir musiki meydana getirmişse; aynı şekilde
bugün batı medeniyetine yönelmiş olan milletimiz batı tekniğiyle de tamamen Türk ve milli bir musiki
yaratacaktır” (Kösemihal, 1950: 2).
Nurettin Şazi, Baltacıoğlu’nun milli musiki tezini Gökalp’e göre daha ileri ve daha mantıklı bulur. Ona
göre, hocasının görüşleri kuşkuya yer bırakmayacak kadar açık ve anlaşılırdır. Hatta bu görüşlerin sadece
nazariyatta kalmayıp tatbik sahasına geçmiş olmasını da sevinçle karşılar. Ona göre, Baltacıoğlu yıllardır
cevaplanamamış sorulara nihayetinde ışık tutar ve yaşanan müzikte milliyet kargaşasını çözüme
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kavuşturur. Baltacıoğlu’nun fikirleri ile ne tezden ne de antitezden geçmeye gerek kalmaz. Çünkü onun
milli musiki fikirleri her ikisini bir potada eritir.
Nurettin Şazi, Gökalp’in Türkiye’de temsil ettiği Durkheim’in ortaya koymuş olduğu “kolektif bilinç”
kavramını eleştirir. Ayrıca Durkheim’in toplumsal benzerliklerin mekanik bir dayanışma biçimini ortaya
çıkardığı tezini yeteri kadar bilimsel gözlem yapılmadan ortaya koyulduğunu düşünmektedir.20 1945
yılında Tanin Gazetesi’nde yayınlamış olduğu “Baltacıoğlu’nun Sosyoloji Kitabı (1)” adlı makalesinde
onun 1939 yılında kaleme aldığı Sosyoloji kitabını21 tanıtan Nurettin Şazi’ye göre (1945a: 4), bu kitap o
güne kadar okumuş olduğu Fransız sosyolojine ait kitapların hepsinden daha üstün niteliktedir. Fakat
makalede dikkat çeken ayrıntı, Nurettin Şazi’nin ciddi bir şekilde eleştirmiş olduğu Durkheim
sosyolojisinden hareket alarak bölümlerinin yazıldığını belirttiği Baltacıoğlu’nun bu kitabını, sosyoloji
kitaplarının en üstüne koymuş olmasıdır. Bir taraftan Durkheim sosyolojisini eleştirirken diğer taraftan
onun sosyolojik metodolojisiyle yazılmış olan Baltacıoğlu’nun kitabını sosyoloji alanında yazılmış eserler
içerisinde metodoloji olarak en üst sıralara koyarak şöyle der: “Bize Durkheim’in sosyolojik metoduna
dayanan bu derece açık ve derli toplu bir mektep kitabını kazandırdığından dolayı bilhassa biz hocalar,
hepimize hocalık etmiş Baltacıoğlu’na ne kadar teşekkür etsek azdır” (Kösemihal, 1945a: 4). Dolayısıyla
Nurettin Şazi’nin Durkheim sosyolojisini bütünüyle değil de, kolektif bilinç, mekanik dayanışma gibi bazı
sosyolojik çözümlemeleri noktasında eleştirdiğini söylemek mümkündür.
Nurettin Şazi’nin de tıpkı Baltacıoğlu gibi Gökalp’ten müzik fikirleri konusunda ayrıldığı noktaların
başında müzikte Batılılaşma ve milliyet kavramları gelir. O, müzik makalelerinde Gökalp’in yapmış olduğu
gibi Türk müziğinin milliyetiyle-kimliğiyle ilgili her hangi bir tartışmaya girmemeyi tercih etmekte ve
sahip olduğu anlayışı doğrudan vurgulamaktadır. Onun müzik sosyolojisi yaklaşımının tek bir amacı
vardır; o da Türk müziğinin milli öğelerini tespit etmek değil, Cumhuriyet’in Türk müziği alanında
hedeflemiş olduğu Batılılaşma idealini engelleyen sorunları ortadan kaldıracak ve biran önce bu ideali
gerçekleştirecek müzik fikirleri üretmektir. Bu yüzden Türk müziği hakkında milliyet tartışmasına girmek
yerine, daha çok Batılılaşma fikrini yenidünya görüşüyle meşrulaştıracak fikirler üretmeyi tercih eder.
Aynı Gökalp ve Baltacıoğlu gibi Nurettin Şazi de, Klasik Türk müziğini ortadan kaldırma amacına sahiptir.
Fakat sosyologların üretmiş oldukları çözümlemeler metodoloji konusunda birbirlerinden
ayrılmaktadırlar. Nurettin Şazi yöntem olarak Gökalp’in formüle ettiği Türk müziğini milli olan-milli
olmayan diye bir ayrıma giderek değil de, Klasik Türk müziğini toplum-kültür alanından yok etmeyi, eskiyeni olan diye ayırarak ortadan kaldırmayı tercih etmektedir. Neticede Gökalp, Baltacıoğlu ve Nurettin
Şazi, Klasik Türk müziğinin kültür alanından koparılması taraftarıdırlar. Üç sosyoloğunda asıl amacı budur.
Fakat Nurettin Şazi, diğer sosyologlara göre, açık bir şekilde Klasik Türk müziğine Türk diyebilmektedir.
Ona göre, Itrilerin, Dedelerin bestelemiş oldukları eserlerin hepsi Türk’tür (Kösemihal, 1944a: 2; 1944b:
2). Fakat eski ve Ortaçağ zihniyetini yansıtmaktadırlar. Bu yüzden Klasik Türk müziği her ne kadar Türk
olsa da, gene de toplum içerisinde canlı ve fiili olarak yaşatılmamalıdır. Kesinlikle bu müziğin varlığı
ortadan kaldırılmalı, toprağa gömülmeli ve ölmüşlere gösterilen saygıya benzer bir yaklaşımla senede bir
iki kez verilen tarihi konserlerle anılmalıdır (Kösemihal, 1949: 2-4). Çünkü bu durum Türk müziğinin
Batılılaşmasının önündeki en büyük engeldir. Her ne kadar bu müzikten toplumun belirli bir kuşağı
nasibini almış olsa da, Cumhuriyet’in Türk müziği alanında gerçekleştirmek istediği Batılılaşma idealinin
gerçekleşebilmesi için bu müzik gelecek kuşaklara yani çocuklara kesinlikle dinletilmemelidir. Gökalp’in
milliyet bahsi üzerinden toplum alanından yok etmeye çalıştığı Klasik Türk müziği için, Nurettin Şazi farklı
bir söylem kullanarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışır. Onun Gökalp’ten farklı olarak uygulanması
gerektiğini ileri sürdüğü yöntem bu müziğin çocuklara dinletilmemesidir. Ancak böylelikle Klasik Türk
müziği toplum hafızasından yok edilebilecektir. Çünkü Nurettin Şazi için sorunun çözümü çocukların
alacağı müzik terbiyesiyle mümkündür. Şimdiye kadar otuzlu ve üzeri yaşlara sahip her Türk ferdi bu
20
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müzik terbiyesiyle yetişmiş olduğu için, bu müziğin toplumdan Gökalp’in yapmış olduğu gibi birden bire
söküp atmak kolay değildir. Müzikte Batılılaşma idealinin gerçekleşebilmesi için, sadece devletin
tedbirler alması yetersidir. Bu yüzden her yetişkin bireye-ebeveynlere görevler düşmektedir. Bu
görevlerin başında çocuklara bu müziği hiçbir şekilde dinletmemek geldiği gibi, ayrıca yetişkin bireyler de
bu müziği gönüllerinden silip atma fedakârlığını göstermelidirler. Fakat Nurettin Şazi, her ne kadar bu
ideal doğrultusunda Klasik Türk müziğinin ortadan kaldırılması hatta gömülmesi gerektiği konusunda
radikal bir bakış açısına sahip olsa da, Gökalp gibi bu müziğin Türk olmadığını iddia etmemektedir. Hatta
Gökalp’in başka milletlerin müziklerinin karışımı bir müzik olarak yorumladığı Klasik Türk müziğini, Türk
milletine ait yani milliyetin bir parçası olarak görmektedir. Ona göre Gökalp’in Türk olmadığını iddia ettiği
“şark zihniyeti çerçevesi içinde Itrilerin, Dedelerin meydana getirdiği eserlerin hepsi de Türk’tür”
(Kösemihal, 1944b: 2).

SONUÇ
Türk sosyolojisi tarihinin önemli isimlerinden olan sosyologların fikirlerinde bariz benzerlikler ve
farklılıklar olduğu söylenebilir. Türkiye’de sosyoloji düşüncesine öncülük etmiş olan Gökalp’in, milli
musiki konusundaki görüşleri dönemin öne çıkan sosyologlarından olan Baltacıoğlu ve Nurettin Şazi
tarafından yetersiz görülmekte ve eleştirilmektedir. Baltacıoğlu ve Nurettin Şazi, Gökalp sosyolojisine
önem veren, çalışmalarından faydalanan ve onun kurmuş olduğu İstanbul sosyoloji ekolünün devamı
olmalarına rağmen, Cumhuriyet’in Batılılaşma idealleri bağlamında önermiş olduğu yeni-milli Türk müziği
formülünü yeterli bulmamaktadırlar. Baltacıoğlu, onun bu görüşünü motifçilik olarak isimlendirir ve bu
görüşü sanatsal icat ve inkılabın doğasına uyumlu tam bir yenileşme formülü olarak yeterli görmez. Ona
göre bunun sebeplerinden birisi milliyet tanımının dikkatsizce belirlenmeye çalışılmış olmasından
kaynaklanmaktadır. Ayrıca bu görüş eski ile yeninin sentezlenmesi gibi bir şeydir. Bir anlamıyla
Cumhuriyet’in istediği yeni bir formül değildir. Baltacıoğlu, Gökalp’ten ayrılığını 1926’da yazmış olduğu
makalelerde doğrudan Gökalp’in ismini zikrederek olmasa da, onun Türkçülüğün Esasları kitabında
önermiş olduğu halk müziği motifleri ve Batı müziği tekniği birleşimiyle oluşturduğu milli musiki tezini
ortaya koyarak eleştirmektedir. Baltacıoğlu’na göre, bu tezin yetersiz olmasının başlıca sebebi, eski ile
yeniyi birleştiren bir formül olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca Gökalp’e göre kültür birliğinin ürünü
olan halk müziği melodilerinin milli görülmesi dikkatsizce yapılmış bir çözümlemedir. Baltacıoğlu’nun
milliyet konusundaki yaklaşımının temel hareket noktasını oluşturan gelenek birliği eşittir milli olan
argümanı onun milli musiki konusunda Gökalp’in fikirlerinden ayrılmasının ana nedenlerinden birisidir.
Çünkü Gökalp’te kültür birliği milli karakteri yaratırken, Baltacıoğlu’na göre gelenek birliği milli karakteri
yaratmaktadır. Bu yüzden Baltacıoğlu, milli musiki fikirlerinde Türk müziğinin milliyeti üzerinden bir
çözümleme ile alaturka müziği toplum ve kültür alanından yok etmeyi değil, eski ile yeni arasında bir
kıyaslamayla bunu gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bir anlamıyla eski olan Klasik Türk müziğinden milli
olmadığından ötürü değil, eski olduğundan ötürü vazgeçilmesi gerekmektedir. Bu yüzden Gökalp ve
Baltacıoğlu temelde alaturka müzikten kurtulmayı hedefleyen fakat farklı sosyolojik çözümlemelerle
amaca ulaşmaya çalışan sosyologlardır.
Baltacıoğlu’nun 1926’da yazmış olduğu makaleleri baz alındığında, Türk sosyolojisiyle Gökalp arasındaki
ayrılığın neredeyse Gökalp’in fikirleri ortaya atılmış olduğu tarihten itibaren var olduğu görülmektedir.
Nurettin Şazi’yle bu ayrılık 1944’lere gelindiğinde Baltacıoğlu’nun argümanlarıyla aynı minvalde devam
ettirilir. Nurettin Şazi’nin müzik fikirleri Baltacıoğlu ile hemen hemen aynı çerçeveye sahiptir. Hocası gibi
Nurettin Şazi de, Gökalp’in fikirlerinden milliyet ve Batılılaşma ideali temelinde ayrılmaktadır. Gökalp
tarafından başka milletlere ait olduğu iddia edilen alaturka müziğe onun aksine doğrudan Türk
damgasını vurur. Ona göre, Gökalp’in Türk olmadığını iddia ettiği Itrilere, Dede Efendilere ait eserlerinin
hepsi Türk’tür. Sadece halk müziği değil. Fakat Nurettin Şazi’de Klasik Türk müziğinden vazgeçilmesinin,
hatta öldürülüp toprağa gömülmesi gerektiğini düşünen bir sosyologdur. Tıpkı Baltacıoğlu’nun yapmış
olduğu gibi bu tezini eski ve yeni arasında yapmış olduğu eleştiri ve Cumhuriyet’in Batılılaşma idealleri
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kapsamında meşrulaştırmaktadır. Nurettin Şazi de Batılılaşmanın tamamen Batı müziğini benimsemekle
olacağına inanmaktadır. Baltacıoğlu gibi, onun için de Batı müziği zevk ve beşeriyeti ile birlikte
alınmalıdır. Bunun için yapılması gereken sosyolojik uygulamalar açısından Baltacıoğlu’na göre daha net
açıklamalar yapmaktadır. Ona göre, yeni bir milli musikiye sahip olabilmek için, sadece kurumlarda
uygulamalar yapmak yeterli değildir. Batılılaşmanın gerçekleşebilmesi için topluma da görevler
düşmektedir. Bunlardan en önemlisi, bireysel olarak Klasik Türk müziği terbiyesi alarak yetişmiş kuşağın
zorda olsa bu müzik zevkinden vazgeçme fedakârlığını göstermeleri ve Cumhuriyet’in yeni nesil
çocuklarına bu müziği asla dinletilmemeleri gerekmektedir. Ancak bu şekilde Batı müziği gibi ilerlemiş bir
milli müziğe sahip olunabilecektir. Kısacası Nurettin Şazi, Gökalp’ten ayrıldığı gibi Baltacıoğlu’nun milli
musiki fikirlerine de bir o kadar da yakınlık göstermektedir.
Baltacıoğlu ve Nurettin Şazi’nin milli musiki hakkında eleştiriler yönelttikleri tarihlerde Gökalp’in fikirleri
Türk müzikoloji dünyasının ana tartışma konusu olarak gündemin birinci sırasında yer almaktadır.
Dönemin müzikologlarından birçoğu tarafından Gökalp’in milli musiki fikirleri yanlış bulunmakta ve
eleştirilmektedir. Hatta müzik devriminin başarıya ulaşamamasının en büyük sebebi, Gökalp’in önemiş
olduğu formülün müzik politikalarının alt yapısı olarak kullanılması ve Klasik Türk müziğini milliyet
alanının dışarısına itmesi olarak yorumlanmaktadır. Konuya Türk sosyolojisi cephesinden bakıldığında
Gökalp’in milli musiki fikirlerinin aynı şekilde kendi ekolünden gelen sosyologlar tarafından da
eleştirildiği görülmektedir. Bir başka deyişle müzik alanında olduğu gibi sosyoloji alanında da kabul
görmediğini söylemek mümkün değildir. Baltacıoğlu ile Nurettin Şazi üzerinde önemli bir aktör olmasına
rağmen, Gökalp’in inkılap idealleri doğrultusunda yapmış olduğu milli musiki çözümlemeleri bu
sosyologlar tarafından doğru bulunmamaktadır. Çünkü Türk müziği inkılabından anlaşılması gereken,
sanatsal icat ve yenileşme tabiatı açısından ihtiyaç duyulan önerme bu değildir. Baltacıoğlu ve Nurettin
Şazi’ye göre, Türk müziği inkılabı başarıya ancak tamamen Batı müziğini benimsemekle ulaşabilecektir.
Gökalp’in fikirleri bu noktada da yetersizdir. Gökalp sadece Batı müziği tekniğini Türk müziğinin
ilerlemesi-olgunlaşması adına yeterli görürken, Baltacıoğlu ve Nurettin Şazi bunun yeterli olmadığını, Batı
müziğinin tekniğinin yanı sıra bu müziğin zevk ve beşeriyetiyle birlikte alınması gerektiğini
savunmaktadırlar. Ancak böyle bir yaklaşımla Cumhuriyet’in Türk müziği alanında hedeflediği değişim ve
ilerleme gerçekleşebilecektir. Diğer türlü Gökalp’in önermiş olduğu formül ile Batı müziğinin toplumun
zevk ve müzik terbiyesinin-kültür alanının çerisine yerleşmesi mümkün değildir. Hele ki bu fikir, değişimi
bir an önce gerçekleştirme acelesi olan bir müzik inkılabı ideali için hiç yeterli değildir. Bütün bunların
yanı sıra Batılılaşma fikirleri konusunda hem fikir olan üç sosyoloğun da, bu amacın sosyolojik olarak
gerçekleşebileceğine inandıkları yöntem müzik politikalarıdır. Konservatuar ve mekteplerde sadece Batı
müziği eğitimlerinin verilmesi, bu ideali amacına ulaştıracak ilk yöntemdir. Bu terbiyenin oluşmasına
aracılık eden en büyük organ olan radyolarda alaturka müzik tamamen yasaklanmalı ve Batı müziği
yayınları yapılmalıdır. Bu yüzden üç sosyoloğunda yöntem açısından benzeşen yanlarını olduğunu
söylemek mümkündür.
Anlaşılacağı üzere, Gökalp’in Türk müzikologları tarafından eleştirilen milli musiki fikirleri aynı şekilde
kendi ekolünden gelen Baltacıoğlu ve Nurettin Şazi tarafından da eleştirilmektedir. Baltacıoğlu ve
Nurettin Şazi, Batı sosyoloji ekolü özelinde Durkheim’den daha çok Bergson’cu bir yaklaşımla konuyu
felsefi ve geniş perspektifle ele almaktadırlar. Fakat her şeye rağmen, Batı müziğinin benimsenmesi
ideali en temel argümandır. Toplumsal ve kültürel olguları bir müzikoloğa göre daha iyi çözümleme
yeteneği ve tahsiline sahip sosyologların Türk müziğinin ilerlemesi adına hem fikir oldukları görüş, Batı
müziği polifoni sisteminin benimsenmesi, Klasik Türk müziğinin toplum ve kültür alanından ortadan
kaldırılmasıdır. Gökalp bunu milliyet-kimlik tespitleri ile gerçekleştirmek isterken, Baltacıoğlu ve Nurettin
Şazi eski olanı değersiz, çağa ve yenidünya görüşüne uygun olmadığı yönündeki çözümlemeleriyle
gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Dolayısıyla Gökalp’in milli musiki fikirlerinin kısa zamanda Türk
sosyologları üzerinde etkisini yitirdiğini söylemek mümkündür.
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Şizofreni Tanılı Bireylerin Bakım Verenlerinin Yaşadığı Psiko-sosyal Sorunlar22
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Özet
Şizofreni, bireyin kimliğine ve bireyselliğine ait olan bilincin işlevinin hasar almasına sebebiyet veren,
ortak bir tanı kriteri kullanılmasına rağmen her bireyde ayrı belirtilerle ve farklı nedenlerle ortaya
çıkabilen, klinik seyri farklı seyredebilen ve tüm toplumlarda en çok görülme oranına sahip olan ruh
sağlığı hastalıklarından biridir. Her bireyde görülen kendine özgü koşullar beraberinde bireyin kendine
özgü tedavisini de getirmektedir. Bu süreçte toplum temelli ruh sağlığı modeline geçişle birlikte ruh
sağlığı profesyonelleri kadar şizofreni tanısı almış bireyin bakım verenleri de geçmiş dönemlere oranla
artan kritik bir rol üstlenmektedir. Şizofreni kronik bir ruh sağlığı hastalığı olduğu için bakım verme süreci
de uzun süren yıllar devam eden, hastalığın seyrine göre değişkenlik gösterebilen ve mesai tanımı
olmayan bir sorumluluğu içermektedir. Bakım veren bireylerde üstlenilen bu sorumluluk neticesinde,
bireylerin değişen ve zorlaşan ekonomik durumları, sosyal hayatları, ruhsal durumları ve aile dinamikleri
beraberinde psikososyal sorunları getirebilmektedir. Bu çalışmada Şizofreni tanısı almış bireylerin bakım
verenleri ile yapılan çalışmalar incelenerek bakım veren bireylerin yaşadıkları psikososyal sorunlar ortaya
konulacaktır.
Anahtar Kelimeler; Şizofreni, ruh sağlığı, bakım verme, psiko-sosyal sorunlar
Psychosocial Problems Experienced by Caregivers of Individuals with Schizophrenia
Abstract
Schizophrenia causes damage to the function of the consciousness belonging to the identity and
individuality of a person; although a common diagnostic criterion used, it can arise from unique
symptoms and disparate reasons in each person; It is one of the mental health diseases that can have a
different clinical course and the most prevalence in all societies. The unique conditions seen in each
individual bring along the individual's specific treatment. In this process, with the transition to the
community-based mental health model, the caregivers of individuals diagnosed with schizophrenia as
well as mental health professionals, play an increasingly crucial role compared to previous periods. Since
schizophrenia is a chronic mental health disease, the process of providing care includes a responsibility
that lasts for many years, can vary according to the course of the disease and does not have a definition
of shift. As a result of this responsibility undertaken by caregivers, their unstable and difficult economic
situations, social life, mental conditions and family dynamics can bring along psychosocial problems. In
this article, the studies conducted with the caregivers of individuals diagnosed with schizophrenia will be
examined and also the psychosocial difficulties experienced by the caregivers will be revealed.
Keywords; Schizophrenia, mental health, caregiving, psychosocial problems

22

Bu Çalışma “Şizofreni Hastalarının Temel Bakımını Üstlenen Yakınlarının Sosyal Destek Sistemleri İle Tükenmişlik
Düzeyleri Arasında İlişkinin İncelenmesi” adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
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GİRİŞ
Şizofreni, Dünya çapında görülme oranı %1 (Freedman, 2003: 1738) ve ülkeler arasındaki hastalık
oranlarının birbirine yakınlığı oldukça fazla olan bir ruhsal hastalıktır. Hastalığın belirtilerinin her bireyde
farklılık göstermesinin yanı sıra yaygın belirtileri; halüsinasyonlar, sanrılar, bilişsel süreçlerde dağılmalar,
yoğun hissedilen anksiyete, sosyal etkileşim eksikliği, dürtü ve insiyatif kayıplar v.b sıralanabilir. Her
vakanın biricik ve tek olduğu gerçekliğine ilaveten şizofreninin nedenleri yaygın olarak, genetik ve
çevresel faktörler, doğum komplikasyonları, çocukluk dönemi travmaları, dopamin reseptörlerinde
olağan dışılık olarak sıralanabilir (Freedman, 2003: 1739; Güz, 2000: 28).
Şizofreninin ani bir süreçle tanı almış bireyin ve bakım verenlerinin hayatına girişi yaşam dinamiklerini
derinden değiştirmektedir. Gerek bakım verme işinden kaynaklı sorumluluklar gerekse bakım veren
bireyin kendi hayat sorumlulukları, bakım vermeden kaynaklı sosyal yaşam izolasyonu ve sosyal
kaynaklara erişememesi, bakım veren bireyin stres düzeyinin arttırarak, pek çok kronik hasta bakım
vericisinde olduğu gibi tükenmişliğe sebep olabilmektedir. Hasta yakınlarının yaşadıkları bu tükenmişlikle
başa çıkmaları adına içinde bulundukları sosyal destek sisteminin rolü yüksektir. Şizofreni tanılı bireyin
bakım verenleri için sosyal destek sistemini; akrabaları, arkadaşları, meslek elemanlarını, sosyal ve
toplumsal çevre oluşturmaktadır. Bakım verme görevini üstlenen birey bu kaynaklardan ihtiyaç anında
herhangi bir sorununu danışabilmeyi, stres anlarında destek alabilmeyi, her koşulda güven duyabilmeyi
beklemektedir.
Bu çalışma şizofreni tanısı alan bireylerin bakım verme sorumluluğunu üstelenen bireylerin, bakım verme
sorumluluğundan kaynaklı yaşadıkları sorunları ortaya koymak adına literatür taraması yapmaktır. Bu
çalışmada şizofreni kavramı açıklanacak ve şizofreni tanısı alan bireylerin bakım verenlerinde ele alınan
sorunlar sosyal, ekonomik ve psikolojik olarak üç ayrı alanda aktarılacaktır.
1.ŞİZOFRENİ
Şizofreni değişik şiddette ve sıklıkta sanrı, varsanı, dağınık konuşma ve katatonik davranışlar gibi
taşkınlık(pozitif) belirtileri ve düşünce fakirleşmesi, iradede ve zevk almada azalma, duyulanımda
sığlaşma gibi yoksunluk (negatif) belirtileriyle giden bir bozukluktur (Yıldız, 2019: 7). Şizofreni klinik
belirtiler, seyir, tedaviye yanıt, bilişsel işlevleri ve patofizyolojisi bakımından tanısı, tedavisi ve üzerinde
araştırma yapılmasını zorlaştıracak ölçüde heterojen bir bozukluktur (Özel Kızıl, 2006: 82). Şizofreninin
çoğunlukla başlangıcı yaşamın erken dönemlerinde görülürken, hastalığın devam etme durumu ya da
sonlanışı her hastada farklılık göstermekte, bu bozukluğun ortaya çıkışındaki faktörler net olarak
gösterilemeyen ve yüksek oranda işlevselleşsizmeye sebep olan bir toplum sağlığı sorunu olduğunu
belirtmiştir (Öztürk, 1983: 138). Şizofreni, tarih boyunca ve günümüzde hemen her toplumunda, her
sosyoekonomik katmanda yaklaşık %1 oranında rastlanan bir ruhsal bozukluk olmasına rağmen hastalığa
neden olan faktörler belirsizliğini korumaktadır (Çetin, 2015: 95; Lewis, Levitt, 2002: 409).
Şizofreninin tarih sahnesindeki ilk izi M.Ö 1550 yılında Mısır’da bulunan Eber Papirüsündeki ‘Kalplerin
Kitabı’dır. Kitapta bahsedilen hastalığın ve daha sonra M.Ö 1400 yılında Hint Veda yazılarında sözü
geçen öz bakımı yetersiz, çıplak gezen, kendini tanrı ya da peygamber sanan, zehirlenmekten korkan
insanların şizofreniye sahip bireyler olduğu düşünülmektedir. M.Ö 400 yılında Hipokrat bu durumu vücut
sıvılarındaki dengesizlikten kaynaklı bir hastalık olarak tasvir etmiş ancak Ortaçağdan 18.yy’ a kadar bu
gibi durumlara dini imgelerle açıklanma getirilmeye çalışılmış, hatta ortaçağ Avrupası’da bu bireylere
yönelik türlü işkenceler yapılmış ve iki rahip tarafından 1487’de kaleme alınan Cadı Çekici adlı bir kitap
bu bireylere karşı bir ceza yasası niteliği taşımıştır (Mete, 2018: 45-48; Soygür, Erkoç, 2007: 2). 1896
yılında Emil Kraepelin `in "dementia praecox" u tanımlamasının ardından 1903’ de Diem, tümü demansla
sonuçlanan hebefreni, katatoni ve paranoid alt tiplerine ek olarak, bu alt tiplerin özelliklerini
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göstermeyen başka bir klinik seyirden bahsederek basit şizofreninin ilk formülasyonunu yapmıştır (Özel
Kızıl, 2006: 83). 1911 de Eugen Bleuler yayınladığı “Dementia Proecox ya da Şizofreniler Grubu” adlı
kitabı ile hastalığın erken yaşlarda başlamasının ve bunama ile sonuçlanmasının zorunlu olmadığını
ancak bunun kişinin ruhsal hayatındaki yarılma olduğunu öne sürerek “schizophrenia” yani zihin
bölünmesi/ yarılması adını önermiş ve zaman içinde bu ismin kullanımı kabul görmüştür (Öztürk,
Uluşahin, 2011: 242).
Şizofreni tek tip bir hastalık değildir (Öztürk, Uluşahin, Şizofreni, 2011: 274). Hastalığının kendine has bir
belirtisi olmadığından ancak belirtiler kümesinin, bireyin yaşantısına bir dönemde yaptığı etkiye bakılarak
bir tanı konulabilmektedir ve Leader (2011) şizofreninin belli bir belirtisinin tanı konusunda tek başına bir
anlam ifade etmediğini vurgular. Aslolan kişinin o belirtiyle ilişkisi ve belirtinin kendisi için taşıdığı anlamı
dile getirme şeklidir (Yıldız, 2018: 25-35). Hastalığın belirtilerini bireye özgü gözlemlenmektedir. Fakat
sıklıkla gözlemlenen belirtileri; halüsinasyonlar, sanrılar, bilişsel süreçlerde dağılmalar, yoğun hissedilen
anksiyete, sosyal etkileşim eksikliği, dürtü ve insiyatif kayıplar v.b sıralanabilir. Her vakanın biricik ve tek
olduğu gerçekliğine ilaveten şizofreninin nedenleri yaygın olarak, genetik ve çevresel faktörler, doğum
komplikasyonları, çocukluk dönemi travmaları, dopamin reseptörlerinde olağan dışılık olarak sıralanabilir
(Balım, 2001).
Epidemiyolojik çalışmalarda şizofreniye dair belirtilerin başlaması çoğunlukla yaşamın erken
dönemlerinde görülür, kadın ve erkeklerde görülme sıklığının oranları neredeyse fakat başlangıç yaşının
kadınlara göre erkeklerde daha erken olduğu, en sık izlenen medeni durumun ise bekar olma olduğu ve
sosyoekonomik düzeyin düşük olduğpu ailelerde şizofreniye daha sık rastlandığı saptanmıştır (Güz,
2000). Bleuler şizofreni için temel olarak dört ana belirti olduğunu ileri sürmüş ve bunları 4A ile formülize
etmiştir. 4A ise şu şekilde açıklamıştır: Düşüncenin akışındaki ve düzenindeki bozulmalar (asosiasyon),
aynı anda iki zıt duyguyu bir arada barındırabilme (ambivalans), duygulanımda durağanlaşma ve reel
yaşamdan çekilme (autizm), duygu aktarımının sekteye uğraması(affect) olarak belirlemiş ve içe
kapanma kavramını geliştirerek, şizofrenide realiteden uzaklaşıp bireyin içsel dünyasındaki gerçekliğin
ağır basarak sanrı, varsanı ve motor becerilerdeki bozuklukların meydana geldiğini belirtmiştir
(Summakoğlu, Ertuğrul, 2018: 48). Günümüzde sıklıkla kullanılan DSM-V tanı kitabı, bir bireyin şizofreni
teşhisi alabilmesi için öncelikli olarak sanrı, varsanı, darmadağın konuşma kriterlerinden en az birine (bu
üç belirti daha öncelikli olmak üzere) sahip olması gerektiğini ve ek olarak ileri derece dağınık ve katatoni
davranışı, silik(negatif) belirtilerin yani toplamından bu beş kriterin en az ikisine bir aylık bir süredir sahip
olması gerekmektedir. Bu bozukluğun başlangıcından itibaren bireyin öz bakımı, işlevsellik düzeyi ve
sosyal becerileri hastalığın başlamasından önceki düzeyinden daha altta olması beklenmektedir. Bu
bozukluğun bulguları altı ay boyunca kendini göstermeli, tanı kriterlerini de en az bir aydır içermelidir ve
bu bozukluklar herhangi bir madde etkisinden kendini göstermemelidir (DSM-5 Tanı Ölçütleri Başvuru El
Kitabı , 2013: 49-50).
Şizofreni başlangıcı akut ya da sinsi olabilir, başlangıcı öncesinde şaşkınlık, depresyon, uykusuzluk, öz
bakımını aksatma, dikkatini odaklamada güçlük, anksiyete gibi belirtiler gözlemlenebilmektedir (Kocal ve
diğ., 2017: 260). Hastalığın neden ortaya çıktığına dair klinik belirtisi için tek başına genetik yatkınlığı
sorumlu tutmak değildir (Lewis, Levitt, 2002: 411). Şizofreninin ortaya çıkış nedeni gizemini
korumaktaysa da hakim görüş henüz kanıtlanmadığı halde, bu hastalığın beynin gelişimsel bir bozukluk
olduğuna dairdir ama hastalığın ortaya çıkışında ve zaman zaman gerçekleşen alevlenmelerde çevresel
ve ruhsal etmenlerin varlığı yadsınamaz (Öztürk, Uluşahin, 2011:274).
Gabbard i ‘şizofreni tedavisi’ diye bir tedavinin aslında olmadığını, tedavi yaklaşımın her bir hastaya özgü
olduğunu öne sürmüştür (Gabbard,1990 akt: Gençtan, 2003:126). Psikiyatrik bozukluklar arasında
başlangıç, seyir ve tedavi açısından en zorlayıcı klinik tablolardan olan şizofreninin anlaşılması üzerine
birçok model ve yaklaşım geliştirilmiştir. Bununla birlikte ilk sıra tedavi seçeneği olan farmakoterapi,
şizofreniye ait belirtileri azaltmakla birlikte tamamen ortadan kaldıramamaktadır (Cansız ve diğ, 2020).
Şizofreni tedavisinde ilaçlar baz alınır ancak tanı alan birey ve hekim arasında güven ilişkisinin kurulmalı
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ve tedavi sürecinde iş birliği içinde olunmalı, bu iş birliğini bozabilecek öğelerin dikkatlice saptanmalıdır
(Soygür, Erkoç, 2007). İlaç uygulaması şizofreni ve diğer psikotik bozukluklarda tedavinin temel
unsurudur (Üstünsoy Çobanoğlu ve diğ., 2003: 210). Şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçlar psikoz giderici
etkisinden dolayı antipsikotik olarak adlandırılır (Yıldız, 2018: 96). Yirminci yüzyılın ikinci yarısında,
nöroleptik ilaçların ortaya çıkmasıyla, sarkaç diğer yöne döndü ve beyin kimyasına odaklanmak, zihnin
önemini azalttı. Şizofreni, amfetamin gibi dopamin salgılayan ilaçların psikoz tetikleyici etkilerine ve
dopamin D2 reseptörünü bloke eden bir dizi ilacın anti-psikotik etkinliğine dayalı bir "dopamin
bozukluğu" olarak kabul edildi. Şizofreninin bu nörokimyasal görüşü, psikoz tedavisini dönüştüren,
hastaların hastanelerin dışında tedavi edilmesine izin veren ve bazı durumlarda hastalığın başlıca
semptomlarının gerilemesine neden olan ilaçları ortaya çıkardı. Klorpromazin ve haloperidol örnekleri
olan erken nöroleptik ilaçlar ise giderek daha az ekstrapiramidal yan etkiye sahip (titreme ve sertlik gibi)
ancak genellikle orijinal dopamin D2 reseptöründen önemli ölçüde daha etkili görünmeyen 'atipik'
antipsikotiklerle değiştirildi. (Insel, 2010: 187). Günümüzde hafif psikozları olan hastalar için de
antipsikotik ilaçlar tercih edilmektedir. Antipsikotikler hastanede kalma ve ilaç alma süresini kısaltan
ilaçlardır ve kullanımında gecikmek hasta açısından olumsuz sonuçlanabilmektedir. Hasta ne kadar
psikotik bir durumda beklerse iyileşme sonrası hastalık başlamadan önceki işlevsellik durumuna dönmesi
de o kadar zorlaşmaktadır (Booth, 2008: 179).
Toplumdaki şizofreninin tedavisinin olmadığına dair ön yargı hakimdir. Gelişen tedavi yöntemleri ile
şizofreni tanılı bireylerin yaklaşık %25’inin çok büyük ölçüde gelişerek sosyal hayatlarına entegre
olabildiklerini, %50’sinin orta ve iyi düzeyde gelişme gösterdiğini böylece birine ihtiyaçları kalmadan ya
da destek alarak sosyal yaşamlarını sürdürebildikleri gözlemlenmiştir (Summakoğlu, Ertuğrul, 2018: 56).
Booth en iyi ilaçların bile hastaların sınırlılıklarını görmesini sağlayamadığını, onlara kalacak yer, çalışacak
iş veremediğini, arkadaşlıklar kuramayacağını belirtmiştir (Booth, 2008:183).
Farmakolojik tedavinin yanında nonfarmakolojik tedavi yöntemleri de klinik iyileşmeye önemli katkı
sağlamaktadır. Bilişsel-davranışçı terapi (BDT), hastalara mantıklı bakış açıları kazandırarak belirtilerin
şiddetini azaltmayı, nüksü önlemeyi ve işlevselliği arttırmayı hedeflemektedir (Kocal ve diğ., 2017: 263264). Sosyal beceri eğitimi ile ise ilaç tedavisine uyumu arttırmak hedeflenmektedir (Eckman ve diğ.,
1992). Tedavide en önemli yöntemlerden birisi de aile tedavisidir. Toplum temelli hizmet modeline geçiş
ile birlikte hastaların sosyal çevrelerinde tedavilerinin gerçekleştirilmesi yaklaşımı ailelerin
sorumluluklarını artmıştır. Aile içerisinde yaşanan sorunlar ve ailelerin hastalarına yönelik yaklaşımları
tedavi sürecini doğrudan etkilemektedir. Bu açıdan aile ile çalışma stratejilerinin geliştirilmesi ve tedavi
sürecinde ailelerin desteklenmesi açısından ailelerin yaşadıkları sorunların tespiti oldukça önemli bir
durumdur (Çölgeçen , 2021: 133).
2.ŞİZOFRENİ BAKIM VERENLERİ VE YAŞADIKLARI SORUNLAR
Klorpromazin’in keşfi ile çok sayıda hasta yataklı tedaviden taburcu edilerek, toplum içine yeniden
dönebilmişlerdir (Berksun, 1992: 8). Bu da ruh sağlığı profesyonellerine ek olarak tedaviye bakım veren
kavramının girmesine ve ailelerin herhangi bir deneyimi olmadan doğrudan bakım veren rolünü
üstlenmelerine sebep olmuştur (Kokurcan ve diğ., 2015: 678). Bakım veren kavramı, bakım alan bireyle
birlikte yaşayan ya da ayrı yaşasalar dahi zamanının büyük bir kısmını bakım ihtiyacı içinde olan bireyin
temel bakım gereksinimlerini karşılayarak, tedavi süreçlerini takip eden akraba ya da arkadaş olarak
açıklanabilir (Chakrabarti ve diğ., 2005: 330). Temel (primer) bakım veren kavramı tanı alan bireyin
sorumluluklarından birinci derecede sorumludur ve çoğunlukla bu sorumluluk aile üyeleri tarafından
verilir (Bademli ve diğ., 2017; Arslantaş, Adana, 2011). Hastalığın doğasından gelen sebeplerden ötürü
bozulan işlevsellikleri yüzünden hayatlarını genellikle ailelerinin yanında geçirir bu da kaçınılmaz olarak
aile üyelerinin bakım veren rolünü üstlenmesine sebep olur. Bireyin tanı alması öncesi ortaya çıkan
belirtilerle birlikte yaşadığı bireyler ya da aile olağan dışı davranışların farkına varır. Bu davranışlar stres,
endişe, şaşkınlık, korku, suçluluk, içe kapanıklık gibi olumsuz duygulara sebebiyet verebilmektedir
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(McCann ve diğ., 2011; Durat ve diğ., 2017: 48). Bakımveren kavramı, şizofrenide ve tedavisinde
psikososyal rehabilitasyon kavramı içerisinde yer almaktadır. (Şengün, 2007)
Kronik hastalıklar, tanı alan bireyin sosyal işlevselliğini etkilediği için hem bireyin ve hem bakım vereninin
yaşamını etkilemektedir. Diğer toplumlarda olduğu gibi Türk toplumunda da bakım verme sorumluluğu
büyük oranda birinci dereceden yakınlar tarafından üstlenilir (Köroğlu, Hocaoğlu, 2017: 171). Hasta
bakım verenleri ile yapılan çalışmalarda bakım verenlerin çoğunlukla kadın ve bakım alan bireyin
ebeveynleri ya da eşleri olduğu görülmektedir (Akyar, Akdemir, 2009:43; Kulu, Özsoy, 2020: 29;
Taşdelen, Ateş, 2012: 22; Aggarwal, Avasthi ve diğ., 2009: 380; Chakrabarti ve diğ., 2005). Bunun en
büyük sebeplerinden biri hastane yatışını önleme ve yatış sürelerini azaltmayı temel amacı kılan Toplum
temelli ruh sağlığı yaklaşımı ile birlikte bakım veren kavramının ruh sağlığı profesyonellerinden, tanı alan
bireyin ailesine doğru merkezini değiştirmiş olmasıdır (Kulu, Özsoy, 2020, s. 30). Günümüzde aileyi tedavi
sistemini dışında tutan şizofreni tedavi modellerinin etkisiz ya da eksik olduğu gösterilmiştir (Tüzer ve
diğ., 2003: 199).
Şizofreni tedavisinde ilaçlar temel nokta olmasıyla birlikte tedavide ilaçlar tek başına yeterli
olmamaktadır. İlaç tedavisine iyi yanıt veren hastalarda bile toplumsal ilişkilerde sınırlılık, yaşam
kalitesinde kötüleşme, bilişsel belirtiler, rezidüel belirtiler, iş kaybı ya da iş veriminde düşme gibi sorunlar
görülebilmektedir. Bu yüzden şizofrenide tedavi, hastanın, ailesinin ve içinde bulundukları sosyal
çevrenin baz alınarak bütüncül bir yaklaşımla planlanması gerekmektedir. Bütüncül yaklaşım ise
psikiyatrist, psikiyatri hemşiresi, psikolog ve sosyal hizmet uzmanı başta olmak üzere bir ekip çalışmasını
gerekli kılmaktadır (Babacan Gümüş, 2006: 24). Klinisyenlerle hasta yakını ya da aile arasındaki ilişki ve
bu unsurların tedavi içindeki rolü yadsınamaz bir gerçektir. Aileler bilgiye, eğitime, duygusal desteğe,
iletişim ve başa çıkma becerilerine gereksinmeleri olan ve tedavi için iş birliği yapılması gereken kişi ve
kurumlar olarak düşünülmelidir (Sungur, 200: 12). Bu nokta hem ailenin/ bakım verenin hem de şizofreni
tanısı alan bireyin tedaviye aktif katılımını sağlayan, eğitim gereksinimlerini sağlayıp, danışmanlık
verebilmek ve tanı alan bireyin sosyal hayata entegre olmasını kolaylaştırmak adına toplum temelli ruh
sağlığı modeli hayata geçmiştir.
Toplum temelli ruh sağlığı modelinin temel hedef kitlesi ağır ruhsal bozukluğu olan veya ruh sağlığı
bozukluğu nedeniyle hastanede uzun süre yatırılan bireylerdir. Tanı alan bireylerle ilgili sorunu sadece
tedavi boyutuyla düşünmemek gerekir. Bu sorun sosyal, ekonomik, hukuki ve tıbbi boyutları olan bir
sorundur. Avrupa Birliğinin 2009 Türkiye İlerleme Rapor’unda “Kurumsallaşmaya alternatif olarak
toplum temelli hizmetlerin oluşturulması çok önemlidir. Bu konuda çocukların ve gençlerin sağlıklarının
korunması yönünde özel çaba gösterilmesi ihtiyacı bulunmaktadır…” şeklinde önerdiği toplum temelli
model DSÖ’nün de tavsiye ettiği bir modelidir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2011-2023: 21-22). Türkiye’de
şizofreni ve benzeri ağır ruhsal bozukluk tanılı bireylere yönelik ruh sağlığı hizmeti daha önce hastane
temelli iken Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planında Türkiye için önerilen hastane-toplum denge modeli
yürütülmekte olup, son yıllarda hizmete açılan Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM) aracılığı ile bu
hastalara ruhsal eğitim, ruhsal toplumsal beceri eğitimi, bilişsel davranışçı terapi, hastaların ailelerine ise
ruhsal eğitim ve ev ziyareti gibi hizmetler verilmektedir. Bu hizmetlerle sadece belirtilerin yatışması
değil, hastaların topluma kazandırılması ve yatış oranlarının azaltılması da amaçlanmaktadır (Gıynaş
Ayhan ve diğ., 2019: 93).
Türkiye’de kronik psikiyatri hastalarının tedavileri çoğunlukla hastane, bakımevi gibi kurumlardan ziyade
evlerinde, aile üyelerinin yanında devam ettiğinden, aile üyeleri kronik hastalarının çok boyutlu ihtiyaç
ve sorunlarından kaynaklanan ve hayat boyu devam edecek bakım talepleriyle yüzleşmektedirler (Ak ve
diğ., 2021). Şizofreninin, tanı alan bireyin ailesi üzerindeki etkisi karmaşıktır (Caqueo-Urízar ve diğ., 2017:
2). Her ne kadar ailenin bir üyesi tanı almış ve tedavi görüyor olsa da birlikte yaşamanın karşılıklı ilişkisi
yüzünden diğer aile üyeleri de bu süreçten etkilenir (Kinsella, Anderson, Anderson, 1996: 24). Aile
üyelerinin içinde bulunduğu ne olduğunu ya da ne olacağını bilememe durumu öfke ve kızgınlıkla kendini
gösteren çaresizliğin dışa vurumudur (Bademli, Çetinkaya Duman, 2013: 463).
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Bireye verilen tanı bireyi ne kadar sosyal yaşamından uzaklaştırıyor, işlevselliklerini yerine getirmesine
engel oluyorsa yaşanan sorunlar da o kadar ağır olmaktadır (Özdemir, Taşçı, 2013). Tanı alan bireyler
kadar aileleri de bu sorunlardan aynı oranda etkilenmektedir. Bir çalışmada bakım verme görevini
üstlenen eşlerden büyük bir kısmının evde ve çocuk bakımında, mesleki yaşamlarında ve diğer
aktivitelerde işlevselliklerini yerine getirmekte sorun yaşadıklarını bildirmiştiri (Babaoğlu, Öz, 2003: 25).
Yaşanan bu sorunlar bakım veren bireyin bakım yükünü etkilemektedir. Bakım yükü; bakım veren aile
üyesinin fiziksel, duygusal, sosyal ya da ekonomik anlamda yaşadığı güçlüklerin bütünüdür (Özden, 2015:
18). Yük ise herhangi bir sağlık problemine bağlı olan ya da a olmayan kişilerin ve aile üyelerinin aile ve
sosyal ilişkilerinde, iş yaşamlarında değişeme sebebiyet veren, kişilerde tedirginlik ve engellenmişlik hissi
yaratan, insanların üzerine almak zorunda kaldığı ağır görev olarak tanımlanmaktadır. Yük kavramı bazı
yazarlarca nesnel yük (gelir kaybı, sosyal etkinliklerin kısıtlanması ev ortamındaki gerginlik gibi) ve öznel
yük (hastanın rahatsızlık verici davranışlarıyla ilişkili duygusal sıkıntı ya da hastayla ilgili olarak yaşanan
öznel sıkıntı düzeyi) olmak üzere iki grupta incelenmektedir (Arslantaş ve diğ., 2011: 54). Bakım veren
bireylerin yaşadığı psikososyal yüklerin en önemli nedeni bakım verilen bireyin klinik seyridir. Tanı almış
bireyin klinik seyri kötüleştikçe bakım verenin yükü artmaktadır (Caqueo-Urízar ve diğ., 2009; CaqueoUrízar ve diğ., 2017: 3).
2.1.Ekonomik Sorunlar
Bulaşıcı olmayan hastalıklar düşük ve orta gelir düzeyli ülkelerde sağlık hizmeti, bakım ve tedavi
masraflarıyla, kişileri hızla fakirlik sınırının altına düşürebilmekte; gelişmiş ya da gelişmekte olan
ülkelerde ise büyük finansal ve ekonomik risk oluşturmakta, sağlık hizmeti sunum sistemlerinin
sürdürülebilirliğini tehdit etmekte ve sağlık maliyetinden dört kat daha yüksek olan bir üretim kaybı
meydana getirmektedirler (Erkoç, Yardım, 2011). Hastalığın çeşitli dönemlerinde bakıma ihtiyaç
duyulması aileden en az bir kişinin çalışma veriminin azalmasına ya da hiç çalışmamasına neden
olmaktadırlar. Tanı alan birey ise hastalığın vermiş olduğu bilişsel süreçler yüzünden eğitimlerini
tamamlamakta güçlük çekmeleri nedeniyle meslek sahibi olamamaktadırlar. Meslek sahibi olmuş
hastalar ise gerek hastalığın birincil etkileri gerekse iletişim becerilerinde yaşadıkları güçlükler ve sosyal
beceri yoksunluğu nedeniyle verimli çalışamamakta veya işlerini bırakmakta sonuç olarak yetersiz
ekonomik koşullarda yaşamlarını sürdürmektedirler (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2011-2023: 23). Şizofreni tanılı
bireylerle yapılan bir çalışmada %87.5’inin çalışmadığı, %84.7’sinin alt gelir düzeyinde olduğu
görülmüştür (Belli ve diğ., 2007). Tanı alan bireylerin maddi destek kaynağının olmaması ya da olan
kaynakların yetersizliği, eğitim seviyesinin düşük olması tedavi ve bakım masraflarını karşılamasında
zorluk çıkarmakta, ekonomik kayıplar yüzünden maddi sıkıntılar çekmelerine sebep olabilmektedir
(Taşdelen, Ateş, 2012: 29).
Larsen ve ark.(1998) yapmış oldukları çalışmada bakım veren bireylerin %56,6’sı da ekonomik
problemler yaşadığını söylemiştir (akt: Karayazgan, 2013: 7). Hasta yakınlarının ekonomik zorluklarının
en büyük nedenlerinden ikisi bakım verme sorumluluklarından kaynaklı işe gidilemeyen gün sayısının
artışı ve hastalıkla ilgili masrafların fazla olması ve buna ek olarak tanı alan bireyin bozulan işlevselliği
yüzünden iş hayatında sınırlı bir alanda çalışabilmesidir (Magliano ve diğ., 2002; Boyer ve diğ., 2012).
Haneye giren gelir azaldıkça yaşanan bakım yükü de artmaktadır. Birçok bakım veren, hastalarıyla
ilgilenmeleri nedeniyle çalışamamakta, belli bir düzeyde ekonomik sıkıntı yaşamakta haneye giren gelir
azaldığında hissedilebilecek ekonomik yük artmakta ve algılanan bakım yükünü de olumsuz
etkilemektedir (Karaağaç, Çalık Var, 2019: 23).
İnsan biyopsikososyal bir varlık olduğu için bulunduğu bağlamların herhangi birinde yaşanan bir aksama
ötekini de kanılmaz olarak olumsuz etkileyecektir. Ekonomik anlamda yaşanan bu sorunlar tanı alan
bireyin ya da bakım verenin sosyal ya da psikolojik/biyolojik sorunlarını etkileyebilir ya da etkilenebilir.
Bütün bunların yanında yaşanan ekonomik sorunlar ve herhangi bir kazanç kaynağının bulunmaması
hastaların kendilerini yük olarak görmesine sebebiyet vermektedir.
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2.2.Sosyal Sorunlar
Sağlık bakanlığı ulusal ruh sağlığı eylem planının belirttiği sosyal sorunlar arasında hastaların aileleri ve
toplumla ilişkilerinde güçlükler yaşadığı, ev ve hastane dışında zamanını değerlendirebileceği koşullardan
yoksun olmaları nedeniyle sosyal izolasyonlarının kalıcı hale geldiği, toplumsal önyargı ve dışlamalara
maruz kaldıkları mevcuttur. Bundan sadece hasta değil aile de zarar görmekte, aileler karşı karşıya
kaldıkları bu ağır sorunla nasıl baş etmeleri gerektiği konusunda bilgi sahibi olmadıklarından maruz
kaldıkları sonuçlar sebebiyle çaresizlik hissetmektedirler (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2011-2023: 23).
Şizofreninin şiddet içeren bir hastalık olduğu ön yargısı aileyi toplum dışına iten önemli bir sebeptir.Aile
üyelerinden birisi şizofreni tanısı aldığında sosyal çevrelerinden dışlandıklarını hissedebilmektedirler
(Köroğlu, Hocaoğlu, 2017: 171).
Şizofreni tanılı bireylerin bakım verme rolünü üstlenen bireylerin psikolojik iyilik halini sekteye
uğratmasında aile içinde yaşanan sorunlar, damgalanma , hastanın beklenmedik davranışları ve bakım
verene bağımlı ilişkisinin etkili olduğu bilinmektedir (Martens, Addington, 2001: 132). Yunanlar bir kişinin
ahlaki statüsünde olağandışı ve kötü olan ne varsa onları ifşa etmek adına bedensel işaretleri ifade eden
damga terimini ilk kez kullanan topluluktur. Toplumsal çerçeveler, toplumsal bağlamlarda karşılaşılması
muhtemel olan kişileri sabitler. Böylelikle muhtemel kişi dışında birini gördüğünüzde karşınızdaki kişinin
yabancı olduğunu, zihnimiz tarafından sağlıklı ve sıradan biri olmadığını, lekeli, sakat, ciddiye alınmayan
biri haline indirger. Böylesine itibarsızlaştırıcı bir sıfat damgadır. Damga nitelik/ sıfat ile stereotip
arasındaki bir nevi özel ilişkidir ve toplumun neredeyse her alanında itibarsızlaştırıcı bir etkiye sahiptir
(Goffman, 1963: 27-30). Tarih boyunca her ciddi hastalık muhakkak bir dönem damgalanmaya maruz
kalmıştır (Mantar ve diğ., 2007). Ruhsal hastalık tanılı bireyler tüm toplumlarca damgalanmaya en çok
maruz kalan grubu oluştururlar. Damgalama, hastalığa dair korku, yanlış inançlar ve olumsuz
tutumlardan kaynaklanır, ruh sağlığı alanındaki bilgi eksikliğinden ve ön yargılardan ise hastalığın
anlaşılması zorlaşır (Doğanavşargil Baysal, 2013: 240; Fabrega, 1991). Ruh sağlığı alanındaki
damgalanmanın en büyük sebeplerinin başında toplumun tanı alan bireyleri tehlike, şiddet, saldırganlık
ya da suç unsurları ile ilişkilendirmesi ön tutumundan kaynaklanmaktadır (Sağduyu ve diğ., 2003: 204).
Şizofreni ise ruh sağlığı hastalıkları arasında en fazla damgalanan ruhsal hastalıktır ve bu damgalamanın
altında şizofreniyi şiddet olgusu ile ilişkilendiren, “ruhsal hastalık tanılı birey”in “ne yapacağı belli olmaz
kişi” olarak stereotipleştiği düşünce sistemi yatmaktadır(Özmen ve diğ., 2004; Doğanavşargil Baysal,
2013: 241; Cumhur Avcil ve diğ., 2016: 181). Bu düşünce sistemi sonucunda da ruhsal hastalık tanısı alan
bireyin yakınları kendilerini toplumda damgalanmış hissetmektedir(Çam, Bilge, 2013: 94). Damgalama
öznel değerlendirilebilen bir olgu olduğu için kimi bakım veren aileler şizofreni belirtileri öteki bakım
veren ailelerin değerlendirdiğine göre daha fazla damgalayıcı olarak değerlendirebilmektedir (Aggarwal
ve diğ., 2009: 379). Yapılan çalışmalarda hasta yakınlarının, ruhsal hastalık tanısı alan bireyin varlığını
çevrelerinden gizledikleri, hastalıklarından dolayı hor görüldükleri, dışlandıkları görülmüştür (Lee ve diğ.,
2005; Çölgeçen, 2021: 192). Şizofreniye karşı tutumların incelendiği bireylerin sosyodemografik düzeyleri
her ne kadar anlamlı düzeyde olmasa da eğitim düzeyi arttıkça şizofreniye karşı tutumların daha
olumsuzlaştığı ve sosyal mesafenin artabildiği gözlemlenmiştir (Jorm ve diğ., 1997; Taşkın ve diğ., 2002).
Ruh sağlığına dair damgalama hasta yakınlarında dahi kendini gösterebilmekte, hasta yakınlarının sosyal
mesafe ve tutumlarını etkileyebilmektedir. (Sağduyu ve diğ., 2003). Şizofreni hem tanı alan bireyin hem
de bakım verenlerin/yakınların damgalanmasına neden olan, bu damgalanmanın hasta yakınlarında
stresör olarak kaygı durumları tetikleyebildiği ve içselleştirilmiş damgalanma ile hasta yakınlarının da
şizofreni tanısı almış bireylere olumsuz tutumlar sergiledikleri gözlemlenmiştir (Durat ve diğ., 2017: 49).
Bu durum bireyin toplumdan gördüğü olumsuz davranışları kabullenmesi ve utanç, değersizlik gibi
duygularla kendini toplumdan geri çekmesine sebep olan içselleştirilmiş damgalanmadır (Corrigan,
1998). İçselleştirilmiş damgalanma, kaçıngan savunmaları ve aktif sosyal kaçınmayı arttırmakta (Yanos
ve diğ., 2008), yapılan bir başka çalışmada ise olumsuz tutum, inanç ve damgalanmanın tanı alan bireyin
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ve yakınlarının yardım arama davranışlarını engellediğini bildirmiştir (Üçok, 2002). Mevcut verilere göre
şizofreni hastalarının bakım verenleri toplumsal ortamlarda sağlıklı kontrollere göre daha kaçıngan
davranmaktadırlar (Aydın ve diğ., 2018: 278). Şizofreni tanılı bireylerde toplumdan bir bildirim
olmaksızın da sosyal geri çekilme gözlemlenmekte (Mengi ve diğ., 2021; Çölgeçen, Çölgeçen, 2019: 34)
ancak bu sosyal izolasyon hali sosyal fonksiyon gelişimini bozacağından (Kocahan ve diğ., 2010: 109)
büyük bir risk teşkil etmektedir.
Sosyal destek ailenin yaşadığı yükü azaltmada önemli bir unsurdur (Gülseren ve diğ., 2010). Her ne kadar
aksi sonuca ulaşan çalışmalar olsa da (Smerglia ve diğ., 2007) bakım verme rolünü üstlenen bireyler
sosyal destek sistemlerinden beklenti içine girmekte baş etme mekanizmalarını aktif kullanırken sosyal
destek sistemlerinden yardım alma ihtiyacı hissetmektedirler. (Aggarwal ve diğ., 2009: 229-230; Özden,
2015). Damgalanmayla birlikte azalan sosyal destek düzeyleri tanı alan bireyler ve yakınları için sosyal
geri çekilmeyi tetikleyebilmektedir.
Şizofreni hastasına bakım veren bireyler sadece ev dışındaki sosyal hayatta değil aile ilişkilerinde de bazı
sorunlar yaşayabilmektedirler. Bu durumu tanı alan bireylerle birlikte yaşayıp yaşamama durumları da
etkilememektedir. Şizofreni tanılı bireylerin bakım verenlerinde tanı alan bireyle birlikte yaşayan ve
yaşamayanların eşit oranda stres ve bakım yükü yaşadıkları görülmüştür (Laidlaw ve diğ., 2002). Evli ya
da boşanmış bireyler ise bakım verirken hissettikleri duyguları tutsaklık ve bağımlılık olarak ifade
etmişlerdir. Bakım verme süreci ile birlikte katılımcılar evlilik ilişkilerinin olumsuz etkilendiğini; eşi ile
uyumsuzluklarının arttığını; evlilik ilişkilerinin zayıfladıklarını ve eşleri ilişkilerinde daha huzursuz
olduklarını; eşleri ile daha az iletişim kurduklarını; eşlerinin kendilerine bu süreçte maddi manevi destek
olmadığını; eşleri ile ortak kararlar alıp uygulayamadıklarını; eşleri ile birlik ve beraberlik duygularının
azaldığını; evlilik ilişkilerinden önceki dönemlere oranla daha az memnun olduklarını belirtmişlerdir
(Eyüboğlu, 2017).Tanı alan bireylerin bakım verenlerinin yaşam kalitesi de zaman içinde değişim
göstermezken, yaşam kalitesini yordayan en önemli faktörün aile bağlamındaki çatışmanın az olmasıdır
(Tüzer ve diğ., 2010).
2.3.Psikolojik Sorunlar
Bakım verme sürecinin açıklanan “yük” kavramı stresörlerin temel kaynağıdır. Aileler üzerinde bakımın
oluşturduğu objektif ve subjektif isteklerin yük olarak tanımlandığı şey, tam olarak stresör olarak
tanımlanabilmektedir. Stres bir nevi yüklere karşı oluşan tepkidir (Özden, 2015:6). Dünya sağlık
örgütünün 2001 yılında hazırladığı raporda şizofreni, ruhsal hastalıklar arasında ailede yük ve stres
oluşturan ilk beş hastalıktan biri olarak bildirilmiştir (World Health Organization, 2001). Yapılan pek çok
çalışma kronik ruhsal hastalık tanılı bireylerin yakınlarının ruhsal sağlık sorununun bulunma ihtimalinin
yüksek olduğu görülmüştür (Barrowclough ,Tarrier , 1992; Şengün İnan, Çetinkaya Duman, 2013).
Türkiye’de şizofreni tanılı bireylerin bakımvereni olan 104 kişi ile yapılmış bir çalışmada bakımverenlerin
%85,6 sının ruhsal sağlık sorunları açısından yüksek risk altında oldukları ve bakım verenin duygusal,
fiziksel ve ekonomik yükleri arttıkça ruhsal sağlık sorunlarının da arttığına dair verilere ulaşılmıştır
(Harmancı, Çetinkaya Duman, 2016). Kadın bakım verenlerin pek çok sorumluluğu aynı anda üstlenmesi
nedeniyle erkek bakımverenlere oranla daha çok stres yaşadıkları (Wittmund ve diğ., 2002) ve kendi
gereksinimleri karşılayacak zamanları yaratamadıklarını (Navaie-Walise ve diğ., 2002), erkek bakım
verenler ise bakım verme görevini yerleşmiş erkeklik normları üstünden değerlendirmelerinden kaynaklı
stres yaşadıklarını bildirmişlerdir (Russel, 2007).
Dökmen (2012: 8) bakım verenlerin yaşadığı depresyon ve kaygı düzeylerinin bakım verme süresi ile
yakından ilgili olduğunu, altı aydan sonra yükün değişmediğini ve bakım veren yüklerinin zamanla düşme
eğilimi gösterdiğini bildirmiştir. Bir başka çalışma ise Hastalarının yaşı, eğitim ve çalışma durumu, çalışan
hastaların işi, ilaçlarını düzenli kullanma ve kontrollerine düzenli gelme durumu, bakım verenlerin yaşı,
medeni durumu, hastaya yakınlık, çalışma ve gelir durumu, evde yaşayan kişi sayısı, hasta ile geçirilen
zaman, hastalığı bilme, yakınlarında başka ruhsal hastalığı olan birey varlığı, dernek üyesi olma ya da aile
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eğitimlerine katılma durumuna göre bakım verenin yük duygusunda anlamlı farklılıklar olduğu
saptanmıştır (Kaya, 2013).
Willick (1994) şizofreni tanısı alan bireylerin ailelerinin hastalığı ilk öğrendiği zamandan itibaren duygusal
deneyimlerini “bitmeyen yas” olarak adlandırmıştır (Willick, 1994). İşte bu yas duygusu hem bakım
verme yükünü arttırmakta hem de bir stresör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bakım verenlerin %40’ı
depresyon riski altında olmakta olup, genç yaştaki ve düşük bakım eğitimi olan bakım verenlerde
depresif belirtiler daha fazla gözlemlenmektedir (Aggarwal ve diğ., 2009: 381-382). Bakım verenlerin
yaşları ile yaşam kalitesinin fiziksel, psikolojik ve sosyal çevre alanlarında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
Bu durumunun yaş ilerledikçe hastalığı içselleştirmenin ve kabulün daha kolay kabul edilebileceğini
düşündürmüştür (Karaağaç, Çalık Var, 2019: 22).Yapılan çalışmalarda şizofreni tanılı bireyin bakım verme
sorumluluğunu üstlenen kişilerde depresyonun görülme oranı genel nüfusta görülme oranından iki kat
daha fazla olduğu, bakım süreci boyunca deneyimlenen stresin artması depresif semptomların
görülmesini de arttırdığı saptanmıştır (Doornbos, 2001).Bakım veren bireylerde kaygı, depresyon,
somatik şikayetleri düşmanca tavırlar ve benlik algısı daha fazla görülmektedir (Dökmen, 2012: 21).
Bakım vermenin deneyimlenen bakım yükünün artışı, yaşam kalitesini etkileyen fiziksel açıdan ve
duygudurum yönünden üstlenilen rollerinin yerine getirilmesinden zorluk yaşanmasına güçlüğüne,
yaşam enerjisinde, sosyal işlevsellerde ve ruhsal refah durumunda azalmaya sebebiyet verdiği
saptanmıştır. Bu bağlamda bakım verenlerin bakım verme sorumluluğundan fiziksel ve mental
sağlıklarının dolayısıyla yaşam kalitelerinin bozulabilmesi olağan bir neticedir. (Yeşil ve diğ.,2016: 63).
Karayazgan (2013) yürüttüğü çalışmada şizofreni hastasına bakım verenlerde depresyon ve anksiyete
düzeyinde artma, yaşam kalitesi ve aktivite tatminin de ise azalma olduğunu saptamıştır
3.TARTIŞMA
Bir hastalığın farklı boyutlarıyla birlikte doğru bir şekilde biliniyor olması tedavide doğru bir yolun
izlenmesi için şarttır. Yapılan çalışmalarda ise Hasta yakınlarının şizofreninin kavram olarak bir ruh sağlığı
bozukluğu olduğunu bildiklerini ancak bu kavramı tam olarak bilemedikleri görülmektedir. (Sağduyu ve
diğ., 2003: 203-204; Yıldız ve diğ., 2010). Şizofreni bakım verenlerine verilmesi gereken sağlık eğitiminde
en fazla gereksinim olan konular; şizofreni hakkında genel bilgiler, şizofreni belirtileri ile baş etme
mekanizmaları, iletişim becerileri ve sosyal ilişkiler olduğu belirlenmiştir (Babacan Gümüş, 2006). Bakım
verme sorumluluğunu üstlenen aile bireyleri, hastalık ve hastalığın tedavi süreçleri konusunda bilgi
sahibi olduklarında, hastalıkla baş etme yolları öğrenildiğinde tanı alan bireyin tedavisine olumlu
yansımakta, ailelerin yük algısında azalma yaşanmaktadır (Köroğlu, Hocaoğlu, 2017: 171; Yıldırım ve diğ.,
2013; Cairns ve diğ., 2014). Bakım veren bireylerin yaşayabilecekleri olası sorunlar yaşanmadan önce
bakımverenler bilgilendirilmeli, etkili baş etme yöntemleri öğretilmelidir (Bademli, Çetinkaya Duman,
2013). Literatürde bakım veren bireylerin şizofreniye dair edindiği bilgilerin ruhsal sağlık durumlarının
yordayıcısı olduğunu, psikoeğitimsel müdahalelerin içinde olmanın, bakım veren bireylerin ruhsal iyilik
halini güçlendirdiği açıklanmaktadır (Rammohan ve diğ., 2002).
Bakım veren kimi aile üyeleri ise iyilik halinin diğerlerinden daha iyi durumda olabilmektedirler. Bunun
nedenlerinin arasında hasta yakınlarınınn hastalığı nasıl anladıkları ve bilişsel süreçlerde bunu nasıl
yorumladıkları, karşılaştıkları sorunlarda baş etme mekanizmalarının ne denli aktif kullanabildikleri ile
ilgilidir (Addington ve diğ., 2005). Bakım vereme sorumluluğu karşılaştığı sorunlar yüzünden negatif
getirileri olsa da bakım veren bireyin kendini daha başarılı ve olgunlaşmış hissetmesine neden olan
pozitif getirileri de olabilmektedir (Bayramova, 2008). Son yıllarda yapılan çaşlışmalarda bazı bakıcıların
bakım verme sorumluluğundan sonra daha duyarlı olduklarını, kendilerini daha güçlü hissettiklerini
belirtmişlerdir (Kulhara ve diğ., 2012; Gupta ve diğ., 2015). Bu gibi duyguların sebepleri arasından tanı
alan bireyin içinde bulunduğu ailenin, tanı sonrası değişen dinamikleri ile ilgili olabileceği
düşünülmektedir. Örneğin, tanı sonrası artan sosyal destek sistemleri, aile tedavileri yoluyla tedavi
görerek aile ilişkilerinin güçlenmesini içerebilmektedir (Caqueo-Urízar ve diğ., 2017: 3). Taşdelen ve
Ateş’in (2012: 28) yaptığı çalışmada bakım veren bireylerin bakım verme konusunda herhangi bir
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deneyimi olmadığı halde kendilerini yeterli hissettiklerinı ve herhangi bir eğitime ihtiyaç duymadıklarını
bildirilmişlerdir ve bu bulgu bakım verenlerin farkındalık düzeyinin arttırılması gerektiğini
düşündürtmektedir.
Şizofreninin ruhsal bozukluklar arasında en fazla damgalanmaya maruz kalan kesim olması sebebi ile
damgalanmaya ve içselleştirilmiş damgalanmaya karşı sadece toplum değil hasta yakınları ve ruh sağlığı
profesyonelleri eğitim almalıdır. Yunanistan’da ruh sağlığı profesyonelleri ile yapılan bir çalışmada
toplam 180 hemşire, sosyal çalışmacı ve uğraşı terapistine şizofreni etiyolojisi ve tedavisi hakkında eğitim
verilmiştir. Eğitim ön test ve son test sonuçları değerlendirildiğinde, damgalamanın büyük oranda
ortadan kalktığı görülmüştür (Mantar ve diğ., 2007: 229).
Dökmen (2012: 20), bakım verenlerin ve bakımı ihtiyaç duyan bireylerin maruz kaldıkları sorunların,
bireyin ya da ailenin sorunu olarak ele almaktan ziyade bir sosyal sistem sorunu olarak değerlendirilmesi
gerektiğini savunmuştur. Bu sorunları aşmak için şüphesiz sosyal politikalara ihtiyaç duyulmaktadır. 2006
yılında hazırlanan ulusal ruh sağlığı politika metninde toplum temelli modele geçiş tavsiye edilmiş ve ruh
sağlığı politikasında hastane temelli modelden toplum temelli modele geçme kararı alınmıştır. Bu
modelin ilk basamağı olarak da Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM) açılmıştır (T.C. Sağlık Bakanlığı,
2011-2023: 26). Toplum ruh sağlığı merkezinden takipli bireylerin bakım verenlerinde, trsm takipli
olmayan bireylerin bakım verenlerine göre daha az bakım yükü bildirdikleri saptanmıştır (Gıynaş Ayhan
ve diğ., 2019). Bunun sebebinin hem Toplum ruh sağlığı merkezlerinde ailenin kolaylıkla danışmanlık
hizmetine ve eğitimlere ulaşması, hem de yapılan müdahalelerin odağında tanı alan bireyin sosyal
hayata entegrasyonunu sağlamak olmasıdır.Şizofreni tanılı bireyin günlük yaşam aktivitelerindeki
bağımsızlık durumu arttıkça; bakım veren aile üyesinin yaşadığı güçlükler ve dışa vuran duygu durumu
(hastaya karşı eleştirel/düşmancıl veya aşırı koruyucu/kollayıcı tutumları) azalmıştır (Çetin Yerlikaya ve
diğ., 2013).
Sonuç olarak şizofreni tanılı bireylerin bakım vericileri birçok bağlamda problemler yaşamaktadır. Bakım
verenlerle birlikte çalışan ruh sağlığı profesyonelleri bu bireylerin, ruhsal hastalığı geliştirme bakımından
risk altında olduklarını bilerek bilhassa cinsiyeti kadın olan, eğitim düzeyi düşük, ekonomik yaşamda aktif
olmayan, baş etmede yoğun olarak duyguya odaklı yöntemlerden faydalanan, şizofreniyle ilgili bilgi
düzeyinin olmadığı bakım verenlerin ruhsal durumları incelenmeli ve gözlem altında tutulmalıdır (Şengün
İnan, Çetinkaya Duman, 2013: 210).
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmamızda bakım verenlerin sosyal ekonomik ve psikolojik olarak yaşadıkları sorunlar
değerlendirilmiştir. Sosyal sorunları; bakım verenlerin ve tanı alan bireylerin sıklıkla maruz kaldığı
damgalanma ve içselleştirilmiş damgalanma, sosyal geri çekilme, sosyal destek sistemleri ve aile içi
çatışmalar oluşturmaktadır. Sosyal sorunlar içinde en çok maruz kalınan damgalanmaya karşı ise ön
yargıları yıkıcı program ve faaliyetlerle toplumun bilinç kazanması sağlanmalıdır. Tanı alan bireyin ve
ailesinin tedaviye katılımını arttırırken, danışmanlık hizmetleri ile de bakım verenlere iyi bir sağaltım
sağlayan Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin sayısının arttırılmalıdır.
Ekonomik sorunlarını ise tanı alan bireyin eğitim hayatındaki kopuşu ve bunun bir getirisi olarak meslek
hayatındaki yetersizlik, bakım veren bireylerde ise bakım verme mesaisinden dolayı ekonomik yaşamdan
geri kalma, tedavi masrafları gibi maddi yükler oluşturmaktadır. Yaşanan bu ekonomik sorunlar bazında;
tanı alan bireyin ya da bakım verenlerinin istihdamı konusunda, ya da ekonomik destekler konusundaki
politikalar sıklıkla güncellenmelidir.
Psikolojik sorunlarda ise bakım verme sorumluluğun bir getirisi olarak bakım veren bireylerin ruhsal
hastalıklara yakalanma riskleri yüksektir. Bakım vermenin zorlu koşullarından kaynaklı yaşanan stres,
kaygı gibi durumları önlemek için ruh sağlığı profesyonelleri tarafından tanı alan bireyin tedavisinin yanı
sıra bakım veren bireylere içinde bulundukları riskli durum anlatılarak, ruhsal iyilik hallerinin takibi için
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hem tanı alan birey hem bakım verenlerine danışmanlık hizmeti sunan toplum ruh sağlığı
merkezlerinden hizmet alımı konusunda gerekli yönlendirmeler yapılmalıdır.
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Özet
Beslenme, insanoğlunun yalnızca hayatını devam ettirmek için yaptığı bir eylem değildir. İnsanlığın
sosyo-kültürel gelişimini etkileyen temel unsurlardan biri, yiyeceğin serüveni ve elde edilme şeklidir
diyebiliriz. Prehistorik zamanlarda insanların beslenme şekli, bulunduğu çağa ve ihtiyaçlara göre
şekillenmiştir. Doğada hazır bulduğunu yiyen, avcı toplayıcı Paleolitik Çağ insanının kültürel gelişimi ile
üretici Neolitik Çağ insanının kültürel gelişimi, yiyeceğin serüvenine paralel olarak gelişim göstermiştir.
Paleolitik Çağ insanı, doğada bulunan yiyeceklerin toplayıcılığını kendi başına yapabiliyorken, avcılık
yapmak için insanlarla birlikte hareket etmeye ihtiyaç duymuştur. Bu durum, küçük çaplıda olsa
toplumsallaşmaya yol açmıştır. Bazı farklılıklar hariç Paleolitik çağın devamı kabul edilen Mezolitik çağ
insanı da çevresinde bulduklarını toplayıp, avcılık yapmıştır. Neolitik Çağ’a gelindiğinde ise insanlar artık
üretmeye başlamıştır. Üretimi, yerleşik hayat, iş birliği ve toplumsallaşma takip etmiştir. Beslenme şekli,
toplumsal hayatı, kültürel etkileşimi dahası kadınların ve erkeklerin ekonomik ve sosyal hayattaki rolünü
belirlemiştir.
Çalışmamızda yerli ve yabancı literatür kaynaklarından edindiğimiz bilgilerin ışığında, tüketimden
üretime, tarih öncesi çağlarda beslenme şeklinin kısa bir analizini yaptıktan sonra, beslenme ve kültür
ilişkisini ele alacağız.
Anahtar Kelimeler: Tarih Öncesi Çağlar, Beslenme, Kültür, Toplum.
An Evaluation on The Relationship of Nutrition and Culture in Prehistorical Ages
Abstract
Nutrition is not just an action of human beings to maintain their lives. We can say that one of the basic
factors affecting the socio-cultural development of humanity is the adventure of food and the way it is
obtained. In prehistoric times, the diet of people was shaped according to the age and needs.
The cultural development of the hunter-gatherer Paleolithic people who eat what they find in nature
and the cultural development of the productive Neolithic Age people have developed in parallel with the
adventure of food. While Paleolithic people were able to collect the food found in nature on their own,
they needed to act together with people to hunt. This situation has led to socialization, albeit on a small
scale. Except for some differences, the people of the Mesolithic age, which is accepted as the
continuation of the Paleolithic age, collected what they found around them and hunted. When it comes
to the Neolithic age, people started to produce. The production was followed by settled life and
cooperation and socialization. The diet determined the social life, cultural interaction and moreover the
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In our study, we will consider the relationship between nutrition and culture, after making a brief
analysis of the diet in prehistoric times, from consumption to production, in the light of the information
we have obtained from domestic and foreign literature sources.
Keywords: Prehistoric Ages, Nutrition, Culture, Society.
GİRİŞ
Milyonlarca yıl süren insanın evrim sürecinde beslenme rejimi büyük değişiklikler göstermiştir. Taş alet
yapımı, ateşin kontrol altına alınarak kullanılması, yeni av stratejilerinin oluşturulması, yerleşik yaşama
geçiş, tarım, hayvancılık ve son olarak sanayileşme beslenmeyi doğrudan etkileyen devrim niteliğindeki
faktörlerdir (Güleç, Açıkkol, 2006: 389). Erken hominin türlerinin beslenme şekli, temelde et tüketimine
bağlı olmak ile birlikte, doğada bulunan meyveler, tohumlar, otlar ve yumru köklere dayanmaktadır.
Paleontolojik ve arkeolojik araştırmalardaki bulgular, et tüketiminin en eski Homo türlerine dayandığını
göstermektedir. Proteine dayalı bu beslenme şekli, insan evriminde büyük bir değişime yol açmıştır.
Avlanma ve et tüketimi vücut boyutunun artmasına neden olmuştur. Homo cinsinin ilk örneği kabul
edilen erkek Habilis, 37 kg vücut ağırlığına sahipken 66 kg ağırlığa, dişi Habilis, 32 kg ağırlıktan 56 kg
ağırlığa yükselmiştir. Boy ise erkeklerde, 131 cm’den 180 cm’ye (%33), kadınlarda 100 cm’den 160 cm’ye
(%37 oranında) yükselmiştir (Baltic, Boskovica, 2015: 7).
Eski insanları diğer maymunlardan ayıran iki ayaklılık, yaklaşık dört milyon yıl önce Afrika'da yaşayan
bilinen en eski “Australopithecus” türünde ortaya çıkmıştır. Bazı araştırmacılar, 1.9 ile 1.5 milyon yıl önce
ortaya çıkan iki ayaklılığın gıda kaynaklarının düzensiz bir şekilde bulunmasından kaynaklı habitatın
insanları yiyecek bulmak için hareket etmeye zorladığı Afrika'daki iklim değişiklikleri ile ilişkili olduğunu
düşünüyor. Dahası, iki ayaklılık, insanın beslenme evrimindeki ilk stratejilerden biri olarak düşünülebilir.
Beslenmede et yaygın hale geldikçe, sindirim sisteminde değişikliklerin olması kaçınılmazdır.
Australopithecinelerin evrimi sırasında, taşlama dişlerinin toplam yüzey alanı 460 mm'den 756 mm'ye
çıkmış olsa da, Homo cinsinin erken türlerinde arka diş yapısında azalma kaydedilmiştir. Azı dişlerindeki
değişiklikler ve daha güçlü ön dişler, beslenme değişikliklerine ve etin yırtılmasına ve çiğnenmesine
katkıda bulunabilirken, bağırsak morfolojisindeki değişiklikler yüksek kalitede protein beslenmesinin
etkisini yansıtmaktadır. Beslenme şekli, insan vücudunun boyutunu etkilemesinin yanısıra beynin
hacmini de etkilemiştir. Beynin hacmi en eski Australopithecinelerde 400 cm3'ten modern insanlarda
1300-1400 cm3’e yükselmiştir. En yüksek düzeyde beyin boyutu değişimi, evrim sırasında diğer herhangi
bir primattan daha büyük bir beyne sahip olan Homo Erectus'ta bulunmuştur. Homo Erectus’un beyin
boyutu 800-900 cm3’e ulaşmıştır. Dolayısıyla beslenme, insanlığın fiziksel dönüşümünde de oldukça
etkilidir (Baltic, Boskovica, 2015: 7).
Paleolitik Çağ’da beslenme ve insan sağlığı oldukça iyidir. Arkeolojik kanıtlar, Paleolitik insanının bol
miktarda kalori ve protein aldığını göstermektedir. Çocukluk döneminde güneş ışığından maksimum
düzeyde faydalandıkları, D vitamininin yeterli düzeyde olduğu kafa yapılarından anlaşılmaktadır. Yeterli
protein ve vitamin almalarının bir diğer sonucu olarak da iri ve sağlıklı dişlere sahiptirler. İnsan ömrü
kadınlar için 30 yıl, erkekler için ise 35 yıldır. Kadınların çocuk doğurmaları, yiyecek toplama, pişirme, yük
taşıma gibi birçok sorumluluğunun olması nedeniyle daha genç yaşta öldüğü düşünülmektedir. İnsan
ömrünün kısalığı ise, göçebelik, iklim ve beslenme için verilen mücadelelerin sonucudur (Angel, 1984:
59).
Mezolitik Çağ’da avcılık ve toplayıcılık devam etmiştir. Et ve balık proteinin verimli bir şekilde alınması, D
vitamini alımının yüksek olması çocukların iskelet yapısında ve diş sağlığında görülmektedir. Bu çağda
daha fazla yerleşik yaşama geçiş, deniz ürünlerinin daha az kalorili olması ve göç stresinin azalması gibi
nedenlerle kadınların ömründe uzama görülmektedir. Neolitik Çağ’a gelindiğinde ise, hayvan
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evcilleştirilmiş, tarım aletleri (orak, çapa, harman ekipmanı, değirmen taşı) kullanılarak erken tarım
görülmeye başlamıştır. Ayrıca bu dönemde çanak çömlek, bakır aletlerin üretimi ve teknolojik icatlar
görülmektedir. Tüm bu gelişmeler, insan ömrüne ve yaşama şekline doğrudan etki etmiştir. İklimin
ılımanlaşması, deniz seviyesinin artması ve yerleşik hayat, nüfusun daha kalabalık olmasına yol açmıştır.
İnsanlar koloniler kurmaya başlamıştır. Nüfus Paleolitik Çağ’a göre 50 kat daha yoğundur. Bu da kalabalık
insan gruplarının birlik oluşturmasının bir sonucu olarak kültürel yapıya etki etmiştir (Angel, 1984: 6061). Dolayısıyla insanlığın evrimi beslenmenin evrimi ile paralel bir şekilde ilerlemiştir. Çalışmamızda, söz
konusu çağlarda beslenme konusundaki mevcut verilerden yola çıkılarak, insanlığın ve medeniyetlerin
gelişimi ile beslenme arasındaki ilişki üzerine bir durum tespiti yapılması amaçlanmaktadır.
1. Paleolitik ve Mezolitik Çağlarda Beslenme
Paleolitik ve Mezolitik Çağ’ın beslenme şekli, söz konusu dönemlerin tanımı ve izahında belirleyici bir
unsur olması açısından oldukça önemlidir. Paleolitik ve Mezolitik Çağ beslenmesini aynı başlık altında ele
almamızın nedeni ise, söz konusu çağların, günlük hayat şartları itibariyle, bazı farklılıklar dışında,
birbirinin devamı niteliğinde dönemler olarak kabul edilmesidir. (Arslantaş, 2014: 319). İnsanlar bu
dönemde doğada hazır buldukları yiyecekler ile beslenmektedir. Paleolitik dönem insanının, en başta
avcılıktan ziyade sadece toplayıcılık yaptığı düşünülmektedir. Bu aşamada temel beslenme yenilebilir
meyve ve bitki köklerinin toplanmasına bağlıdır. Zamanla bitkisel beslenmenin yanısıra muhtelif kuş
yumurtaları, küçük sürüngen ve memeliler gibi proteinli besinler de tüketilmeye başlanmıştır. Bu insan
gruplarının hem bitkisel hem de hayvansal gıdalarla beslenmesi bunları öğütebilecek diş yapısına sahip
olmaları ile de açıklanmaktadır. Başlarda yirmi otuz kişilik gruplar halinde, aile, meslek gibi hiçbir birime
bölünmemiş bu ilkel insan gruplarında kadın-erkek gibi biyolojik farklılaşmanın dışında hiçbir fark
bulunmamaktadır. Cinsel farklılıklar zamanla, erkeklerin savunma silahları yapmakta uzmanlaşmasını
sağlamıştır. Erkekler tarafından üretilen basit savunma araçlarının, saldırı yapılacak düzeye erişince
avcılık başlamıştır diyebiliriz. Bundan sonra insanlar hem toplayıcılık hem de avcılık yaparak hayatlarını
sürdürmüşlerdir (Aydınbek, 1998: 58-59). Paleolitik dönem avcılığına dair, mağaralarda bulunan kaya
resimleri önemli bilgiler vermektedir. Avrupa Paleolitik paryetal sanatının sofistike örnekleri,
Magdenelian dönemine (12.000-17.000 yıl önce) tarihlenen Pireneler yakınlarındaki Altamira, Lascaux,
Niaux mağaralarında görülmektedir. (Leo, Rizzit, Caizzit, Gattos, 2001: 479).
Afrika’nın Oldowan bölgesindeki arkeolojik tabakalarda ele geçirilen, ortadan kırılmış kemikler dikkat
çekmektedir. Kemiklerin bu hali, içinden iliklerinin çıkarılıp tüketildiğini göstermektedir. Kemik iliği,
sağladığı demir ve fosfor gibi vitaminler nedeniyle insan vücudu için oldukça faydalı bir besindir.
Hayvanların iç organları da tüketilmiştir. Etin ateşte pişirilerek tüketilmeye başlanması insanların sindirim
sistemlerinde ve yaşantılarında köklü değişikliklere yol açmıştır. İnsanlığın bilinçli bir şekilde avcılık
faaliyetlerine girişmesi ve hayvansal gıdaları ateşte pişirmeye başlaması, onu yeni bir aşamaya yani alt
Paleolitik kültür aşamasına ulaştırmıştır (Soylu, 1985: 438-439). İnsanlığın ne zaman ve neden ateşi
kontrol altına aldığı evrimsel bir bilmecedir. Ancak pişmiş etin daha fazla enerji sağladığı ve pişmiş
yiyeceği tüketmenin zamandan tasarruf olduğunu bilmekteyiz. Bu da daha fazla avlanmayı mümkün
kılmaktadır. Arkeolojik veriler insanın et tüketiminde üç büyük geçiş aşaması olduğunu göstermektedir.
İlk geçiş yaklaşık 500.000 yıl önce avcı olarak homininlerin gelişmesi, ikinci geçiş 50-100.000 yıl önce et
beslenmesinin çeşitlenmesi ve yeni iş gücü modellerinin ortaya çıkması, üçüncü geçişte ise, 10.000 yıl
önce sadece belli av türleri aracılığıyla et tüketimine devam edildiği görülmektedir. Avlanma
mekanizması temelinde ortaya çıkan bu geçiş dönemlerinin her biri, insanlığın sosyo-kültürel hayatını,
doğrudan etkilemiştir (Schoeninger, 2012: s. 2-3). Mezolitik dönem insanının eti pişirerek tüketmenin
yanısıra balığı genellikle kurutarak tükettikleri bilinmektedir.
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Resim 1. Fransa’nın Ardeche kentinde Chauvet mağarasında yaklaşık 30.000 yıl önce (Paleolitik dönem)
çizilmiş bir at resmi.
Kaynak: Leo, 2001: 479.
Mezolitik ve Paleolitik dönemlerine ait yapılan akademik çalışmalarda beslenme konusuna çok az
değinilmektedir. Yapılan çalışmalarda beslenme, genellikle av ve geçim ekonomisi kapsamında ele
alınmaktadır. Yiyeceğin tedariki, işlenmesi ve besin olarak ortaya koyulmasına kadar gıda tüketiminin
sosyal sürecine nadiren değinilmektedir. (Milner, 2009: 57). Mezolitik Çağ beslenmesinde kabuklu deniz
ürünleri ve balıkçılık (Schulting, 2018: 10) önemli bir yer tutmaktadır. Avcılığın da devam ettiği bu
dönemde, genellikle beş büyük memeli hayvan avlanmaktadır. Bunlar, kızıl geyik, karaca, geyik (elk),
yaban öküzü ve yaban domuzudur. Bunun yanısıra, toplayıcılıkla elde edilen bitkisel beslenme de devam
etmektedir(Milner, 2009: 53-56). Beslenme şeklini temelde etkileyen unsur ise, coğrafya ve
iklimdir(Turner, Thompson, 2013: 513).

Resim 2. Dişi Bizon, İspanya, Altamira Mağarası, Erken veya Orta Paleolitik dönem(yaklaşık 15.000yıl).
Kaynak: Gray, 2010:4.
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Resim 3. İnsan-Balık Heykeli, MÖ 6500, Lepenski Vir, Sırbistan.
Kaynak: Bailey, 2010: 14.
2. Neolitik ve Kalkolitik Çağ’da Beslenme
Beslenme şekli insan biyolojisini ve fizyolojisini doğrudan etkilemektedir. İnsanlığın avcı-toplayıcılıktan
çiftçiliğe geçmesi iskeletlerde izlenebilir değişikliklere yol açmıştır. Tarıma geçiş, her toplumda aynı
zamanda olmamıştır(Tornberg,2013: 8). Ortadoğu’da yaklaşık 11-12.000 yıl önce yavaş yavaş gelişmeye
başlayan tarım ve hayvancılık, insanın üreticilik tarihinde yeni bir sayfa açmıştır. Böylece insanlar artık
doğada hazır bulduklarını tüketerek doğadan yararlanmanın bir adım ötesine geçip, doğaya
müdahalelerde bulunmaya başlamıştır. Bu noktaya varıncaya kadar kendisini kuşatan çevrenin sunduğu
şartları kabullenerek yaşamakta; bir başka deyişle bu sistem içinde yer alan unsurlardan biri olarak
varlığını sürdürmektedir. İnsanlığın en uzun aşaması olarak kabul edilen Paleolitik Çağ’da, hayatta
kalmak için avcılık ve toplayıcılığın dışında bir seçenek bilinmemekteydi (Aksoy, 2018: 1480). Erken
Neolitik döneminde tarımdan ziyade, beslenmenin ağırlıklı olarak avcılık ve toplayıcılık ile elde edilen
bitki besinlere bağlı olduğu görülmektedir. Çanak-Çömlekli Neolitik dönemde tarım ve hayvancılık etkin
bir şekilde insanların hayatına girmiştir. Tarım belli bir mekanda birlikte ikameti, üretim çerçevesi
içerisinde iş bölümünü ve sosyal normları beraberinde getirmiştir (Aksoy, 2018: 1482).
Neolitik Devrim, avcı-toplayıcı toplulukların göçebe yaşam tarzından tarım ve hayvancılığa geçiş süreci
olarak tanımlanmaktadır. Bu dönem, insanlık tarihinde yerleşik bir yaşam tarzının başlangıcıdır. Bu geçiş
süreci, dünyanın farklı bölgelerinde değişen hızlarda gerçekleşmiştir. İnsan nüfusunun büyük bir kısmının
10.500 ile 6.000 yıl önceki dönemde bu süreci geçirdiği varsayılmaktadır. (Sadowski, 2017: 1). Dolayısıyla
Neolitik (Yeni Taş Çağı), özellikle insanların beslenme şeklindeki değişiklikler ile karakterize olmaktadır.
Bu dönemin Yeni Taş Çağı diye adlandırılması, cilalı taş alet kullanımından kaynaklanmaktadır. Zirai
faaliyetler daha fazla insanın beslenmesine olanak sağlamış, bunun sonucu olarak da daha kalabalık
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sosyal gruplar ve statüler ortaya çıkmıştır. İnsanların beslenme şekli, önce genetik yapılarında sonra da
morfolojilerinde değişime yol açmıştır(Güngör, 1998: 369).
Neolitik Dönem ile birlikte, kültürel, sosyal ve ekonomik alanda çok önemli değişimler yaşanmış ve
günümüz uygarlığının temelleri bu dönemde atılmıştır. Neolitik Çağ, insan ile doğal çevre ilişkisini
yeniden biçimlendirmiş; insan bu dönemde ilk kez doğaya fiziki müdahalede bulunarak doğal çevre
koşullarının değişimine dayalı yeni bir yaşam biçimi geliştirmiştir. İnsanlık 2 milyon yılı aşkın bir süre,
toplayıcılık, avcılık ve balıkçılık ile hayatlarını idame ettirmiştir. Neolitik yaşam tarzının oluşumu birkaç
bin yıl gibi uzun bir sürece yayılmışsa da, sonuçları itibariyle beslenmeden toplumsal örgütlenmeye kadar
her alanda devrim niteliğinde değişimlere yol açmıştır (Özdoğan, 2018: 12). Tarım, hareketsiz yaşamı,
mülkiyet ve birikimi desteklemiştir. İnsan toplulukları, bölümlere göre yapılandırılmış nispeten homojen
sosyal gruplardan, dikey olarak yapılandırılmış hiyerarşilere geçmiştir. Bu sadece sosyal çeşitliliğe yol
açmakla kalmamış, aynı zamanda hiyerarşik yapılarının gerçeğiyle daha yüksek düzeyde bütünleşmiş
topluluklarda kimlik duygusunu artırmıştır (Graheme, 1980: 38).
Tarımın benimsenmesiyle, insanlar yiyeceklerinden fazlasını üretebilmişlerdir. Bu fazlalık, ekonomik
yapılarda ve insan topluluklarının sosyal gelişiminde büyük değişikliklere neden olmuştur. Fazla üretim,
artan insan nüfusunu destekleyerek, nihayetinde köylerin, kasabaların ve şehirlerin ortaya çıkmasını
sağlamıştır. Nitekim tarımın gelişmesiyle birlikte gıda kıtlığı azaldıkça, iş bölümü daha yoğun hale
gelmiştir. Bu durum ticaretin artmasına, el sanatları gibi diğer ekonomik faaliyetlerin gelişmesine, sanat,
din ve eğitimle ilgili ekstra ekonomik faaliyetlerin gelişmesine neden olmuştur. Daha fazla gıda
üretiminin neden olduğu nüfus artışına rağmen, ekonomik fazlalığın varlığı, Neolitik devrimin meydana
geldiği birçok bölgede ekonomik büyümeye yol açmıştır. (Svizzero, Tisdell, 2014: 4-5).
Bir asırdan fazla bir süredir, prehistorik dönem tarihçileri şu soruyu cevaplamaya çalışmaktadırlar:
Modern insanlar (Homo sapiens), varoluşlarının % 99'undan daha fazla bir süre avcı-toplayıcı olduktan
sonra neden yiyeceklerini üretmeye karar verdiler? Ancak bu sorunun cevabını açıklayabilecek tek bir
teori bulanamamıştır. Neolitik devrimin kökenleri ve nedenleri çeşitlidir. Teorilerden ilki sosyal evrim ile
ilgilidir. Burada gıda üretimi, insanın dış şoklara adaptasyonu ile açıklanmaktadır. Birçok dış şok
mümkündür. Bunlar, hayvanların salgın hastalıklar ve aşırı avlanma sonucu neslinin tükenmesi, iklim
değişikliği gibi sebeplerdir. İklim değişikliği muhtemelen en akla yatan sebeptir. Çünkü geçmişte hüküm
süren iklim ve ekosistemler günümüzde radyo karbon tarihleme gibi çeşitli tekniklerle net bir şekilde
bilinmektedir. Nüfus büyüklüğü, komşu kabileler arasındaki rekabet gibi diğer durumlar da varsayımlar
arasındadır. İkinci teori ise, insanların içinde bulunduğu ekosistemin eskisinden çok daha kötü olduğu ve
kuraklık nedeniyle gıda kaynaklarının daha fazla kıtlığı söz konusu olduğu için tarıma başlamalarıdır.
Hayatta kalmak, yani açlık ve ölümden kaçınmak için insanlar, yiyecek bulmanın yeni yollarını bulmalıydı
bu durum tarımın başlamasına yol açmış olabilir. Bir diğer teoriye göre ise, insanlar geçim kaynaklarını
dış şoklara göre değiştirmemişlerdir. Tarım yapmaya, tıpkı yiyecek arayıp toplayıcılık yaptıkları gibi
hayatta kalmak için içsel bir şekilde başlamışlardır. Bu kültürel yaklaşım, Neo-klasik iktisatçılar arasında
oldukça yaygındır (Svizzero, Tisdell, 2014: 11-13). Bize göre, insanların tarıma geçmesi yalnızca içsel veya
yalnızca dışsal olarak açıklanamaz. İnsanlar hayatını devam ettirme kaygısıyla ve iklim, avlanacak hayvan
neslinin tükenmesi gibi nedenlerle zirai faaliyetlere başlamıştır.
Çiftçiliğin getirdiği toplumsal değişikliklerin nihayetinde iki temel sonuç ortaya çıkmıştır. Bunlar yerleşik
bir yaşam tarzı ve ihtiyaç fazlası üretimdir. Avcı-toplayıcı toplumlarda, anneye bağımlı bebekler hareketli
bir yaşam tarzıyla uyumsuz olduğundan, kadınlar çocuklar ile en az üç ile dört yıl birlikte olmak
zorundadır. Bu ise çocuk sayısını dolayısıyla nüfusun artma hızını düşürmüştür. İnsanlar kalıcı yerleşim
yerlerinde yaşarken böyle bir sınırlama olmamış ve çiftçilerin tarlalarına yakın yerleşmeleri
gerektiğinden, kadınların çok daha sık çocuk sahibi olması mümkün hale gelmiştir. Neolitik devrimin
sosyal bir sonucu olarak hızlı nüfus artışı gösterilebilir (Tisdell, 2014: 20).
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Neolitik dönemin bir sonucu olarak ekonomik büyüme ile sosyo-ekonomik eşitsizlikler ortaya çıkmıştır.
Bu durum üç ana faktörün neticesidir. İlki, tarımsal kalkınmanın bir sonucu olarak ekonomik büyüme için
gerekli olan başlangıç koşullarını içerir. Bunlar, uygun eko-coğrafik koşulları ve evcilleştirmeye uygun
mevcut genetik kaynakları (bitkiler ve hayvanlar) içerir. İkinci grup, sermaye birikimi ve teknolojik
ilerleme kapsamını içerir. Üçüncü faktör grubu, sosyal eşitsizliğin varlığını veya yokluğunu içerir. Bazı
Neolitik toplumlarda önemli sosyal eşitsizlikler bulunmaktadır. Bu toplumlarda, bir elit veya yönetici
sınıf, ekonomik artığın bir kısmını çeşitli vergiler şeklinde ele geçirmiştir (Tisdell, 2014: 20). Sonuç olarak,
Neolitik dönem, günümüz dünyasının sosyal, ekonomik ve kültürel yapısının temellerinin atıldığı çağ
olmakla oldukça önemlidir.

Resim 4. İnsan Figirü, MÖ 7000-6000 Ürdün.
Kaynak: Bailey, 2010, 21.
Neolitik Çağ’ın tarıma dayalı yiyecek üretimi ve yerleşik köy hayatı birçok yerde, söz konusu özelliklerini
koruyarak devam etmiştir. Neolitik devrim ile birlikte zamanla, basit köy toplulukları ortaya çıkmıştır.
Coğrafik değişkenler sebebiyle bazı bölgelerde, köy yaşantısı dönüşüm geçirerek, Kent-Devletİmparatorluk ekonomik sisteminin çekirdeğini oluşturur. Bu nedenle Kalkolitik Çağ, bölgelere göre çok
farklı sosyo-ekonomik bir düzeyi yansıtan kültürler mozaiğini içermektedir. Kalkolitik Çağ’da gelişen bu
yeni olgudan dolayı bu dönem, tarımcı köylerin kentleşme süreci olarak da kabul edilmektedir. Kalkolitik
Çağ, İlk, Orta ve Son Kalkolitik olarak üç aşamada ele alınmaktadır. Bunlar sırasıyla, Halaf, Ubeyd, Uruk
dönemleri olarak da adlandırılmaktadır. Neolitik Çağ’da görülen tapınak ekonomisi, Kalkolitik Çağ’da
kurumsallaşıp, ekonomi tamamen inanç sisteminin bir parçası haline gelmiştir. Madencilik de, yine
ekonominin önemli bir parçası haline gelmiştir. Söz konusu çağın ortalarında, doğal çevre belirleyici
olmakla birlikte, sosyal örgütlenme ve üretim teknolojisinde önemli atılımlar yapılmıştır. Yeni ekonomik
modelin sonucunda, tarımsal nüfus artışı, yerleşim birimlerinde yeni yönetim biçiminin tetiklediği,
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yönetici, ruhban, zanaatkar, tüccar nüfusun çoğalması, Mezopotamya gibi kurak bölgelerde giderek
sorun haline gelen bir nüfus artışı yaşanmıştır. Kalkolitik Çağ, kent ve devlet ekonomisinin temellerinin
oluştuğu, yönetici sınıfın, bürokrasinin ve organize ticaretin ortaya çıktığı dönem olmakla oldukça
önemlidir (Özdoğan, 2011: 102-106). Mezopotamya’da görülen nüfus artışı, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu’da da görülmüştür. Bunun yanısıra, Mezopotamya, Kuzey Suriye ve Doğu Anadolu arasında
geniş çaplı ticaret ilişkileri kurulmaya başlamıştır. Bu durum ise, kültürel etkileşime yol açmıştır
(Arslantaş, 2014: 90).
Genel olarak Kalkolitik Çağ insanı, tarım ve hayvancılık ile geçinmiştir. Arkeolojik kalıntılar arasında,
karbonize olmuş tahıllar ve çok miktarda kömürleşmiş bitki kalıntıları bulunmaktadır. Anadolu’da yapılan
arkeolojik kazılar esnasında, arpa, buğday, keten, bezelye, mercimek, üzüm, fıstık izlerine rastlanmıştır.
Bunun yanısıra avcılığın da devam ettiği görülmektedir. Anadolu’da besin maddesi olarak kullanılan
hayvanların, kemik ve boynuzlarının da değerlendirildiğini görmekteyiz. Geyik boynuzu, kaz kemiği, sığır
kaburgası, koyun ve keçi parmak kemikleri dokuma ve iplik bükme işlerinde düzlek, mekik, tarak olarak
kullanılmış, boynuzlardan saplık, parmak kemiklerinden delikli süs eşyaları yapılmıştır.
Sonuç
İnsanoğlu, varoluşundan itibaren doğanın zor şartlarına uyum sağlayarak, hayatta kalabilmek için
beslenmiştir. Beslenme şekli ve besin türleri, çağlara göre farklılık göstermektedir. İnsanlık tarihinin en
uzun dönemini teşkil eden Paleolitik Çağ’da insanlar, tabiatta hazır bulunan besinleri tüketmiştir. Önce
toplayıcılık yapan insanlar, basit alet yapımını başarması ile birlikte, avcılığa başlamıştır. Et tüketimi ile
birlikte protein temelli beslenmeye geçilmiştir. Ateşin kontrol altına alınması insanoğlunun miladı
sayılmaktadır. Etin pişirilerek tüketilmesi, elde edilen kalori ve enerji miktarını artırmıştır. Bu ise daha
fazla avlanmaya yol açmıştır. Avcılık, kadın-erkek iş bölümünü ve kolektif hareket etmeyi beraberinde
getirmiştir. Paleolitik Çağ ile Neolitik Çağ arasında köprü vazifesi gören Mezolitik Çağ’da av türlerine
balıkçılık da eklenmiştir. İnsanlar giderek daha sistemli avcılık ve toplayıcılık yapmışlardır. Beslenme
tarihindeki esas değişim Neolitik Çağ’da görülmektedir. Devrim olarak adlandırılan bu dönemde, insanlar
tüketici toplumdan üretici topluma evirilmiştir. Tarım, yalnızca beslenme şeklini değiştirmemiş,
insanların sosyo-kültürel hayatında da önemli değişimlere yol açmıştır. İnsanlar yerleşik hayata geçince
nüfus artmış, birlikte yaşamanın sonucu olarak köy toplulukları oluşmuştur. Kadın erkek arasındaki görev
dağılımı ve toplumsal roller daha belirginleşmiştir. Beslenme, insanın fizyolojik, morfolojik gelişimini
etkilemesinin yanısıra sosyal yönünü de doğrudan etkilemiştir.
Tarım ile birlikte, üretim fazlası ortaya çıkmış böylece ticaret başlamıştır. Ticaret, toplumlar arası kültürel
etkileşime yol açmıştır. Bu nedenle beslenme ve kültür arasında sıkı bir bağ bulunmaktadır. İnsanın
temel ihtiyacı olan beslenmenin serüveni aynı zamanda toplumsallaşmanın serüvenidir.
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Özet
Günümüzde internetin ve iletişim araçlarının her yerde uygulama alanı bulması insanların yaşamlarını
değiştirirken, diğer taraftan çalışma yaşamı da bundan doğrudan etkilenmektedir. Çalışma yaşamının
dijitalleşmesiyle birlikte emek kavramı da buna paralel olarak değişime uğramaktadır. Bu değişimler
sonucu, emek kavramının yeniden ele alınması gerekmektedir. Son birkaç on yıldır yeni bir emek türü
olan “Dijital Emek” kavramı ortaya çıkmıştır. 2000’li yılların başlarında kullanıcıların içerik
oluşturabildikleri ve sistem içinde aktif olarak yer aldıkları Web 2.0’ın ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal
medya, her yaş grubu için vazgeçilmez olmuştur. Dijital emek, çoğunlukla çevrimiçi olma durumlarında
(özellikle sosyal medyada) kullanıcılarının emek harcamalarına ve görünür olmalarına rağmen bu
emeklerinin ve görünürlüklerinin yok sayılması ve onların emeklerinin sömürülmesini anlatmak amacıyla
kullanılan bir kavramdır. Bununla birlikte dijital emek kavramı, sadece çevrimiçi olma durumlarında
sömürülen emek olarak ele alınmamaktadır. Buna ek olarak, sosyal medya platformlarının alt yapısını
oluşturan kişilerin harcadığı emek de dijital emek çerçevesi içerisinde ele alınmaktadır. Bu çalışmada,
öncelikle klasik emek kavramları açıklanmış, daha sonra dijital emeğin bu emek türleri arasındaki yerinin
ne olduğu tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Emek, Çevrimiçi Olma, Dijital Emek, Emek Sömürü
New View of Labour in Working Life: Digital Labour
Abstract
Today, the use of the internet and communication tools everywhere changes people's lives, while
working life is also directly affected by this. With the digitalization of working life, the concept of labour
is also changing in parallel. As a result of these changes, the concept of labour needs to be reconsidered.
In the last few decades, the concept of "Digital Labour", a new type of labour, has emerged. Social
media has become indispensable for all age groups with the emergence of Web 2.0 in the early 2000s,
where users can create content and actively participate in the system. Digital labour is a concept that is
mostly used in online situations (especially in social media) to explain the exploitation of their labour
and the neglect of these efforts and visibility, despite their users' effort and visibility. However, the
concept of digital labour is not considered as exploited labour only in online situations. In addition, the
labour spent by the people who make up the infrastructure of social media platforms is considered
within the framework of digital labour. In this study, firstly, classical labour concepts were explained and
then the place of digital labour among these types of labour was discussed.
Keywords: Labour, Online, Digital Labour, Labour Exploitation
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GİRİŞ
Son birkaç on yıldır sosyal bilim gündeminde “dijital emek” kavramı sıklıkla kullanılmaktadır. Dijital emek
kavramının diğer emek kavramları içerisinde bir yer edinmesi tesadüfü değildir. Bilindiği üzere, her yeni
teknoloji ve bunların uygulamaları toplumlarda mutlaka bir karşılık yaratır. “Dijital emek hangi
teknolojinin karşılığıdır?” diye sorarsak Web 2.0 yanıtını buluruz.
Web 2.0 ile dijital emek kavramı arasındaki ilişki, kullanıcıların içerik oluşturmalarına, yani aktif
olmalarına dayandırılmaktadır. Kullanıcıların içerik oluşturarak artık sahnede baş rolü oynamaları iletişim
ve etkileşim alanında çığır açmıştır. Daha önceki ağ sistemlerinde sadece pasif kullanıcı olan ve kendisine
verilenle yetinmek zorunda kalan kullanıcı, artık aktifleşmiş ve ağ üzerinde yeniliklere öncülük eden bir
kuvvet haline dönüşmüştür (Castells, 2016: 12- 13, Cote ve Pybus, 2014: 259). İşte bu noktada dijital
emek tartışmaları başlamaktadır. Ağ üzerinde aktif olarak yer alan, zaman harcayan ve üretken olan
kullanıcıların emeğinin sömürüsünün yani zihinsel sömürü sorunsalı önemli hale gelmiştir.
Dijital emek kavramını ortaya atanların itirazlarına temel oluşturan birçok farklı sebep vardır. Bu
sebeplerin ana hattını her ne kadar sosyal medya kullanımının vakit geçirmek için yapılan bir eylem
olduğu söylense de bu vakit geçirme olayının büyük şirketler tarafından sömürüsünün yapıldığı iddia
edilmektedir. Bu çalışmada, dijital emek kavramı ve bu kavramının alt yapısını oluşturan görüşlerin
analizlerinin değerlendirilmesi yapılmıştır.
1. EMEK KAVRAMINA GENEL BİR BAKIŞ
Dijital emek kavramını anlayabilmek için öncelikle emek kavramının içeriğinin bakılmasında fayda vardır.
Emek kavramının genel anlamda içeriği anlaşıldıktan sonra dijital emeğin ne anlama geldiği daha net bir
şekilde anlaşılacaktır. Emek kavramının TDK’ya göre birkaç anlamı vardır. Bunlar: “Bir işin yapılması için
harcanan beden ve kafa gücü, mesai, zahmet”, “İnsanın bilinçli olarak belli bir amaca ulaşmak için
giriştiği hem doğal ve toplumsal çerçevesini hem de kendisini değiştiren çalışma süreci” (sozluk.gov.tr)
olarak tanımlanmaktadır. TDK’nin emek kavramları genel anlamdadır. İçerik olarak emeğin yapısına
bakıldığında ise ana hatlarıyla emeği ikiye ayırmak mümkündür. Birinci olarak, üretken ya da maddi
emek kavramıdır. Bu kavramı, içerik olarak mübadele değeri olan, değer yaratan, artı değer katan ve
metaların üretimini içeren emek türü (Marx, 2018: 189) olarak özetleyebiliriz. İkinci emek türü olarak da
maddi olmayan emek türü (duygusal, soyut, zihin emeği) gelmektedir. Literatürde Marx’ın emek kuramı
yaklaşımı çoğu zaman yanlış değerlendirilmekte ve Marx’ın fiziksel emek ile zihinsel emek arasında ayrım
yaptığı öne sürülmektedir. Oysa Marx, emek tanımını yaparken asıl vurgulamak istediği emeğin sermaye
ile yani artı değer üretimiyle olan bağıdır. Marx, emek kuramını değerlendirirken üretken emeği, artı
değer üreten bundan dolayı da sermaye ile doğrudan bağlantısı olan emek olarak nitelendirirken,
üretken olmayan emek için de doğrudan fiziksel olarak üretim alanında olmayan, artı değer üretmeyen,
sermaye ile dolaylı ilişkisi olan bir emek türü olarak nitelendirir. Bu ikisi arasındaki fark, meşhur piyano
üreten marangoz ve piyano çalarak sanatını icra eden piyanist arasındaki ilişki ile gösterilir (Özgün, 2007:
31).
Fabrikada saatlik ücretle çalışıp piyano yapan marangoz, sonrasında kapitalistin (üretim
araçlarının sahibi olmak dolayısıyla) el koyacağı artık-değeri üretir bu süreçte; halbuki barda
piyano çalan müzisyen böylesi bir artık-değer üretmez ve emeğinin karşılığında aldığı bahşiş,
aslında doğrudan kapitalistin kârının bir parçasıdır. Yani, "üretken emek, malları üreten emektir"
(Özgün, 2007: 31).
Kısaca somut/üretken ya da maddi emek, üretim sürecinde doğrudan yer alan, üretim mekânında
bulunan, çoğunlukla fiziksel gücün kullanıldığı, kapitalist girişimciye artı değer yaratmak amacıyla oluşan
emek türü olarak adlandırmak mümkündür. Bilinen çağlardan 1960’lı yıllara kadar insanın doğayı kendi
lehine ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde değiştirme süreci, bu emek türünün konusu durumundadır. Bu
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emek türünün kullanımı ve değişimi kapitalist üretim ilişkileri içinde kapitalizm öncesi dönemlere göre
farklı formlara girmiş ve değişimlere uğramıştır. Kapitalizm ve endüstri devrimi öncesi de var olan bu
emek türü kapitalizmle beraber artı değere bağlanmış ve sömürünün asli unsur haline gelmiştir. Önceki
dönemlerde günlük ihtiyaçların takası için kullanılan bu emek kapitalizmle birlikte üretim ve üretim
bağlamında kullanılmış ve artı değerin olmazsa olmazı olmuştur.
Kapitalizmin en önemli özelliklerden birisi de içine girdiği sistemleri birdenbire tamamıyla yok etmemesi,
faydalı olan üretim biçimlerini kendi içine alarak eklemesidir. Kapitalist sistem, aşırı dinamik olduğundan
sürecin durumuna göre emeğin kullanımı da değişikliklere maruz kalmıştır. Kapitalist sistemde yoğun
olarak kullanılan somut/üretken/maddi olmayan emek türü, fabrika sisteminde 1960’lı yıllara kadar
somut bir şekilde kullanılmıştır. 1960’lı yılların başından itibaren post-endüstriyel (enformasyon-bilgi)
çağı olarak adlandırılan, bilginin ve bilgiye dayalı üretim süreçlerinin özellikle Japonya’da ve daha sonra
da Batı’da öne çıkması, emek ve emeğin kullanımının yeniden şekillenmesini gerektirmiştir (Bozkurt,
2014: 21- 23).
Emeğin kapitalist sistem içinde geçirdiği yeni dönem, Japonya ile başlamıştır. Japonya, 1950’li yıllarda
temelini attığı yeni bir fabrika üretim sistemine geçiş yapmıştır: Yalın Üretim. Bu yeni sistem aracılığıyla
emek yeniden dönüşüme uğratılmış, daha önceki süreçlerde ağırlıklı olarak kullanılan bedensel emeğin
yanına bu sefer zihinsel emek (maddi olmayan emek) eklenmiş ve iki emek türünün sömürüsü ile artı
değer maksimum seviyeye çıkarılmaya çalışılmıştır. Ansal, yalın üretimin temelini oluşturan kalite kontrol
çemberleri aracılığıyla işçilerin zihinsel sömürüsünün şöyle anlatır:
“Kalite kontrol çemberleri yoluyla yaratılan, üretim sürecinde aksaklıkların giderilmesi, sürekli
gelişim ve toplam kalite yaklaşımı, kafa ve kol emeği ayrımının ortadan kalktığı, ücretli emeğin
zihinsel potansiyelinin, aklının/zekasının harekete geçirildiği, işçilerin sürekli olarak yaratıcılığını
zorlayıcı bir emek sürecine yol açar” (Ansal, 1995: 721).
Küreselleşmenin tüm dünyada taban bulması, iletişim olanaklarının hiç olmadığı kadar yaygınlaşması,
bilginin ve enformasyon teknolojilerinin artması sonucu, çoğunlukla Japonya ve Batı’da kullanılan karma
emek (maddi emek-zihinsel emek) denemeleri yeniden değişime uğramış ve emeğin kullanımı maddi
olan emek türünden maddi olmayana doğru bir eğilim göstermiştir. Maddi olmayan emek türlerinden bir
tanesi de dijitalleşmeye dayalı bir emek türü olan dijital emektir.
2. DİJİTAL EMEK
Dijital emek kavramı soyut emek kavramının içerisinde yer alan referans noktalarından sadece birisidir.
Küreselleşme ve küreselleşmenin ekonomik ayağını oluşturan neo-liberalizm emek ve emeğin
kullanımının formunu yeniden değiştirmiştir. Bu değişim yönü merkezi noktayı oluşturan endüstri
sektöründen, hizmet sektörüne ve ağlar üzerine kaydırılmıştır. Bu emeğin değişen yeni formunun en
önemli amacı sermayenin mekâna ve işçilerin pazarlık güçlerinden kendisini sıyırmak istemesi ve elini
daha da güçlendirme isteğidir (Hardt ve Negri, 2012: 301).
Dijital emeği meydana getiren dinamiğin özünü bilgi teknolojilerindeki gelişmeler oluşturmuştur. Web
2.0 ile kullanıcıların içerik oluşturmaları önem kazanmaya başlamasıyla birlikte Facebook, Twitter ve
Youtube gibi parlayan yeni medya platformları, oluşturulan içerikleri paylaşmaya başlamıştır. Paylaşımlar
bir taraftan bu sosyal medya platformlarını ön plana çıkartırken, diğer yandan içerik oluşturmalarda bu
platformlarla daha da artmış ve zenginleşmiştir. İşte içerik oluşturanların bu platformlarda paylaşım
yapmaları, içerik oluşturanlarla, platform sahipleri arasında kazanç ve sömürü bağlamında asimetrik bir
ilişki oluşturmuştur. İçerik oluşturanların emeğinin sömürülmesi durumları dijital emek kavramın
içeriğini oluşturmaktadır (Fuchs, 2015: 13).
Dijital emek kavramını savunan kuramcılar, sosyal medya platform sahibi şirketlerin, içerik oluşturan
kullanıcıların sömürdüklerini öne sürmektedir. Buna göre sosyal medya platform sahibi şirketler, içerik
oluşturan kullanıcılar üzerinden reklam alarak tüm gelirlerini kendilerine almaktadır. Diğer taraftan da bu
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platformlar kullanıcıların verilerini toplayarak bunlar üzerinden reklam oluşturma, kampanya yapma,
profil oluşturarak piyasaları şekillendirmektedir (Witheford, 2019: 120- 121).
Tiziana Terranova (2000), dijital sömürünün sonucu oluşan “ücretsiz emek” kavramını ilk ortaya atan kişi
olmuştur. Terranova’nın sanal ortamdaki ücretsiz emek ilişkilerinin ilk emarelerinin sohbet odalarında,
bilgisayar oyunları ve fanların bir araya gelerek oluşturdukları sitelerde ortaya çıktığını öne sürmüştür.
Bu ilk evrenin hemen arkasından Web 2.0’ın başlamasıyla kullanıcıların çevrimiçi olmaları ve içerik
oluşturmalarıyla birlikte Facebook, Youtube, MySpace, Google, Flickr da artık daha net sömürü
ilişkilerinin ortaya çıktığı görülmüştür. Gerçekten de bu durumun en iyi açıklamasını “Dijital Emek ve Karl
Marx” adlı kitabın yazarı Christiana Fuchs ve “Geleceğin Sahibi Kim” adlı kitabın yazarı Jaron Lanier
özetlemiştir:
“Onlar arkadaşlık diyor, biz ödenmemiş iş. Her bir like, etiketleme, dürtme gibi durumlar onlara
kâr olarak dönmektedir. Onlar bunu paylaşım olarak nitelendirmektedirler. Oysa biz bunu
hırsızlık, çalma olarak nitelendiriyoruz. Biz onların hizmet şartlarına hep uyduk, sıra şimdi
onlarda” (Jung, 2014) diyerek durum tespiti yapmakta ve doğrudan bu platformları, kullanıcıların
emeğini sömürdüklerini söylemişlerdir.
Fuchs, dijital emeği aynı zamanda köle emeği olarak da değerlendirilmektedir. Nasıl ki köleler
çalışmalarının karşılığını alamıyorlarsa dijital platformlardakiler de aynı durumdadır aslında. Orta da
kullanılan, rant elde edilen bir emek var, fakat bu emeği oluşturanlar bunun karşılığını alamazken
platform sahipleri tüm geliri sahiplenmektedirler. Özellikle Facebook gibi büyük platformlarda yer alan
kullanıcılar tüm paylaşımları, ilişkileri, geçmiş birikimleri o platformlarda olduğundan dolayı kolay kolay
oradan ayrılmak istemezler. Bir bakıma bu bağımlılık o platforma zincirlenmişlik gibi bir durum
oluşturmaktadır (Fuchs, 2015: 395- 396).
“Özgün bir alan olan ve insanların eğlenmek, vakit geçirmek için bir araya geldiği, içerik oluşturduğu ve
sosyalleştiği alan olan sosyal medyada kullanılan emek neden ücretlendirilmeli?”. Bu soruya sosyal
medyada rant ya da artı değer üretildiğini söyleyen kuramcıların cevabı nettir. Çevrimiçi olan kullanıcılar
orada paylaşım yapıp içerik oluştururlar, bu içerik ve paylaşımlar ilgi çektikçe katılımcının artmasına
neden olur. Platformun genişlemesi oranın popülaritesinin artmasına ve reklam hacminin de bununla
bağlantılı olarak artmasına ve pahalanmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla burada içeriği oluşturan ve
katılım sağlayan kullanıcılar üretmekte fakat gelir platform sahiplerine gitmektedir. İlk etapta içerik
oluşturanlar, kişisel olarak orada bulunurlar ve özgürdürler, eğlenmek amaçlı yer alırlar. Ama sonraki
süreç onları ürettikleri emeğin metalaşmasına ve değer oluşturmasına neden olur. İşte tüm bu
sebeplerden dolayı dijital emek sosyal medya platformlarında sömürüye maruz kalmaktadır (Huws,
2018: 191- 195; Duman ve Özdoyran, 2018: 80).
Fuchs (2015), dijital emek sömürüsünün bir diğer tarafı da sosyal medya platformlarının altyapılarında
çalışanların durumu olduğunu söyler. Apple, Sony, Panasonic, Lenova, vb., şirketlerin ürünleri gelişmemiş
ülkelerde insani koşulların yok sayılarak, sendikaların devre dışı bırakılmasıyla yarı aç yarı tok çalışanlar
tarafından gerçekleştirilmesidir. Dijital medya araçlarında kullanılan metal ve alaşımlar insan haklarının
hiçbir şekilde olmadığı Mozambik, Kongo, Etiyopya, Ruanda, Zambiya gibi ülkelerde işçiler bu ürünlerin
altyapısını oluşturan madenlerin çıkarılması için silah zoruyla, bazen ücretsiz ve çok düşük ücretlerle
zorla çalıştırılmaktadırlar. Buralarda çıkarılan madenlerde işgücünün ucuz olduğu Tayland, Malezya,
Endonezya gibi ülkelerde işlenir. Yazılımlar çoğu kez Hindistan gibi ülkelerde yapılır. Tüm bunlar da aynı
şekilde dijital emeğin farklı görünümlerini göstermektedir (Ekinci, 2020: 50- 51).
SONUÇ
Her çağ teknolojinin iş süreçlerine uygulanması sonucu emek türünün değişimine neden olmuştur. İlk
dönemlerden 1950’li yıllara kadar olan ve kullanılan emek maddi emektir. Maddi emek fiziksel gücün
ağırlıklı olarak kullanıldığı zihinsel emeğin daha alt seviyelerde planlama bağlamında kullanıldığı bir emek
türüdür. Sanayi devriminin fabrikalar aracılığıyla çalışma rejimi üzerinde ve dolayısıyla da emek üzerinde
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yapmış olduğu değişiklikler gibi enformasyon teknolojilerinin 1960’lı yıllardan itibaren gelişmesi de
çalışma ve emek üzerinde değişikliğe neden olmuştur.
Enformasyon teknolojileri ve otomasyon uygulamaları sonucunda öncelikle Japonya’da karma emek
uygulamaları başlamıştır. Yani sadece maddi emek değil, bununla birlikte zihinsel yani maddi olmayan
emek de devreye sokularak kapitalist sermayenin artı değerini arttırmaya çalışılmıştır. 1980’li yılların
başlarından itibaren dijitalleşmenin yavaş yavaş gerek bireysel gerekse iş süreçlerine dahil olmasıyla
emek yeniden farklı bir noktaya doğru eğrilmeye başlamıştır. 2003 yılında Web 2.0’ın kullanıma
açılmasıyla birlikte daha önce içerik oluşturamayan ama pasif olarak kendilerine sunulanla yetinen
kullanıcılar artık aktif aktörlere dönüşmüş ve içerik oluşturmaya başlamışlardır. İçerik oluşturma ve
sosyal medya platformlarına sosyalleşmek bağlamında katılım sağlayan kullanıcılar katıldıkları
platformların hem katılımcı sayısının genişlemesinde hem de platformların gelirlerinin artmasında birebir
rol oynamışlardır. İşte bu katılım durumları ve içerik oluşturmaları platformlara çok büyük meblağlar
kazandırması kuramcılar tarafından ağır eleştirilmiş ve bu eleştiriler sonucunda yeni bir emek kavramı
olan “dijital emek” ortaya çıkmıştır.
Dijital emek kavramı karşılık olarak maddi olmayan emeğin bir referans noktalarından sadece birisidir ve
sosyal medyada harcanan emeğin karşılıksızlığı ve kullanıcıların emeklerinin platform sahibi şirketler
tarafından art değer olarak kazanıldığı noktasında itiraz edilmektedir. Bir diğer itiraz konusu ise sosyal
medya platform altyapılarının az gelişmiş ülkelerde ucuz emek, sömürü ve şiddet karşılığında
oluşturulmasıdır. Dijital emek tartışmaları yeni olmasına rağmen oldukça taban bulan çalışmalardır.
Dijitalleşme ve buna bağlı olarak sosyal medya kullanım hacimleri arttıkça bu kavram çok daha fazla
duyulacağı tahmin edilebilir.
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Özet
İnternet, insanların her türlü bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilmesini ve diğer insanlarla iletişim kurmasını
mümkün kılan bir teknolojidir. 2000’li yılların başlarında Web 2.0 teknolojilerinin ortaya çıkışı ile sosyal
medya kullanımı hızla yaygınlaşmaya başlamış ve günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline
gelmiştir. İnsanlar; iletişim kurma, fotoğraf paylaşımı, oyun oynama, gazete ve dergi okuma gibi birçok
faaliyette bulunabilmek için sosyal medya sitelerini sıklıkla ziyaret etmektedir. Günümüzde, gençler ve
yetişkinler başta olmak üzere çocuklar dahi sosyal medya uygulamalarını kullanmaktadır. Sosyal medya
uygulamalarının aşırı kullanılması ise bağımlılık yaratmaktadır. Sosyal medya bağımlılığı, insanların sosyal
medyayı aşırı kullanmaları sonucu ortaya çıkan bir internet bağımlılığı biçimi olarak ifade edilir ve bu
durum kişisel, sosyal vb. birçok sorunu beraberinde getirir. Bu sorunlardan biri de yalnızlıktır. Yalnızlık,
insanların sosyal ilişkilerinde gerek niceliksel gerekse niteliksel olarak bir yetersizlik sonucu ortaya çıkan
bir yaşantı şekli olarak ifade edilmektedir. Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin sosyal medya
bağımlılığı ile yalnızlık düzeyi arasındaki ilişkilerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, araştırma
kapsamında bir devlet üniversitesinde 2020-2021 Eğitim – Öğretim yılında öğrenim gören öğrencilere
anket uygulaması yapılmıştır. Anket, kişisel bilgi formu, sosyal medya bağımlılığı ve yalnızlık ölçeğinden
oluşmaktadır. Araştırmanın evrenini 15.721 öğrenci, örneklemini ise 252 öğrenci oluşturmaktadır.
Anketlerden elde edilen verilere SPSS 23 programında frekans, güvenilirlik, normallik, korelasyon ve
regresyon testleri uygulanmıştır. Analiz bulgularına göre üniversite öğrencilerinin sosyal medya
bağımlılıkları ile yalnızlığı arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve sosyal medya bağımlılığının, yalnızlığı
etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu araştırmanın, öğrencilerin yalnızlığını etkileyen faktörler ile ilgili
gelecekte yapılacak araştırmalar açısından alan yazına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Bağımlılık, Yalnızlık, Üniversite, Öğrenci
Social Media Addiction and Loneliness: A Research Study on University Students
Abstract
Internet is a technology that makes it possible for people to access all kinds of information and to
communicate with others in a quick way. In the early 2000s, the use of social media started to spread
rapidly with the advent of Web 2.0 technologies and became an integral part of our daily life. People,
frequently visits social media pages to engage in many activities such as communicating, sharing photos,
playing games, and reading newspapers and magazines. Nowadays, especially teenagers and adults, and
even children use social media applications. Excessive use of social media applications creates addiction
which is expressed as a form of internet addiction and it brings many problems like personal and social,
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etc. One of these problems is loneliness which is expressed as an unpleasant way of life that occurs as a
result of inadequacy in social relations of people both quantitatively and qualitatively. In this study, it is
aimed to determine the relationship between social media addiction and loneliness level of university
students. In this context, within the scope of the research, a questionnaire has been applied to the
students at a state university in the 2020-2021 academic year. The questionnaire consists of a personal
information form, a social media addiction and a loneliness scale. The population of the study consists of
15.721 students and the sample consists of 252 students. Frequency, reliability, normality, correlation
and regression tests have been applied to the data obtained from the questionnaires in the SPSS 23
program. According to the analysis findings, it was concluded that there is a significant relationship
between social media addiction and loneliness of university students and social media addiction affects
loneliness. It is thought that this research will contribute to the literature in terms of future research on
the factors affecting students' loneliness.
Keywords: Social Media, Addiction, Loneliness, University, Student
GİRİŞ
Sosyal medya, günümüzde gençler arasında popülerliği artan ve yaygın olarak kullanılan bir iletişim
ortamıdır. Sosyal medya insanlara, kendi kişisel sayfaları üzerinden ilgilerini ortaya koyabilme, çeşitli
uygulamalar sayesinde karşılıklı iletişimde bulunabilme, bilgiye ulaşabilme, arkadaşlık kurabilme,
fotoğraf ve görüntülerini diğer insanlarla paylaşabilme ve/veya kişisel bilgileri hakkında insanlara veri
sunabilme imkânı sağlar.
Sosyal medya kavramı ayrıca; medya, kullanıcı, teknoloji gibi boyutları olan bir kavramdır. Bu kavram,
sadece bir boyutla değil tüm boyutların bütünleşik olarak ele alınmasıyla bir anlam ifade etmektedir.
Sosyal medyanın medya boyutu, geleneksel medyadan farklı özelliklere sahip yeni medya ile
açıklanırken, kullanıcı boyutu kullanıcı tabanlı içerik ve teknoloji boyutu ise Web 2.0 ile açıklanmaktadır
(Kekeç Morkoç ve Erdönmez, 2015).
Literatürde en basit hali tanımıyla sosyal medya, Web 2.0 teknolojilerinin kullanıldığı iletişim ortamları
olarak ifade edilir. Web 2.0 kavramı ilk olarak 2004 yılında, Dougherty ve O’Reilly ile MediaLive
International şirketi tarafından organize edilen, Google, Yahoo, msn, Amazon, Ebay gibi Web dünyasının
önde gelen şirketlerinin de katıldığı web konferansında; web alanında yaşanan gelişmeler ve web
dünyasının geleceği tartışılırken ortaya çıkmıştır. Web 2.0 uygulamalarıyla birlikte ortaya çıkan araçların
en önemlilerinden birisi de çevrimiçi sosyal ağlardır (Kekeç Morkoç ve Erdönmez, 2015).
Sosyal ağlar, bireylere birçok iletişim kanalını kullanarak farklı nitelikte, iletişim ve etkileşim içine
girebilecekleri, çok yönlü sanal topluluk yapıları sunmaktadır. Özellikle gençlerin (18-34 yaş) yoğun bir
şekilde kullandığı (dünyada sosyal medya kullanıcılarının %57,4’ü) sosyal medya ağları, kullanıcıların,
bireysel ve herkese açık profiller oluşturabileceği, gerçek hayattaki arkadaşlarıyla etkileşimde
bulunabileceği ve paylaşılan ilgi alanlarına göre diğer insanlarla tanışabileceği sanal topluluk ortamları
yaratmaktadır (Wilson vd., 2010; Balcı ve Baloğlu, 2018).
Son yıllarda Instagram, Youtube, Whatsapp, Facebook, Twitter ve Tiktok gibi sosyal medya ağlarının
yaygınlaşmasıyla, kullanıcı sayısı günden güne artış göstermiştir. Dünya’da toplam nüfusun 53,6’sı sosyal
medya kullanıcısı iken, Türkiye’de Ocak 2021 tarihi itibariyle toplam nüfusun (83 milyon 614 bin), %70,8’i
sosyal medya ağlarını kullanmaktadır ve günde ortalama 2 saat 57 dakika geçirmektedir (Hootsuite ve
We Are Social, 2021).
İnternet ve sosyal medya kullanımının son yıllarda artış göstermesinin pek çok sebebi vardır. Günlük
hayatta yüz yüze kolaylıkla kurulamayan sosyal bağlantıların internet üzerinden kurulabilmesi, bununla
birlikte kurulan ilişkilerin çok daha az risk taşıması, insanların duygu ve düşüncelerini özgür bir şekilde
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ifade edebilmesi, kişilerin kendilerini abartarak, göstermek istedikleri şekilde gösterebilmeleri bu
sebeplerden bazılarıdır (Baş ve Diktaş, 2020).
Sosyal medya, kullanıcılara iletişim, bilgi, eğlence ve sosyal etkileşim gibi çeşitli fırsatlar sunarken,
kullanıcıların kişisel ilgi alanları ve hobileriyle ilgili grup ve etkinliklere katılmalarını da sağlamaktadır
(Muscanell ve Guadagno, 2012). Birçok yönden hayatı kolaylaştıran sosyal medyanın, aşırı ve bilinçsizce
kullanımı ise küresel olarak beraberinde sosyal medya bağımlılığı gibi bir sorunu gündeme getirmiştir.
Sosyal medya bağımlılığı “bireyin herhangi bir sosyal ağı aşırı şekilde kullanması ve bu kullanım
üzerindeki kontrolünü kaybetmesi” olarak tanımlanmıştır (Kıran vd., 2020). Yam ve İlhan (2020) ise
insanların kitle iletişim araçları ile sosyal medya paylaşım sitelerini aşırı derecede kullanımı sonucu
ortaya çıkan bir bağımlılık türü olduğunu belirtmiştir (Ertem ve Güzel, 2021). Dolayısıyla, bireylerin
günlük olarak internette geçirdikleri süre sosyal medya bağımlılığında belirleyici bir faktördür. Bu sürenin
artması, sosyal medya bağımlılığının arttığının ve bireyin sosyal çevresi ile olan ilişkilerinin zayıflamasına
ve yaşam işlevselliğinde bazı bozulmaların oluştuğunun göstergesidir (Çiftçi, 2018; Yukay-Yüksel vd.,
2020).
Araştırmacılar, yeni teknolojilerin (özellikle de çevrimiçi sosyal ağların) aşırı kullanımının, gençlerde
potansiyel bir ruh sağlığı problemi, yalnızlık oluşturabileceğini öne sürmüşlerdir (Echeburua ve de Corral,
2010; Stankovska vd., 2016; Balcı ve Baloğlu, 2018).
Yalnızlık, bireyin boşluk duygusuyla karışık kendini dünyadan kopmuş hissetme duygusudur. Weiss
(1973) yalnızlığı, bireyin sosyal ilişkilerindeki eksikliğe ya da var olan sosyal ilişkilerindeki doğallığın,
yakınlığın, duygusallığın bulunmamasına yönelik gösterilen bir tepki olarak ifade etmiş ve kişinin yalnız
olmasında çevresel faktörlerin daha baskın olduğunu savunur (Boston vd. 2020; Traş vd., 2020).
Literatürde yalnızlık; duygusal yalnızlık ve sosyal yalnızlık olarak ikiye ayrılmıştır (Weiss, 1973). Duygusal
yalnızlık, yakınlığın veya yakın ilişkilerin yokluğu ile ifade edilir ve bağlanma ile ilgilidir. Duygusal yalnızlık,
duygusal olarak bir bağ kurduğu sevdiği kişiden ayrılan, eşinden boşanan, sevgilisinden ayrılan kişilerde
yaşanır. Ayrıca bu durum, çocukluk ve ergenlik çağında terk edilen kişilerde fazlaca yaşanır. Sosyal
yalnızlık ise sosyal ağların eksikliği diğer bir deyişle kişinin çevresinde ihtiyaç duyduğu bir arkadaşlığın
olmaması şeklinde tanımlanır. Sosyal yalnızlık hisseden bireyler kendilerini toplumdan ayrışmış olarak
görür. Özetle; sosyal yalnızlık, kişinin etrafında, arkadaşlık ilişkisi kurabileceği hiç kimsenin olmaması
olarak ifade edilirken; duygusal yalnızlık, kişinin çevresindeki arkadaş, eş, sevgili gibi yakınındaki
insanlarla samimi, içten ilişkiler kuramaması olarak tanımlanır (Traş vd., 2020).
Çeşitli araştırmacılar tarafından yalnızlığın doğasını anlamak için farklı tanımlamalar gerçekleştirilmiştir
ancak yalnızlık için herkes tarafından fikir birliği olan bir tanım söz konusu değildir. Genel olarak yalnızlık
tanımları üç varsayım içermektedir. Birincisi, yalnızlık kişinin sosyal dünyasında algıladığı eksikliklerden
kaynaklanmakta, ikincisi; toplumsal izolasyonun nesnel durumundan farklı olarak kişisel ve öznel bir
durumdur ve son olarak da yalnızlık deneyimi istenmeyendir ve üzücüdür (Çetin ve Anuk, 2020).
Bireyin, sosyal bir varlık olması ve sosyal dünyasında algıladığı eksiklerden kaynaklanan yalnızlık duygusu,
insan yaşamının hemen her döneminde görülebilen bir duygu olmakla birlikte ergenlik ve genç yetişkinlik
dönemlerinde daha yoğun karşımıza çıkmaktadır (Russell, Peplau ve Cutrona, 1980; Gezgin vd. 2020).
Dolayısıyla bu araştırmada, yukarıda ifade edilenler doğrultusunda üniversite öğrencilerinin sosyal
medya bağımlılığı ile yalnızlık duygusu arasındaki ilişkilerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma
kapsamında, bir devlet üniversitesinin öğrencilerine anket uygulaması yapılmış olup, anketlerden elde
edilen verilere frekans, güvenilirlik, normallik, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır.

326

7th International Management and Social Research Conference
May 19-21 2021 Proceeding Book, Volume: 1
3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
3.1. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı ile yalnızlık düzeyi arasındaki
ilişkilerin tespit edilmesidir. Bu bağlamda araştırmanın amacına yönelik aşağıdaki sorulara cevap
aranmaya çalışılmıştır.
1. Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı ile yalnızlık arasında bir ilişki var mıdır?
2. Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı, yalnızlığı etkiler mi?
3.2. Araştırmanın Modeli ve Ölçekler
Araştırmada kullanılan ölçek ifadeleri önceden geçerliliği ve güvenilirliği sınanmış ölçeklerdir. Üniversite
öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığını ölçmede, Şahin ve Yağcı’nın (2017) “Sosyal Medya Bağımlılığı
Ölçeği- Yetişkin Formu: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması”ndan yararlanılmış olup bu ölçek 20 ifadeden
oluşmaktadır. İlk on bir madde sanal tolerans alt boyutunu, diğer maddeler ise sanal iletişim alt
boyutunu oluşturmaktadır. Ölçekte iki madde ters puanlanmaktadır.
Üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeylerinin ölçülmesinde ise Russel vd. (1978) geliştirilen UCLA
(University of California, Los Angeles) yalnızlık ölçeğini Ergün’ün (2020) Türkçe uyarlamasını yaptığı
“Yalnızlık Ölçeğinin Okullar için Türkçe Uyarlaması” çalışmasından yararlanılmıştır. Bu ölçek, 20 ifadeden
oluşmaktadır. Yalnızlık ölçeğinde on ifade ters kodlanmış olup ölçek iki boyut (Birlik ve Teklik) altında
toplanmıştır.
Katılımcıların betimleyici bilgilerini edinmek için ise Kişisel Bilgi Formu kullanılmış olup, bu formda
katılımcılara cinsiyet, yaş, eğitim durumu, ailede yaşayan kişi sayısı, bir işte çalışma durumu, aile aylık
gelir durumu, aile tipi ve kardeş sayısı gibi sorular bulunmaktadır.
Alan yazın incelemesine dayanarak hazırlanan araştırma modeli Şekil 1’ de gösterilmektedir.

Sosyal Medya
Bağımlılığı

Yalnızlık

Şekil 1: Araştırma Modeli
3.3. Veri Toplama Yöntemi ve Örneklem
Araştırmanın evrenini bir devlet üniversitesinin 2020 – 2021 Eğitim – Öğretim yılında öğrenim gören
öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 252 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırma
nicel bir araştırma olup, veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket, sosyal
medya bağımlılığı, yalnızlık ölçekleri ile katılımcıların betimleyici özelliklerini belirleyen kişisel bilgi formu
olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır.
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Örneklem seçiminde olasılığa dayalı örnekleme yöntemlerden Basit Tesadüfi (Rastgele) örnekleme
yöntemi seçilmiştir. Bu yöntemde evrendeki her bir öğrenci “eşit” ve “bağımsız” seçilme şansına sahiptir.
Diğer bir ifade ile her öğrenci eşit seçilme şansı olmalı, birinin seçilmesi, diğer öğrencinin seçilmesine
engel olmamalı ve etki etmemelidir.
3.4. Araştırmanın Hipotezleri
Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılık düzeyleri ile yalnızlık arasındaki ilişkinin tespit edilmesi
amacıyla oluşturulan hipotezler aşağıdaki gibidir:
H1: Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı ile yalnızlık arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H2: Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı, yalnızlık üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
3.5. Bulgular
3.5.1. Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular
Ankete katılan katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bulgular Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular
Değişken
Cinsiyet

Yaş

Eğitim Durumu
Ailenizin Aylık Geliri

Ailede yaşayan kişi sayısı

Bir İşte Çalışma Durumu
Aile Tipi

Kadın
Erkek
17-20 yaş
21-24 yaş
25-28 yaş
29-32 yaş
33 ve üzeri
Ön lisans
Lisans
Lisansüstü
2.500 TL ve altı
2.501 TL - 5.000 TL
5.001 TL - 7.500 TL
7.501 TL - 10.000 TL
10.001 TL ve üzeri
2 kişi
3 kişi
4 kişi
5 kişi ve üzeri
Evet
Hayır
Çekirdek Aile
Geniş Aile

Frekans

Yüzde (%)

201
51
134
99
10
5
4
166
81
5
67
103
54
16
12
9
41
92
110
44
208
209
43

79,8
20,2
53,2
39,3
4,0
2,0
1,6
65,9
32,1
2,0
26,6
40,9
21,4
6,3
4,8
3,6
16,3
36,5
43,7
17,5
82,5
82,9
17,1
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Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların %79,8’i kız, %20,2’si erkek öğrencilerden oluşmakta ve öğrencilerin
%92,5’lık kısmı 17-24 yaş aralığında yer almaktadır. Eğitim durumları açısından incelendiğinde %65,9’u
ön lisans ve %32,1’lik kısmı lisans bölümünde öğrenim görmekte, ailelerinin gelir durumu açısından
incelendiği ise %40,9’luk kısmı 2.501 TL – 5.000 TL arasında değişmektedir. Ailede yaşayan kişi sayısı
açısından incelendiğinde %81,2’si 4 kişi ve üzerinde yaşayan aileler oluşturmakta olup, %82,9’luk kısmı
çekirdek aile yapısını oluşturmaktadır.
3.5.2. Güvenilirlik Analizleri
Güvenilirlik, ölçümün tutarlı olmasının ölçütü olup, ölçüm sonuçları farklı yerlerde uygulandığında benzer
sonucu vermelidir. Diğer bir ifade ile bağımsız ölçümlerde benzer kararlı sonuç alınmalıdır. Güvenilirlik
analizi ile, bir ölçeğin ölçmek istediği özelliği ne ölçüde doğru ölçtüğünü, ölçeğin üretkenliğini ve
sürekliliğini gösterilmektedir. Bir kavramın değerlendirilmesinde güvenilirlik gereklidir ancak yeterli
değildir (Çakmur, 2012, Örücü vd., 2021). Araştırma kapsamında ölçeklerin güvenilirlik analizi bulguları
Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Güvenilirlik Analizine İlişkin Bulgular
Cronbach's Alfa
Sosyal Medya Bağımlılığı
Yalnızlık

,831
,794

Örneklem
Sayısı
252
252

Ortalama

Std. Sapma

2,7151
2,9484

,58047
,28435

Tablo 2’de görüldüğü gibi ölçeklerin sınanmasında Cronbach’s Alfa istatistiğinden yararlanılmıştır. Bu
değerin 0.70’ten yüksek olması ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede her bir faktör
için Cronbach’s Alfa değerleri 0,70 ten büyük olduğu için ölçeklerin güvenilirliği yüksektir.
3.5.3. Normallik Testi
Verilerin normal dağılımı; korelasyon, regresyon ve anova testi gibi analizlerinin uygulanabilmesi için
önem arz etmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2018; Yılmaz ve Kurt, 2021). Araştırma verilerinin normal olarak
dağılıp dağılmadığını tespit etmek için öncelikle Normallik testi uygulanmış ve değişkenlerin Çarpıklık
(Skewness) ile Basıklık (Kurtosis) değerlerine bakılmıştır. Bu değerlerin -1,5 ile +1,5 aralığında olması
normal dağılımın var olduğunu göstermektedir (Gürbüz ve Şahin 2018).
Tablo 3. Normallik Testine İlişkin Bulgular
Sosyal Medya Bağımlılığı
Yalnızlık

Basıklık (Kurtosis)
-,242
1,164

Çarpıklık (Skewness)
,138
-,248

Tablo 3’te sosyal medya bağımlığı ve yalnızlık ile ilgili verilerin Çarpıklık (Skewness) ile Basıklık (Kurtosis)
değerleri incelendiğinde -1,5 ile +1,5 arasında yer aldığı için bu durum verilerin normal dağılım
gösterdiğini ifade etmektedir.
3.5.4. Korelasyon Analizi
Korelasyon analizi, iki değişken arasındaki ilişkinin ve bağımlılığın şiddetini belirlemeye yönelik bir analiz
tekniğidir. Korelasyon analizi neticesinde hesaplanan korelasyon katsayısı r ile gösterilir ve bu katsayısı -1
ile +1 arası değerler alabilir. Katsayının +1 olması iki değişken arasında mükemmel bir doğrusal ilişkinin
olduğunu gösterirken, -1 olması değişkenler arasındaki ilişkinin mükemmel olduğunu ancak yönünün

329

7th International Management and Social Research Conference
May 19-21 2021 Proceeding Book, Volume: 1
ters olduğu anlamına gelmektedir. Katsayının 0 (sıfır) olması ise değişkenler arasında bir ilişkinin olmadığı
anlamına gelmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2018; Örücü vd., 2020).
Tablo 4. Korelasyon Analizine İlişkin Bulgular
Sosyal Medya Bağımlılığı
1
252
,155*
,014
252

Korelasyon Katsayısı
Sig.
N
Korelasyon Katsayısı
Sig.
N

Sosyal Medya Bağımlılığı

Yalnızlık

Yalnızlık

1
252

N:252, p*<0.05, p**<0.01

Tablo 4’te görülen korelasyon analizi bulgularına göre sosyal medya bağımlığı ile yalnızlık arasında
anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Değişkenler arası pozitif yönlü bir ilişkinin varlığı iki
değişkenin birlikte değiştiğini göstermektedir. Sonuç olarak (H1: Üniversite öğrencilerinin sosyal medya
bağımlılığı ile yalnızlık arasında anlamlı bir ilişki vardır.) hipotezi kabul olmuştur.
3.5.5. Regresyon Analizi
Regresyon analizi, bağımlı bir değişken ile bu bağımlı değişken üzerinde etkisi olduğu düşünülen bağımsız
değişken veya bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin bir model ile açıklanmasını ifade etmektedir.
Diğer bir ifade ile değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkisini araştırmaktadır. Değişenler arasında bir
ilişki bulunması, bir değişkenin diğer değişken tarafından etkilenmesini ya da her iki değişkenin başka
değişkenlerden birlikte etkilenmesini göstermektedir (Gürbüz ve Şahin, 2018).
Tablo 5. Regresyon Analizine İlişkin Bulgular
Model

B

Std. Hata

Sabit

2,743

,085

Sosyal Medya
Bağımlılığı

,076

,031

Bağımlı Değişken: Yalnızlık

R

,155

R

2

,024

T

F

Sig.

32,275

162,430

,000

2,477

,014

Bağımsız Değişen: Sosyal Medya Bağımlılığı

Tablo 5’te gösterilen regresyon analizinin sonucuna göre bağımsız değişken sosyal medya bağımlılığı,
bağımlı değişken yalnızlığı etkilediği görülmektedir. R değerinin ,155 olması modelin gözlenen değerlere
ne ölçüde iyi olduğunu göstermektedir. R2 değeri bağımsız değişken sosyal medya bağımlılığının, bağımlı
değişken yalnızlığın toplam değişimini açıklama oranını gösterir. Buna göre üniversite öğrencilerinin
yalnızlık duygusunda %2,4’lük değişimin sosyal medya bağımlılığına bağlı olduğu görülmektedir. Ayrıca,
anlamlılık değeri (Sig.), 0.05 değerinden küçük olması, regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur (p<0,005). Bu durumda (H2: Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı, yalnızlık
üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.) hipotezi kabul olmuştur.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Teknoloji ve internetin gelişmesiyle özellikle gençler sosyal medya platformlarında aktif olarak vakit
geçirmektedirler. Bu durum zaman içerisinde sosyal medyanın aşırı kullanımıyla gençlerde sosyal medya
bağımlılığı haline dönüşmektedir. Sosyal medya bağımlısı haline dönüşen gençler, bulundukları sosyal
ortamdan uzaklaşmakta ve yalnızlık duygusu yaşamaya başlamaktadırlar. Bu bağlamda bu araştırmada
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genç kitleyi oluşturan üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı ve yalnızlık arasında bir ilişki olup
olmadığı araştırılmıştır. Araştırmadan elden edilen bulgulara göre üniversite öğrencilerinin sosyal medya
bağımlılığı ile yalnızlık duygusu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Durak, Batıgün ve
Hasta (2010), Ayaroğlu (2002), Çağır (2010) da bu araştırmanın bulgularına benzer sonuçlar elde etmiştir.
Cengizhan (2005), öğrencilerin internet ve sosyal medya aşırı kullanımını biyo-psikososyal açıdan
olumsuz yönde etkilediğini, Anderson (2010); akranlarıyla karşılaştırıldığında internet ve sosyal
medyanın aşırı kullanımı görülen öğrencilerde, bu durumun yeni bireylerle tanışmada, akademik
çalışmalarda ve uyku düzeni gibi aktiviteleri olumsuz yönde etkilediğini ifade etmiştir (Yıldız ve Koçak,
2020).
Üniversite öğrencilerinin yalnızlaşmasında etkisi olan sosyal medya bağımlılığını engelleyebilmek için,
sosyal medya uygulamalarının kullanım amaçlarının nedeni araştırılmalıdır. Öğrencilerin sosyal medya
bağımlılığından kurtulmasını sağlamak amacıyla öğrencilere teknolojiyi doğru ve etkin kullanabilmesi
hususunda eğitimler verilmeli ve sosyal medya kullanımının öğrencinin lehine olacak şekilde
programlanmalıdır.
Bu araştırma sadece bir devlet üniversitesinin 252 öğrencisine yapılmıştır. Gelecekte konu ile ilgili
yapılacak benzer nitelikteki araştırmalarda daha büyük bir örneklem ele alınarak bir boyut kazandırılması
faydalı olacaktır. Sosyal medya günümüzde çocukluk ve ergenlik dönemlerinde de görülmeye
başladığından gelecek araştırmalarda bu gruplarında incelenmesi faydalı olacaktır. Ayrıca, araştırma
bulgularına göre üniversite öğrencilerinin yalnızlaşmasında sosyal medya bağımlılığı haricinde birçok
etken bulunmaktadır. Bu bağlamda, üniversite öğrencilerinin yalnızlık duygusu yaşamasına neden
olabilecek yaş, cinsiyet, medeni durum, gelir durumu, bulunduğu yerleşim yeri gibi sosyo-demografik
değişkenlerin etkileri de incelenmelidir. Bu nedenle, üniversitesi öğrencilerinin yalnızlık duygusu
yaşamasına neden olabilecek farklı değişkenlerle olan ilişkilerin de incelenmesi literatüre katkı
sağlayacaktır.
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Abstract
In the field of advertising, the increasing global competition has caused major changes in the way
companies communicate with consumers. Being one of the most important components of marketing
communication, advertising increasingly moves from traditional media to the new media environment
due to the rapid development of communication technologies. In a time where all possible forms and
contents are tested when it comes to advertising, companies are pushing the limits of the real and
virtual world as they are always in search of something new with the result of having finally discovered
space advertising. Taking advertising to a galactic and thus extraordinary dimension, space advertising is
a marketing communication tool that includes ideas, products and services that span the space industry
and provides different formats. In its simplest form, a brand product photographed or filmed by NASA
astronauts can be promoted in a space capsule. A more extreme form, which is planned to be
implemented in the near future, is the orbital display technology through which the sky can be used as a
big screen to publish logos and advertisements like bright stars reaching up to 7 billion people. In line
with these striking developments, companies will be able to create and manage their marketing
communication activities not only on earth but also beyond the sky. In this study, space advertising will
be examined in terms of its conceptual aspect, form and potential by conducting a literature research.
Finally, the future importance of space advertising and the problems it brings will be discussed.
Keywords: Marketing Communication, Advertising, Space, Technology
Gökyüzünün Ötesinden Pazarlama İletişimi Yönetimi: Uzay Reklamcılığına Genel Bir Bakış
Özet
Reklamcılık alanında global çapta rekabetin artması, şirketlerin tüketicilerle iletişim kurma biçimlerinde
büyük değişikliklere gitmesine neden olmuştur. Pazarlama iletişiminin en önemli bileşenlerinden biri
olan reklam, iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte giderek geleneksel medyadan yeni medya
ortamına doğru yönelmektedir. Reklam söz konusu olduğunda mümkün olan her türlü şeklin ve içeriğin
denendiği bir zamanda, gerçek ve sanal alemdeki sınırları zorlayan şirketler yeni arayışlar içine girmiş ve
sonuç olarak uzay reklamcılığını keşfetmiştir. Reklamcılığı galaktik bir boyuta taşıyan uzay reklamcılık,
uzay endüstrisini kapsayan fikirleri, ürünleri ve hizmetleri içeren bir pazarlama iletişimi aracıdır ve farklı
formatlarda gerçekleşebilir. En basit haliyle bir uzay kapsülünde NASA astronotları tarafından fotoğrafı
veya filmi çekilen bir marka ürününün tanıtımı yapılabilmektedir. Daha ekstrem olmakla beraber yakın
gelecekte uygulanması plananan orbital display teknolojisiyle gökzüyü devasa bir ekran olarak
kullanılabilecek ve böylece parlak yıldızlar gibi yayınlanan logo ve reklamlarla 7 milyar kadar kişiye
ulaşmak mümkün olabilecektir. Bu çarpıcı gelişmeler doğrultusunda şirketler artık sadece dünyada değil,
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gökyüzünün ötesinden de pazarlama iletişim faaliyetlerini oluşturup yönetebilecektir. Bu çalışmada, uzay
reklamcılığının literatür araştırması yapılacak ve bu doğrultuda kavram, form ve potansiyeli
incelenecektir. Çalışmanın sonunda uzay reklamcılığın gelecekteki önemi ve beraberinde getirdiği
problemler tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Pazarlama İletişimi, Reklamcılık, Uzay, Teknoloji
INTRODUCTION
In today's world, advertising is omnipresent as never before. In nearly every bit of media that people
consume, there is usually an advertisement attached to it. Advertising uses every possible mass media
to get its message through as for example TV, print (e.g. newspapers, magazines, journals), radio,
internet, and especially social media. Even if people tend to ignore advertising, companies always find
new ways to make it even more ubiquitious (Baran, 2009: 371). Advertising is an old concept of
promotion with roots that go back to ancient times, but has become quite competitive due to
developments in media and technology in the past few decades. In this light, advertising is one of the
most prominent and important components of marketing communication today (Fill & Jamieson, 2011:
24). However, the intruiging question is if marketing communication is at a fundamental turning point in
terms of advertising. The COVID-19 pandemic has caused a global recession and changing consumer
behavior. In this challenging time, brands are forced to get even more creative with their advertising
campaigns to persuade customers. Companies are investing less in traditional advertising as they
discovered the digital sphere; further they always search for new methods to attract customers’
attention in a world of overwhelming advertising content (Mogharabi, 2020). As a result, the huge
competition has led to new forms of advertising, which has compelled companies to consider
extraordinary advertising techniques such as space advertising (Wilson, 2016).
Space is an area that has always fascinated and excited humankind. The idea of people going into the
sky for adventures in other worlds is rooted in persisting dreams and goes back to ancient myths
(Vernikos, 2008). While the majority of the world population will go through life without ever physically
experiencing the space environment, the collective fascination about it will certainly always exist. Since
man set foot on the moon over four decades ago in 1969, there has been such excitement about space.
But just as important, this opened the door to a whole new era of space exploration. Today, many more
journeys into space have been made, and it was just a matter of time that space advertising would
emerge.
Space is infinite, and so are companies’ business and marketing opportunities today. For the first time
since the very beginning of the space age, the future of space exploration is no longer limited to an elite
group of military officers or test pilots of space forces and governments (Brockwell, 2019). The rise of
innovative private companies, commercialization and huge developments in space technology since
the early 1990s has led to the point that space industry is now open to everyone in a way that it has
never been before – including brands. Brands that we are used to see on earth are beginning to
recognize the benefits space can offer. Whilst sending branded products into space is not a new idea,
many companies are yet to expand their horizons further than earth. Space advertising becomes a new
instrument for companies to make use of it in terms of marketing communications. Having a futuristic
appeal, space as a concept draws universal fascination. Thus, it can be used as an ideal tool for brands
to impress customers through advertising. Until now, there have been some successful attempts at
space advertising, most recently including SpaceX launching a Tesla car into orbit or the photo shoot of
Estée Lauder’s Advanced Night Repair serum in the NASA space station (Hackl, 2020).
In this research, the sources in the foreign literature were scanned and the studies on the subject were
examined. As a matter of fact, there can hardly be found scientific works dedicated to space advertising.
However, there is specific information about it in various types of media (e.g. online magazines,
newspapers, etc.) and space-related companies’ or brands’ websites. Therefore, the purpose of this
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research is to make a theoretical contribution to the literature by providing an overview of space
advertising. The paper focuses on the conceptual explanation and various forms of this extraordinary
type of advertising. Further, the paper outlines a brief reconstruction of the development of space
advertising, presenting the most notable brand projects that were implemented so far. The research
sheds light onto benefits and the potential space advertising provide. Finally, some critical
considerations and challenges of space advertising will be formulated by revisiting their scientific
grounds.
1. THE CONCEPT OF SPACE ADVERTISING
1.1. Marketing Communication and Advertising
Media is a powerful tool to communicate messages to their target audience. Not only do these
communication channels have a huge impact on people’s live by setting trends and shaping perception
about events happening in the world, but also media serve as an important marketing communication
tool for companies to promote and sell their products (Baran, 2009; Fill & Jamieson, 2011). Moreover,
marketing communication is used as a strategy by companies to reach a target market through different
types of methods of communication (Shrivastava & Dawle, 2020). Marketing can be defined as “the
activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging
offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large” (American Marketing
Association, 2017). In 21st century, marketing focuses on creating value which aims to satisfy current and
future customer needs (McFarlane, 2013: 66). In general, marketing communication serves as an
umbrella concept which denotes all facets of a company’s marketing process, including communication
as a key component.
Being one of the most prominent and important components of marketing communication, advertising
can be defined as mediated form of communication paid for by and identified with a business seeking to
increase the likelihood that the receivers who consume those messages will act or think as the
advertisers wishes (Baran, 2009: 388). Advertisements are designed to give information about products
and services and to convince customers to take some action, now or in the future (Richards & Curran,
2002: 74). For this reason, advertising must stand out somehow; it has to be credible, unique, and
memorable in order to work effectively (Baran, 2009: 388). Therefore, in the contemporary business
world of large scale production, companies cannot think of pushing sale of their products and services
without advertising them. Advertising is of great importance in a global environment where tough
competition in the market and fast changes in technology is everyday reality. Thus, advertising becomes
more crucial as competition grows.
1.2. Space and Advertising: “Spacevertising” as a New Medium and Marketing Tool
Space can be defined as “the empty area outside Earth’s atmosphere, where the planets and stars are”
(Cambridge Dictionary, 2021). It is considered as a zone that is about 100 kilometers above the Earth,
where there is no air to breathe and the blue sky turns to black (Howell, 2017). Against this scientific
backdrop, space is a fertile ground for the human imagination. Space relates to people’s dreams and
desires for a better tomorrow in our increasingly stressed out world. Space technology is transforming
life not just in orbit, but also on earth. In this respect, advertising related to space offers a different and
unique opportunity for companies to present themselves outside the physical boundaries of earth.
Space advertising, then, can be described as the use and implementation of advertising in the space
environment or campaigns related to space as a theme. Taking advertising to a galactic and thus
extraordinary dimension, space advertising becomes a marketing communication tool that includes
ideas, products and services that span the space industry and provides different formats. Space is a
source of inspiration of which brands can make use of. In this sense, space can be considered as a
completely new media and marketing platform where brands can associate in innovative ways by
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connecting with space which seems to be success-promising. Studies show that customers are more
likely to buy a product if it was inspired or created by technology developed for space (Sparks & Honey,
2017). Obviously, the flavor of space added to advertising transforms an intangible, far-out fascinating
world into a desired experience on earth. It is especially the visual design elements of space that seems
to attract people.
Peeters (2001) underlines that space activities are in a transitional phase as the shift from publicly
financed to private activities is a result of reduced public funding and increased commercial space
opportunities. With the development of commercial telecommunications satellites, the
commercialization of space was initiated. Consequently, this has led to the development of new markets
on a global scale (Willekens, P. & Peeters, 1998). As shown in Figure 1, it is estimated that the global
space industry will generate revenue of more than $1 trillion by 2040 (Morgan Stanley, 2020). As
commercial space has exploded into a trillion-dollar industry in the last two decades, it is obvious that
marketing will also find its place here. As commercialization and development of space activities
continues, there are various sponsorship opportunities in terms of marketing communication for brands
that aim to associate with space technology and space missions (Metatron Capital, 2020a). It is assumed
that early ventures into space will change how companies do business and influence different fields (e.g.
tourism, travel and marketing) in the near future (Hackl, 2020). Forward-thinking companies and spaceminded brands may recognize the opportunity space provides and explore ways to bring themselves
outside earth.

Figure 1: The Global Space Economy
Source: https://www.morganstanley.com/

2. TAKING BRANDS OUT–OF–THIS–WORLD: CURRENT FORMS OF SPACE ADVERTISING
From its very beginning in the 1990s, space advertising shows itself in different forms. In general, space
advertising is distinguished between two basic levels, being obtrusive or non-obtrusive. (Mineiro, 2010:
168; Galliott, 2016). In this respect, the term “obtrusive” means noticeable or prominent in an
unwelcome or intrusive way. Space advertising, which is obtrusive, can be recognized by people on the
surface of earth without the help of any supporting technological device (e.g. binoculars and
telescopes). In contrast, space advertising considered as non-obtrusive can be described as not being
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disturbing; for example, it can be in the form of corporate sponsorship logos on space-related items
such as rockets and satellites. It can be further stated that there are simple and extreme forms of space
advertising. Examples of how brands can associate themselves in the most simpliest way with the space
industry in non-obtrusive forms are listed below:
• Rockets and satellites attached with corporate logos
• Photo shoot and commercials shot of brands’ products and services in space
• Sponsored space suits
• Product placements in space missions
• Space-related products and servies
In relation to the points mentioned above, the National Aeronautics and Space Administration – better
known as NASA – has recently opened the International Space Station (ISS) for business opportunities,
allowing private missions for marketing purposes (NASA, 2020). Accordigly, NASA aims to stimulate
commerce by providing expanded opportunities to promote products and services in order to finance
and catalyze space exploration markets. NASA further states that the new policy includes activities that
can be as simple as a product pictured in space for use in marketing materials or a company flying and
returning commemorative or other items to be sold after having been in space.
An extreme and obtrusive form of advertising would be the potential use of the orbital display. The
orbital display is introduced as a new media and the era of space entertainment (Orbital Display, 2021).
Accordingly, there are certain ways to use the orbital display as follows:
• Entertainment Purposes: Displaying messages or images from space during global events.
• Sharing Messages: Bringing information to the public on a broad-based perception level (e.g. logos,
product offers and brand slogans)
• State of Emergency: In the case of catastrophical emergencies, when phones do not work or power
cuts occur, governments can use the display for urgent notifications for the population.
In advertising context, the orbital display technology enables to project enormous illuminated billboard
advertisements in the night sky by using cubesats, a series of reflective satellites, where they would be
visible from Earth with the naked eye. Such space billboards, which would offer brands the chance to
reflect their logos, for example, would be as large and as bright as the moon with the help of satellite
technology (Tomlinson & Wiley, 1995: 539). But the most important point to mention is that space
billboards would reach an incredible global mass audience of 7 billion people, which means almost the
entire world (Orbital Display, 2021).
As the cost for entry barriers is reduced with new technologies, smaller companies are also able to enter
into the space market and are no longer limited to large heavily funded companies. Smaller satellites,
lower launch costs, and cheaper technologies open the field to more opportunities to take brands to
space for advertising purposes. Recently, companies emerge which recognize the value in space and
consequently invest in ventures on space technology. Gr@vity, for example, describes itself as “the first
and only global marketing agency in the world to have the logistical capacity and technical know how to
launch a groundbreaking world’s first marketing campaign in space” (Gravity Space Marketing, 2020).
Another example is Metatron Capital, a venture that has created Metatron Media Partners “to identify
and manage marketing opportunities across various space exploration around the globe, connecting
brands with the next frontier of space discovery and travel” (Metatron Capital, 2020b).

338

7th International Management and Social Research Conference
May 19-21 2021 Proceeding Book, Volume: 1

3. IMPLEMENTATION OF SPACE ADVERTISING: EXAMPLES IN PRACTICE
Since the 1990s, companies have tried repeatedly to take their brands and advertising campaign to
space. Until now, space advertising has been created by several global companies – some with big
success. The development and implementation of space advertising will be presented with the aid of
practical examples in the following.
3.1. First Spaceflight for Journalist: Tokyo Broadcasting System (1990)
In 1990, Russia launched Soyuz TM-11 – a human carrier capsule – as part of their 11th expedition to the
Mir Space Station. The media company Tokyo Broadcasting System (TBS) sent one of its TV Japanese
journalist, Toyohiro Akiyama, into space. Tokyo Broadcasting System paid $10 million for both the
journalist’s seat and a TBS logo on the launch vehicle. Besides, the logos of Sony, Unicharm, and Otsuka
Pharmaceutical were also emblazoned on the craft. This was one of the first and most notable projects
in space advertising history. With this mission, Akiyama was the first journalist and, at the same time,
one of the first non-astronauts to fly into space. As a result, this spaceflight earned Tokyo Broadcasting
Systems a huge publicity at that time (Reid, 1990).
3.2. First Ad Shot in Space: Pepsi (1996)
In 1996, Pepsi sent an oversize can into the orbit to promote its new blue design by paying
approximately $5 million. Two Russian cosmonauts, Yuri Onufrienko and Yuri Usachev, left their post on
the Russian Mir Space Station to go out for a spacewalk, while the American astronaut Sharon Lucid was
filming it. The featured product was a large-size replica of Pepsi’s new blue can design and the tagline
was, “The choice of the next generation”. Obviously, Pepsi had the desire to use space to promote its
soft drink. Pepsi claimed it was the world’s first ad shot in space, as it was filmed outside the orbiting
complex during a spacewalk (PepsiCo, 2021). It is also known as one of the most expensive ads ever
produced, costing more than $300 million (Koren, 2019).
3.3. First TV Commercial in Space: Tnuva Milk (1997)
In 1997, Israeli milk and dairy company Tnuva produced the first TV commercial in space – earning it a
Guinness World Record – on Russian space station Mir. The advertising campaign for Tnuva Milk showed
Mir crew commander Vasily Tsibliyev drinking milk aboard the space station. In fact, this was the first
time milk in liquid form has been sent into space. The commercial was planned for several months and it
cost the company about $450,000 for only a 95-seconds video (Brockwell, 2019). As a result, the
advertisement gained huge publicity after it was broadcasted, especially the unusual connection
between the Russian space station and the Israeli milk was oustanding.
3.4. First Company Delivering Pizza to Space: Pizza Hut (2000/2001)
In 2000, Pizza Hut had placed its logo on a Russian proton rocket for a price of $1 millon. The launch of
the rocket was viewed by approximately 500 million people around the world, thus earning the
company a lot of publicity (Wilson, 2016). The second, and more extraordinary idea, came in 2001, when
Pizza Hut became the first company that “delivered” pizza to the International Space Station in a
vacuum-sealed container. It is estimated that the combined press value the stunts received were in total
$250 million worldwide. The creation and delivery of the 6-inch salami pizza was a culmination of about
one year of planning with the guidance of food scientists and several months of rigorous testing to make
sure that the delivered pizza met the required space food standards (Pizza Hut, 2001; Hackl, 2020).
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3.5. First Parachute Jump from Space: Redbull (2012)
In 2012, under the concept of “Red Bull Stratos”, Austrian skydiver Felix Baumgartner jumped from 39
kilometres above the earth, and was sponsored by the energy drink brand Redbull. The Red Bull logo
was placed on Baumgartner’s suit, parachute and capsule that lifted him to space. With this space
activity, Baumgartner astonished millions watching live around the world with the parachute jump from
space. Apparently being the biggest and most successful marketing stunt to date, Red Bull brought
together world leading experts from different fields (such as medicine, science, and engineering) to
break three world records when Baumgartner completed the freefall from space. Though Redbull had
put the emphasis on the scientific and medical information such an experiment would give, it appears
that the benefit they got from it was mainly that of a huge advertisement (Oger, 2015; Redbull, 2021).
3.6. First Car Brand in Space: Tesla Roadster (2018)
In 2018, SpaceX launched a Tesla Roadster – the well-known electric car brand – as the payload for the
Falcon Heavy rocket test flight (see Figure 2). In the driver’s seat sat “Starman”, a dummy passenger
dressed in an official SpaceX spacesuit. The launch of the car into space by SpaceX, Elon Musk’s spaceexploration company, cost $90 million and served as both a test heavy-lift trial for the aerospace
company's technology and a promotion of the Tesla brand. The launch was designed to show that the
company could transport cargo for future clients and eventually carry people and supplies to colonize
other planets like Mars (Bold, 2020). The event featured a livestream of the Roadster flying through
space, which was considered as a brilliant idea for a car commercial without spending any money on
advertising (Matousek, 2018).

Figure 2: Elon Musk’s Twitter Post (7 February 2018)
Source: https://twitter.com/elonmusk/status/1005577738332172289
3.7. First Skincare Ad Photo Shoot in Space: Estée Lauder (2020)
In 2020, beauty and cosmetic brand Estée Lauder has partnered with NASA to launch its skincare
product, the Advanced Night Repair Synchronised Multi-Recovery Complex serum, into space. The
company has paid $128.000 to have NASA astronauts taking pictures of ten bottles of the product in the
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heavily-windowed Cupola observatory on the International Space Station with the earth as its
background setting (Bhasin & Bachman, 2020). Estée Lauder has chosen the serum for the space journey
because “this iconic product has shaped the future of skincare with a legendary legacy of firsts” (Estée
Lauder Companies, 2020). Providing panoramic views of the cosmos as shown in Figure 3, the pictures
of the photo shoot were used for the brand’s social media platforms and other promotional activities
(Bargeron, 2021). Being the first beauty brand to go into space as a means to highlight its skincare
innovation, Estée Lauder’s brand slogan “Be aware of your infinite possibilities” seems to fit with the
limitless options the space environment provides. Moreover, the brand wants to increase brand
awareness and sales through a strategic emphasis on technology (Ong, 2020).

Figure 3: Estée Lauder’s Instagram Post (4 April 2021)
Source: https://www.instagram.com/p/CNKoiBQL3xk/
3.8. First Ad on the Moon: Pocari Sweat (2021)
The fascination with the bright, shiny moon hanging in the night sky exists since ever, and the
Japanese pharmaceutical company, Otsuka Pharmaceuticals, wants to become the first company to
advertise there in 2021. One of the company’s sport drinks, Pocari Sweat, has started the Lunar Dream
Capsule Project. Claimed to be the first private moon-landing project, the mission to the moon will be to
land a space capsule carrying children’s dreams in written form, collected from across Asia, sent to the
surface of the moon in an estimated 380,000 km journey from the earth. (Oger, 2015; Galchen, 2019)
4. THE NIGHT SKY AS A GIANT SPACE BILLBOARD?
Besides successful examples of space advertising, there have also been various spectacular projects that
never came to fruition so far. In 1993, the American startup called Space Marketing Inc. proposed to
launch a 1-mile-wide display satellite at an altitude of 150 miles (Tomlinson & Wiley, 1995: 539). The
result would be an illuminated advertising billboard in the low earth orbit where advertisements of
companies would be placed. This space billboard would almost appear the same size and brightness as
the moon and would be visible from earth. The proposal of the space billboard could have been a
turning point in advertising, but it led to significant controversy around the world and was never
pursued. In the end, the project was not realized as the company failed to come up with enough money
to fund the development and launching of the billboard (Wilson, 2016). Further, the project inspired a
bill to ban all advertisements in outer space, though this was later amended to only be relevant to
advertising that would be considered obtrusive (Miller, 1993).
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As a matter of fact, the idea of space advertising in ways visible from the ground is not a new concept,
but has been carried out in recent times again. In 2019, a Russian startup called StartRocket announced
that it has planned to create the world’s first giant billboard advertisement in the night sky – such as
Space Marketing Inc. before. StartRocket has created a media – the orbital display – with a target
audience of approximately 7 billion people on earth. The display orbits on 400-500 km altitude and
delivers 3-4 messages/images a day, having a viewable area of 50 km2 using the Sun as a light source.
StartRocket aims to offer brands the chance to reflect their logos, to project enormous advertisements
and other communications from space in the night sky. StartRocket’s vision is illustrated in a
promotional video, where KFC and McDonald’s logos are appearing in the sky like stars which would be
visible only at night and could be seen from just about anywhere (Christian, 2019). In one illustration on
StartRocket’s website as shown in Figure 4, StartRocket imagines the logo of a fictional soft drink
company, “LocaCola”, which is streaking across a dark sky via their Orbital Display. On StartRocket
website it is further stated: “Space has to be beautiful. With the best brands our sky will amaze us every
night. No ugly place there after this” (Orbital Display, 2021).

Figure 4: StartRocket’s Orbital Display
Source: https://theorbitaldisplay.com and https://vimeo.com/309893059
There are seductive sides of space billboard advertising: the advert would be visible to a mass audience,
it would be noticeable to anyone who looked upwards for any reason, and despite the costs of venturing
into space, the size and noticeability of the advert could make it cheaper, eyeball-for-eyeball, than some
more traditional formats (Brockwell, 2019). However, the sky was actually the only place left where
there is no advertising. But according to Vlad Sitnikov, the project leader of Orbital Display, the
commodification of the night sky is the next logical step in advertising (Christian, 2019). Even if
StartRocket’s advertising scenario seems very science fiction, it is in fact quite realistic. The business
with space billboards would take advertising to a whole new level which really could be realized if one
day a company is willing to spend the necessary funding to be the first.
5. BENEFITS, POTENTIAL AND CRITICISM OF SPACE ADVERTISING
Nowadays, many brands want to launch themselves into the great beyond (Bargeron, 2021). But to
date, space advertising is not a common advertising media yet. Nevertheless, it holds great potential.
Space advertising is an extraordinary, creative and unique way of advertising. In this context, it will be
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important to discover and manage advertising opportunities to connect global brands to space. One of
the most important advantages of space advertising over methods on earth is the huge target audience
it can reach. Almost the whole world, meaning billions of peope across contintents, can be exposed to
an advertisement from space. Moreover, space advertising not only inspires customers but also the
press and television, which is why countless press reports of objects sent into space, as well as
documentaries, appear in a very short time. If a company decides to choose space advertising as the
niche for its business, there are certain advantages:
• Huge Media Coverage: Mass media reports every detail about space. Recent developments and
newest achievments about space exploration are delivered directly to a global wide audience. Over
time, people get more accustomed to space as a topic; it is not an issue beyond their reach
anymore as anyone can get all kind of information at any time.
• Huge Mass Cultural Interest: Great public interest about space exists due to the huge media
coverage. In general, space as a theme permeats popular culture in every way, such as video
games, movies, artworks, fashion or design. For the public, space is not only a familiar sphere, but
also a trend to explore and follow. Consequently, space-themed motifs are attractive and popular
in use.
• Huge Target Audience: Themes of space (stars, planets, galaxies, etc.) fascinate and interest people.
Space is one of the biggest mysteries of the contemporary world. Because it is discussed so much,
this is why it gradually comes to the centre of everyone’s attention. Therefore, an immense target
audience on a global scale exists.
Despite the benefits and potential space advertising provides, astronomers and scientists react with fear
to the different commercial projects (Wilson, 2016; Brockwell, 2019). Space advertising is criticized for
contributing to the existing problem of space debris (Farah, 2019). Many of the new projects, such as
the Orbital Display, are technically possible because of tiny satellites called cubesats and those increase
every year – 75 launched in 2014, more than 200 in 2017, and more than 500 slated from 2019 on
(Nanosats, 2019). Launching all these satellites into the orbit adds to the growing problem of junk in
space. According to the European Space Agency, there are more than 128 million pieces of debris
navigating through space (ESA, 2021).
Another crucial issue is the pollution of the view of space as seen from earth. The critic point is that the
sky has to be protected as a public space; it should not be used to generate private revenue (Wilson,
2016). The pollution of night skies with brand messaging is therefore questioned. The main problem lies
here in the fact that unlike most advertising, an orbital ad cannot be turned off. Besides, space is
regulated by several international and national legislation, though as technology improves further
regulation will likely be required to cover new forms of space advertising (Mineiro, 2010). The influx of
satellites for commercial purposes increases risk of collision and introduces a logistical problem for
national and international authorities controlling and regulating sky traffic. Despite the challenges, the
widespread criticism of obtrusive space advertising and the huge costs that are involved, companies
with a desire to advertise in low earth orbit have several options they can result to, which will give them
the publicity they need without causing any harm to astronomy or offence to the public. (Wilson, 2016;
Farah, 2019).
CONCLUSION AND DISCUSSION
The review of literature sums up the variety of issues that constitute the topic of space advertising and
shows that, even at its developing stage, there are many aspects from which to view the matter at hand.
Because the majority of global societies is encompassed by a comprehensive and ever increasing
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amount of advertisements, companies are forced to find more innovative and creative ways to catch the
attention of customers. In this context, the idea of space advertising not only sounds interesting – it is a
highly promising niche. Space advertising offers a new way of advertising, and a new option to attract
customer attention. It is an uncommon way to advertise that strongly impresses people alongside with
different types of media. Companies’ products can be seen now from another perspective than usual –
from high above with breath taking views from space and with the earth in the background. If this is
combined with social media platforms like Facebook, Twitter and Instagram, company’s space-related
pictures and videos about their products can be shared and therefore spread to millions of people. This
opportunity is an extraordinary way for companies to redefine and represent themselves outside earth.
Several companies have found their way into space. They have promoted beyond the earth’s
atmosphere to create excitement around their products – Tesla, Red Bull, Estée Lauder, Pizza Hut, Pepsi
are definitely some notable examples that have to be mentioned here. These brands have seen the
benefits space advertising offers. They have ultimately discovered and appreciated the eye-catching
visuals which space provides. In general, it is the aesthetics and imagery of space that are permeating
advertising. Thus, space is not just a new frontier, but an opportunity for brands to look up to the sky for
storytelling inspiration. Brands are pushing the limits of outer space in order to use it as a source of
universal mystery and adventure for their products. Further, there is a certain allure and value to
products that have been to space. Space is promoted as a place of longing that has always sparked the
imagination of children and adults alike. Moreover, it is associated with hope – it is considered as an
alternative place for mankind in future.
At the same time, however, it is obvious that space advertising as a widespread medium will not be
likely to realize on a large scale any time soon for many reasons (Wilson, 2016). Even space advertising is
already on the horizon of companies, it comes with a number of significant practical and moral
challenges, which include:
•
•
•
•
•

range from restriction of space advertising,
contributing to space debris,
increasing criticism of space publicity considered as obtrusive,
high costs and funding of advertising in space environment,
huge effort and expenditure of time to plant and implement space ad projects.

Space advertising has even prompted strong backlash. Several proposals to advertise in space have been
made. Ventures have planned to launch giant space billboards that would be clearly visible from earth.
The potential to pollute night skies with brand messaging is a controversial and highly discussed issue.
Critical voices point out that the sky has to be protected as a public space – meaning being free of
advertising – and thus should not be used to generate private revenue. The main problem lies here in
the fact that unlike most advertisements, an orbital ad cannot be turned off which means that there is
really no escape.
In line with recent developments, we can say that sooner or later companies will be able to create and
manage their marketing communication activities not only on earth but increasingly also beyond the
sky. In future, space advertising will become a more critical component and companies will try to
embrace the marketing practice outside earth in order to compete with the emerging global competition.
Companies can draw public attention by choosing different forms of space advertising, such as logo
advertising (e.g. on launch vehicles, rockets or satellites), product placement, branded payloads into
orbit or brand items sent to NASA’s space station. However, an important point to mention is that many
companies, even if they wanted to, are not able to invest in big space ad projects due to heavy cost
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requirements. Thus, space advertising is still rare. To be realistic, it will propably take years that space
advertising becomes mainstream.
Neil Armstrong was the first person to walk on the moon in 1969. His historic words were: “That’s one
small step for man, one giant leap for mankind.” Decades later, in terms of space advertising, this can be
reformulated as, “One small step for a brand, one giant leap for brandkind” (Hackl, 2020). Indeed, space
advertising is an exciting, unprecedented new frontier for companies that want to differentiate
themselves concerning marketing communications. Over time, when space advertising becomes more
prevalent and affordable, the demand for it will literally skyrocket. For this reason, it will be important
to do further research in this field as future studies are needed.
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Abstract
The need for more reliable information is increasing day by day due to changing and developing
conditions in parallel with technological developments. Rapid changes and developments in technology
lead to a more competitive business environment. As a result of all these, accurate cost data have
become a crucial issue for company’s managements. Especially in recent years, product cost becomes an
important competitive advantage and new methods are developed for costing. One of these is called as
“Activity Based Costing (ABC)" method. The aim of this study is to investigate the applicability of Activity
Based Costing method in obtaining correct unit cost information. In this context, ABC is examined both
theoretically and empirically. The aim of this study is to investigate the applicability of Activity Based
Costing in obtaining correct unit cost information. In this context, ABC is examined both theoretically
and empirically. As a result, it is determined that more accurate unit cost information is obtained the
application of Activity Based Costing in a manufacturing firm.
Keywords: Activity Based Costing, Traditional Cost Method, Cost Accounting, Manufacturing Firms.
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi ve Bir Ayakkabı İşletmesinde Uygulanması
Özet
Teknolojik gelişmelere paralel değişen koşullar, kurum içi ve kurum dışı paydaşların doğru bilgiye olan
taleplerinin ve ihtiyaçlarının gün geçtikçe artmasına sebebiyet vermiştir. Teknoloji ve ekonomideki hızlı
değişim ve gelişmeler işletmelerin daha rekabetçi olmalarını zorunlu kılmaktadır. Tüm bunların
sonucunda işleteme yönetimleri için maliyetlerin doğru şekilde saptanması hayati bir konu haline
gelmiştir. Özellikle son yıllarda ürün maliyeti önemli bir rekabet avantajı olmuş, ürünlerin maliyetlenmesi
ile alakalı yeni yöntemler geliştirilmiştir. Bunlardan bir tanesi de “Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM)”
yöntemidir. Bu çalışmanın amacı, doğru birim maliyet bilgisine ulaşmada Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
yönteminin uygulanabilirliğinin araştırılmasıdır. Bu kapsamda FTM yöntemi hem teorik hem de ampirik
açıdan irdelenmiştir. Sonuç olarak Faaliyet Tabanlı Maliyetleme yönteminin bir imalat işletmesinde
uygulanması sonucu daha doğru birim maliyet bilgisine ulaşıldığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Geleneksel Maliyet Yöntemi, Maliyet Muhasebesi,
İmalat İşletmeleri.
1. INTRODUCTION
Rapid changes and developments in technology and economy necessitate firms to be more competitive.
An important way for firms to increase their competitiveness is to manage their costs effectively.
Significant developments have emerged in cost management approaches after the 1980s. These
approaches have been developed to complement each other's shortcomings. The search for new cost
systems began in those years, when a group of professors at Harvard investigated the effects of
globalization on the world economy and American industry (Öker, 2003).
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Product cost has been an important competitive advantage in recent years, and accordingly, new
methods related to product costing techniques developed. The most important one is the "Activity
Based Costing (ABC)" method. (Gunasekaran, 1999) Activity-Based Costing Method (ABC) was first
developed in the United States in 1986 under the leadership of Robin Cooper and Robert S. Kaplan, and
later became popular all over the world. Activity Based Costing is an effective cost management system
developed on the basis of activities to manage the costs of businesses more effectively.
As the term indicates, activity based costing system focuses on activities as the fundamental cost objects
and uses the cost of these activities as building blocks for compiling the cost of other objects. (Horngren
and Foster, 1991). Frankly, costs are accumulated for each activity as a separate cost item and then
applied to products. (Chan, 1993).
Traditional cost accounting systems use bases like direct labor and machine hours to allocate to
products the expenses of indirect and support activities, including engineering changes, setups, and
parts maintenance. In contrast, activity-based costing segregates the expenses of indirect and support
resources by activities. It then assigns those expenses based on the drivers of the activities. (Cooper and
Kaplan, 1991).
2. AN IMPLEMENTATION OF ACTIVITY BASED COSTING SYSTEM IN THE SHOE FIRM
In this study, activity based costing system is implemented in a shoe manufacturing firm. The winter
season data are used which cover the months of June-November. Information on activities, production
processes and production times are obtained from the general manager and production manager.
Information of production amount and costs are taken from trial balance and accounting records of the
period. The unit costs of the boots, ankle boots and shoes produced by the firm for the winter season
are calculated according to the traditional costing system and activity based costing system.
2.1. General Information About the Firm
The firm was established in 1981. It manufactures women's shoes. As an export company, it mainly
operates in foreign markets such as Russia, Ukraine, USA, Switzerland, Azerbaijan, Georgia, UK, Italy,
Albania, Lebanon. In domestic market the company carries out production upon requests from
distinguished brands.
The firm Operates in an area of 1,100 m². Monthly capacity of the firm is 4,000 pairs of shoes, boots, or
ankle boots. The firm employs a total of 42 people. 37 of them are the workers who carry out the
production. There is also manager responsible for the production.
2.2. Current Costing System of the Firm
There is no budget system and standard costing system in the firm. The firm use actual costing system.
There is no difference between the accounts “710. Direct Raw Materials and Supplies Expenses” and
“711. Reflection Account for Direct Raw Materials and Supplies”; “720. Direct Labour Expenses” and
“721. Reflection Account for Direct Labour Expenses”; “730. General Production Expenses” and “731.
Reflection Account for Direct Labour Expenses”. In the winter season, the percentage distribution of
production costs among direct raw materials and materials, direct manufacturing overhead are
approximately 50%, 25%, 25% respectively.
2.3. Production Process of Products
The company produces boots, ankle boots and shoes for women. In Table 1, products manufactured in
the 2020 winter season and their quantities are presented.
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Table 1. Products produced in the winter season of 2020 and their quantities
Products

Quantities (Pairs)

Boots

9,800

Ankle Boots

8,400

Shoes

5,800

41% of the products produced in the firm are boots, 35% ankle boots and 24% shoes. Information of
direct raw materials and supplies used in the production are presented in Table 2:
Table 2. Direct raw materials and supplies costs
Direct Raw Materials and Supplies (₺) Boots

Ankle Boots

Shoes

Footwear Leather

88.82385

50.75648

31.7228

Heel

16.91828

9.305355

7.190502

Sole

11.42021

10.1513

9.009276

Steel Base

7.599229

7.599229

7.599229

Total

124.7616

77.81236

55.52181

Leather is the most important part of the direct raw material and supplies expenses. The same type of
black leather is used in the production of the products and the unit price is 1.27 TL / dm². The amount of
leather usage for production are 70 dm² / pair for boots, 50 dm² / pair for ankle boots and 40 dm² / pairs
for shoes. Furthermore, one heel, sole and steel base are required for each product, and the costs per
pair are presented in Table 2. In the winter season, the firm incurs costs of 1,222,663.29 TL for 9,800
pairs of boots, 653,623.86 TL for 8,400 pairs of ankle boots, and 322,026.49 TL for 5,800 pairs of shoes.
The total direct raw material and supplies expense is 2,198,313.64 TL.
According to the information received from the production manager of the firm, the production
departments, and the number of employees are presented in Table 3:
Table 3. Number of employees and fee schedules

Departments

# of employees
Boots

Cutting (per hour)
Sewing (per piece)
Journeymanship (per piece)
Sole Attaching (per hour)
Cleaning (per hour)

6
12
8
4
7

15,4
15
10
14,4
14

Fee Schedules (₺)
Ankle Boots
15,4
12
8
14,4
14

Shoes
15,4
10
6
14,4
14
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The firm consists of 5 separate departments. Cutting, sole attaching, and cleaning employees get
charged per hour; sewing and journeymanship employees get charged per piece. They worked 17,472
DLH for 9,800 pairs of boots, 14,626 DLH for 8,400 pairs of ankle boots and 12,302 DLH for 5,800 pairs of
shoes. The total direct labor costs for boots, ankle boots and shoes are 383,465.80, 264,572 and
155,362.20 TL, respectively.
Manufacturing overhead costs taken from the 6-month trial balance of the firm are presented in Table 4:

Table 4. Manufacturing overhead costs
Account

Amount (₺)

Depreciation

90,248.50

Indirect labor

101,257.67

Electricity

30,471.52

Water

3,892.34

Natural Gas

10,470.62

Gasoline

12,826.33

Transportation Expense

49,278.00

Factory’s Rent Expense

103,636.36

Work Safety Expense

3,000.00

Indirect Material

76,842.46

Insurance Expense

15,000.00

Security Services Expense

18,000.00

Repair and Maintenance Expense 52,896.37
Design Expense

144,000.00

Fair (Expo) Expenditures

233,579.36

Quality Control Activities

109,307.67

Miscellaneous Expenses

37,982.21

When Table 4 is examined, fair expenditures, which should not be included in the manufacturing
overhead costs, classified as manufacturing overhead cost. However, the firm allocates manufacturing
overhead costs using the realizable value approach. Including the fair expenditures, the total
manufacturing overhead amount is 1.092.689,41 TL. According to the allocation method of the firm,
total manufacturing overhead costs are allocated as follows:
Table 5. Manufacturing overhead costs allocation method of the firm
Boots

Ankle Boots

Shoes

Sales Price ($)

69.00

57.00

42.00

Units Produced

9,800

8,400

5,800

Realizable Value ($)

676,200

478,800

243,600

Rate (%)

48%

34%

18%
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When the firm allocates manufacturing overhead costs over the estimated sales revenue, the costs for
boots, ankle boots and shoes are 524.490,917, 371.514,399, 196.684,094 TL, respectively. The total unit
costs are in Table 6 also presented below:
Table 6. Total unit cost calculated by the firm
₺

Boots

Ankle Boots Shoes

Direct Materials and Supplies 124.7615602 77.81236

55.52181

Direct Labor

39.12916327 31.49667

26.78659

Manufacturing Overhead

53.90788595 44.5326

32.8135

Total

217.7986094 153.8416

115.1219

Expenditures for Fair, which should be classified as operating activity expenses, is included in
manufacturing overhead costs. Besides, manufacturing overhead cost are allocated by using estimated
sales revenue rates. In this study firstly fair expenses are excluded from manufacturing overhead costs.
Subsequently, manufacturing overhead is allocated using direct labor hours as a base. After the
adjustment, the amount of manufacturing overhead is determined as 859,110.05 TL. Total direct labor
hours are 44,400 in a 6-month period. The overhead rate is calculated as 19.35 TL per direct labor hour.
The adjusted unit costs of products are presented in Table 7:
Table 7. Adjusted total unit costs
₺

Boots

Ankle Boots

Shoes

Direct Materials and Supplies

124.7615602 77.81236

55.52181

Direct Labor

39.12916327 31.49667

26.78659

Manufacturing Overhead

34.49828571 33.69204

41.03685

Total

198.3890092 143.0011

123.3452

2.4. Identifying the Activities of the Firm
In order to implement activity-based costing system, activities, cost drivers, relations between activities
and costs must be determined. After comprehensive observations and interviews, meeting with
personnel (accountant, production manager and workers etc.) throughout the firm, following activities
are identified as having the biggest impact on overhead costs:
Table 8. Activities of the Firm
Unit-Level Activities Party-Level Activities Product-Level Activities Facility-Level Activities
Indirect Labor

Supply Chain

Design

General Factory

Machinery
Quality Control
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2.5. Determination of Costs in the Firm
After the activities are determined, the next step is to allocate costs to the activities. The resources
consumed by the activities will constitute the costs of these activities.
The costs of supply-chain activities will comprise transportation costs, fuel expenses, depreciation of the
van owned by the enterprise and maintenance and repair expenses. The costs related to the indirect
labor activity will consist of the salary of the production manager, the salary of the master and SSI
premiums. Costs related to machinery activities will occur as a result of the energy consumption,
depreciation, insurance, and maintenance-repair activities of the machines used in production. Since
the costs related to quality control and design activities are separately tracked in the accounting
records, the costs of these activities are determined directly. Costs of general factory activity centers will
consist of indirect material, rent, work safety, security services, natural gas, water, and other cost items.
2.6. Creating a Cost Pool for Each Activity and Assigning Costs to Cost Pools
After determining the costs of the activities, cost pools should be created. The cost pools created are as
follows:










Supply Chain Cost Pool: As a result of the negotiations with the firm's management and
accountants, 24,756 TL depreciation expenses and 12,896.37 TL maintenance and repair
expenses are included in the supply-chain cost pool. In addition, all transportation expenses and
gasoline expenses which are respectively 49,278 TL and 12,826.33 are included in supply chain
cost pool.
Indirect Labor Cost Pool: According to the data obtained from the trial balance of the firm,
indirect labor expenses amounting to 101,257.67 TL are included in the indirect labor pool.
Machinery Cost Pool: Costs related to machinery activities will occur as a result of the energy
consumption, depreciation, insurance, and maintenance-repair activities of the machines used
in production. According to the information obtained from the management, 90% of the
electricity expense account is related to production. 30,471.52 TL was recorded as
manufacturing overhead cost. 38 machines of the firm consume 103,80 KWH of electricity in
total. While 4 computers of the company are used for design; all remaining machines are used in
the production processes. Computers used for design consume 2.8 KW of electricity. When the
electricity consumed by 4 computers is subtracted, the electricity cost that will be included in
the Machinery cost pool is calculated as 29,649.52 TL. (101 KWS / 103.80 KWS * 30,471.52 TL).
The total depreciation cost of the company's machines and 3 computers used in production is
61,421.50 TL. Apart from these, 15,000 TL, which is the insurance cost of the machines, and
40,000 TL, which is the maintenance and repair cost of the machines, are other expense
amounts that should be included in the machinery cost pool.
Quality Control Cost Pool: The amount paid by the company to designers for the design of boots,
ankle boots and shoes is 144,000 TL. And also, the amount of depreciation and electricity
expense of the computers used for the design must be added to the pool. When 4,893 TL is
added, the total amount will be 148,893 TL.
Design Cost Pool: The amount of 109.307.67 TL in the trial balance will be included in this cost
pool.
General Factory Cost Pool: The remaining 253,823.99 TL of the manufacturing overhead costs
are transferred to the general factory cost pool. The items in the general factory cost pool are
presented below:
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Table 9. The Items in General Factory Cost Pool
Manufacturing Overhead Cost

Amount (₺)

Indirect Materials

76,842.46

Rent

103,636.36

Work Safety

3,000.00

Security Services

18,000.00

Natural Gas

10,470.62

Water

3,892.34

Miscellaneous

37,982.21

Total

253,823.99

The manufacturing overhead costs in the cost pools are summarized below:
Table 10. The summary of Allocation of Manufacturing Overhead Costs
Manufacturing
Overhead

Amount
(TL)

SupplyChain

Indirect
Labor

24,756

Machinery

Design

61,421.50

4,071

29,649.52

822

Quality
Control

Factory
General

Depreciation

90,248.50

Indirect labor

101,257.67

Electricity

30,471.52

Water

3,892.34

Natural Gas

49,278

49,278

Gasoline

12,826.33

12,826.33

Transportation

10,470.62

10,470.62

Factory’s Rent

103,636.36

103,636.36

Work Safety

3,000

3,000

Indirect Material

76,842.46

76,842.46

Insurance

15,000

Security Services

18,000

Repair & Maint.

52,896.37

Design

144,000

Quality Control

109,307.67

Miscellaneous

37,982.21

Total

859,110.05

101,257,67

3,892.34

15,000
18,000
12,896.37

40,000
144,000
109,307.67
37,982.21

99,756.70

101,257.67

146,071.02

148,893

109,307.67

253,823.99
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2.7. Determining Cost Drivers
The most appropriate cost drivers are selected in order to transfer manufacturing overhead costs from
the cost pools. Selected cost drivers are presented below:
Table 11. Cost Drivers
Cost Pools
Supply Chain
Indirect Labor
Machinery
Design
Quality Control
Factory General

Cost Drivers
Number of Supplies (NoS)
Direct Labor Hours (DLH)
Machine Hours (MH)
Time Spent on Design (Days)
Number of Quality Control (NQC)
Amount of Raw Material (dm²)

2.8. Allocation of Costs from the Costs Pools to the Products
In this part of the study, costs will be transferred from cost pools to finished products through selected
cost drivers.
Supply Chain Cost Pool: While establishing a relationship between the supply chain cost pool and
products, the number of raw material supplies will be taken into account as a cost driver. The firm has
supplied raw materials 23 times. 11 of these are related to boots, 8 of them are related to ankle boots
and 4 of them are related to shoes. When the pool cost of 99,756.70 TL is divided by the number of raw
material supply, the rate is calculated as 4,337.24 TL/NoS. The allocation of pool costs among products is
as follows:
Boots:

47,709.73 (11*4,337.24 TL/NoS)

Ankle Boots:

34,697.98 (8*4,337.24 TL/NoS)

Shoes:

17,348.99 (4*4,337.24 TL/NoS)

Indirect Labor: While establishing a relationship between the indirect labor cost pool and products,
direct labor hours will be taken into account as a cost factor. There are 37 workers working in the
factory. The factory works in a single shift for 10 hours. There is no measurement regarding the labor
times during the period of work in the factory. However, in line with the previous studies, the
information obtained from the production manager and other personnel, the required labor times for
the products are determined. The product types, number of products and the labor time required for a
unit are given in the table below:
Table 12. Allocation of Cost of the Indirect Labour Cost Pool
Direct Labor
Total
Boots Ankle Boots Shoes
Cutting
7,200 3,593
2,240
1,367
Sewing
14,400 4,800
4,800
4,800
Journeymanship 9,600 3,200
3,200
3,200
Sole Attaching
4,800 2,069
1,680
1,051
Cleaning
8,400 3,810
2,706
1,884
Total
44,400 17,472
14,626
12,302
There are 44,400 Direct labor hours in a 6-month period. When the pool cost of 101.257,67 TL is divided
by direct lobor hours, the rate is calculated as 2.28 TL/DLH. The allocation of pool costs among products
is as follows:
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Boots:

39,846.26 TL (17,472 TL*2.28 TL/DLH)

Ankle Boots:

33,355.74 TL (14,626*2.28 TL/DLH)

Shoes:

28,055.67 TL (12,302*2.28 TL/DLH)

Machinery Cost Pool: Since the costs in the machine cost pool arise from machine activities, the cost
factor to represent this pool is selected as machine hours. There is no time calculation for the machines
used in production in the firm. However, in line with the previous studies, the information obtained
from the production manager and other personnel, the required machinery times for the products are
determined. On average, machine hours are 75% of the direct labor hours. In line with these
calculations, it is concluded that approximately 33,300 machine hours worked in the firm. The
machinery cost pool rate is 4.39 TL / ms (146.071.02 TL / 33.000 ms). The allocation results are
presented below:
Table 13. Allocation of Cost of the Machinery Cost Pool
Product

Machine Hours

Cost

Boots

13,104

57,480.92

Ankle Boots

10,970

48,117.90

Shoes

9,227

40,472.20

Total

33,300

146,071.02

Quality Control Cost Pool: Quality control numbers are used in the allocation of 109.307.67 TL in the
quality control cost pool. According to the information obtained from the firm’s management, the total
number of quality control is 45 (18 for boots, 17 for ankle boots and 10 for shoes). The rate for the
quality control cost pool is calculated as 2,429.06 TL / KKS (109,307.67 / 45 KKS). The allocation of pool
costs among products is as follows:
Boots:

43,723.07 TL (18 NQC* 2,429.06 TL/NQC)

Ankle Boots:

41,294.01 TL (17 NQC* 2,429.06 TL/NQC)

Shoes:

24,290.59 TL (10 NQC* 2,429.06 TL/NQC)

Design Cost Pool: While allocating cost in the design cost pool, the number of days passed for the design
of each product are used. According to the information obtained from the management of the firm, 20,
20 and 15 days are spent for the design of boots, ankle boots and shoes, respectively. The rate is
calculated as 2,707.15 TL/day (148,893 TL/55 days). The allocation of pool costs among products is as
follows:
Boots:

54,142.91 (20 days* 2,707.15 TL/days)

Ankle Boots:

54.142,91 (20 days* 2,707.15 TL/days)

Shoes:

40.607,18 (15 days* 2,707.15 TL/days)

Factory General Cost Pool: Costs in the factory general pool could not be directly associated with the
activities. For this reason, the amount of raw material are used to allocate the cost of the pool to the
products. The total cost of the factory general cost pool is 253,823.99 TL. The raw materials used by the
firm in its 6-month production period are 1,167,000 dm². Based on this information, the rate is
calculated as 0.22 TL /dm². The allocation of pool costs among products is as follows:
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Boots:

149.205,88 (686.000 dm² * 0.22)

Ankle Boots:

73.080,43 (336.000 dm² * 0.22)

Shoes:

31.537,68 (145.000 dm² * 0.22)

The summary table after allocation process is presented below:
Table 14. Summary of Cost Rates
Cost Pools

Cost Drivers

Cost Rates

Supply Chain

Number of Supplies (NoS)

4,337.24 TL/NoS

Indirect Labor

Direct Labor Hours (DLH)

2.28 TL/DLH

Machinery

Machine Hours (MH)

4.39 TL/MH

Design

Time Spent on Design (Days)

2,707.15 TL/ days

Quality Control

Number of Quality Control (NQC)

109,307.67/45 NQC

Factory General

Amount of Raw Material (dm²)

0.22 TL/dm²

The unit costs calculated with the Activity Based Costing system are presented below:
Table 15. The Results of Activity Based Costing
₺
Direct Materials and Supplies
Direct Labor
Manufacturing Overhead
Total

Boots
124.7615602
39.12916327
40.01109804
203.9018215

Ankle Boots
77.81236
31.49667
33.89154
143.2006

Shoes
55.52181
26.78659
31.43316
113.7416

3. COMPARISON OF RESULTS
Comparative results are presented in Table 16 below:
Table 16. Comparison of Results
Activity Based Costing
Boots

Ankle
Boots

Shoes

Direct Materials and
Supplies

124,7616

77,81236

Direct Labor

39,12916

Manufacturing
Overhead
Total

Traditional
Boots

Ankle
Boots

Shoes

55,52181

124,7616

77,81236

55,52181

31,49667

26,78659

39,12916

31,49667

26,78659

40,0111

33,89154

31,43316

34,49829

33,69204

41,03685

203,9018

143,2006

113,7416

198,389

143,0011

123,3452

As can be seen in Table 16, big differences emerge between the results of the two systems. Boots
receive a share of 338,083.20 TL from the traditional costing system, but according to ABC system, its
share is 392,108.76. According to the traditional costing system, shoes get a share of 238,013.75 TL but
from ABC system, it gets 182,312.32 TL.
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As a result of the calculations and findings, it is seen that the activity-based costing system is more
sensitive than the traditional costing system. The differences that arise are mainly due to two
situations. The cost drivers used in the application process of the activity-based costing system establish
a direct relationship with the activities. Thus, product costs are obtained at more realistic values.
Another point is that products get a share of activities at the level they consume. This situation prevents
deficient or excessive cost allocation on product basis.
The main reason for the differences in this case; is that the boots benefit more from party, product, and
facility level activities as well as unit level activities. While ABC distributes these types of activities
considering their usage rates, the traditional method ignores this situation and distributes it to all
products.
As a result, in the study, it is seen that the results obtained by applying the activity based costing system
are more realistic than the traditional costing system results. Activity based costing system will guide
firms in making decisions with high importance. It also emerges as an effective method for firms to gain
competitive advantage in the sectors they operate.
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Özet
Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren Avrupa ile temas içerisinde olmuştur. Balkanlara yerleşmesinin
ardından da bu ilişkilerini geliştirmiş ve XV. yüzyılın ortalarından itibaren, Avrupa tarihinin de
şekillenmesinde rol oynayan önemli bir devlet haline gelmiştir. Osmanlılar, oluşturduğu güçlü teşkilat ile
XVII. yüzyıla dek Avrupa karşısında özellikle siyasi açıdan üstün bir konumda yer almayı başarmıştır.
Ancak, Avrupa’da Coğrafi Keşifler ile başlayan, Rönesans ve Reform Hareketleriyle devam eden
gelişmeler neticesinde Osmanlı, Avrupa karşısındaki üstünlüğünü kaybetmeye başlamıştır. Aynı dönem
içerisinde Osmanlı’nın askeri olarak da istediği sonuçları alamaması, devleti yenileşme hareketlerine
itmiştir. Yaşanan problemlerin iç kaynaklı olduğu düşünülmüş ve devletin iç dinamikleriyle çözüme
ulaşılma yolu seçilse de bu çaba yeterli olmamıştır. Bu durumda Osmanlı, Avrupa’daki gelişmeleri yeteri
kadar iyi analiz edememiş ve gerekli tedbirleri alacak fikri ve maddi yapıyı tesis etmekte zorlanmıştır.
XVIII. yüzyıl itibariyle bu kez Avrupa model alınarak, yeni bir modernleşme dönemine girilmiştir. Yapmış
olduğumuz bu çalışma da, Osmanlı’nın bu süreç içerisinde, Avrupa’ya karşı algısının değişimini ortaya
koymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Lale Devri olarak adlandırılan dönem ile başlayan Batı modelli
modernleşme hareketleri, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya karşı olan algısında büyük oranda değişime yol
açmıştır. 1721 yılında Yirmisekiz Mehmed Çelebi’nin Fransa’ya elçi olarak gönderilmesi böyle bir
değişimin yaşanmasındaki en temel olaylardan birisi olmuştur. Onun aktardığı bilgiler ile birlikte Osmanlı
topraklarında uzun müddet görünecek olan Fransız etkisi başlamıştır. Bu dönemden itibaren Osmanlı’da,
Avrupa modelli birçok yenilik hareketi meydana gelmiş ve askeri, siyasi ve ekonomi gibi alanlarda Avrupa
örnek alınarak, kötü gidişat durdurulmaya çalışılmıştır. Fransa ile başlayan Batı etkisi ise Osmanlı’nın
yıkılış sürecine kadar farklı biçimlerde devam etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Avrupa, Modernleşme, Avrupa Algısı, Fransa, Yirmisekiz Mehmed Çelebi.
Abstract
The Ottoman State has been in contact with Europe since its establishment. After settling in the Balkans,
he developed these relations and became an important state that played a role in shaping European
history from the middle of the 15th century. Until the 17th century, the Ottomans managed to stand in
a politically superior position against Europe, with their powerful organization. However, as a result of
the developments that started with the Geographical Discoveries in Europe and continued with the
Renaissance and Reform Movements, the Ottoman started to lose its superiority against Europe. In the
same period, the Ottoman not being able to get the desired results in terms of military forces pushed
the state to renewal movements. Although the problems experienced were thought to be of internal
origin and the way to reach a solution with the internal dynamics of the state was chosen, this effort
was not sufficient. In this case, the Ottoman Empire could not analyze the developments in Europe well
enough and had difficulty in establishing the intellectual and material structure to take the necessary
measures.
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As of the 18th century, a new modernization period was entered, this time taking the European model.
This study we have conducted aims to reveal the change in the perception of the Ottomans towards
Europe in this process. In this context, the Western model modernization movements that started with
the period called the Tulip Age caused a great change in the perception of the Ottoman Empire towards
Europe. The sending of Yirmisekiz Mehmed Celebi to France as an ambassador in 1721 was one of the
most fundamental events in such a change. With the information he conveyed, the French influence
began to appear in the Ottoman lands for a long time. Since this period, many European-model
innovation movements have occurred in the Ottoman Empire and the bad progress has been tried to be
stopped by taking Europe as an example in areas such as military, political and economy. Western
influence that started with France continued in different ways until the collapse of the Ottoman Empire.
Keywords: Ottoman, Europe, Modernization, Perception of Europe, France, Yirmisekiz Mehmed Çelebi.
Giriş
Toprağa dayalı bir fetih politikası ile klasik bir Orta Çağ devlet modeli şekliyle kurulan Osmanlı, kurulmuş
olduğu coğrafyanın etkisiyle, başlangıcından itibaren kendisi için en uygun genişleme sahası olarak
gördüğü Bizans topraklarını hedef almıştır. Roma’nın Doğu uzantısı olan Bizans ile olan mücadeleleri
neticesinde Avrupa’yla etkileşim kuran Osmanlı Devleti, Balkan coğrafyasına adım atmasıyla birlikte
diğer Avrupalı Devletler ile de doğrudan temas kurma noktasına ulaşmıştır.
Gücünü Balkan ve Anadolu topraklarında arttırmayı başaran Osmanlı, XV. yüzyılın ortalarına gelindiğinde
bir imparatorluk hüviyeti kazanmış ve bu dönemden itibaren Avrupa tarihinin de şekillenmesinde büyük
rol oynamıştır. Osmanlı’nın gücü karşısında Avrupa, birçok önlem almasına karşın başarılı olamamış ve
Osmanlı’nın ilerleyişini durdurmayı başaramamıştır.
Batı Roma’nın yıkılışından sonra oldukça zor bir süreçten geçen Avrupa, Roma’dan miras kalan çoğu
kurum ve yapıyı ayakta tutmayı başaramamış ve bir karmaşaya sürüklenmiştir. Doğu yani Bizans’ın
hüküm sürdüğü topraklar bu karmaşadan çok fazla etkilenmese de Batı Avrupa, büyük bir değişime
maruz kalmıştır. Bu süreçte dış dünya ile kısıtlı düzeyde etkileşim kurabilen Avrupa, kısmen dışa kapalı
bir toplum haline gelmiştir. XI. yüzyıldan başlayarak yavaş yavaş toparlanmaya başlamış, dış dünya ile
etkileşim kurma girişiminde bulunmuştur. Bu noktada özellikle İtalyan şehir devletlerinin rolü büyüktür.
Onların ticari faaliyetleri ile Doğu dünyasını tanımaya başlayan Avrupa, oradaki gelişmeleri takip etmeye
başlamıştır. Bu doğrultuda da birçok seyyah Doğu ülkelerini ziyaret etmek amacıyla yolculuğa çıkmıştır.23
Avrupa’da gelişen bu merak duygusu ve Doğu dünyasına olan ilginin yanı sıra Osmanlı ve diğer
Müslüman Devletlerin ticaret yolları üzerindeki hakimiyeti, Avrupa’yı Doğu’ya ulaşmak için yeni yollar
bulmaya itmiştir. Bu neticede de Coğrafi Keşifler başlamıştır.
Öncelikle Afrika kıyıları ve Hindistan, sonrasında da Amerika’ya ulaşmayı başaran Avrupalılar,
keşfettikleri bölgelerdeki zenginlikleri ele geçirmeyi başararak, ekonomik olarak büyük bir ilerleme
kaydetmişlerdir. Oldukça yüklü miktarda gümüş ve altının Avrupa piyasasına girmesiyle de, başta
Osmanlı Devleti olmak üzere, Dünya’da birçok devlet ekonomik krize girmiştir. Osmanlı’da ürün
fiyatlarında büyük değişimler meydana gelmiş enflasyon artmış ve devlet, paralardaki gümüş miktarını
düşürmek zorunda kalmıştır. Osmanlı ise bu süreci takip edebilmiştir. Zira Halil İnalcık’ın tabiri ile “XVI.
yüzyıla gelindiğinde, Dünya’da Osmanlı Devleti’nin haberi olmaksızın herhangi bir gelişme meydana
gelmemekteydi (İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), 2016, s. 43-44)”. Avrupalı
devletlerin bu girişimlerine karşılık olarak Osmanlı, bir takım önlemler almaya çalışmış; Venedikliler ile
sıkı ilişkiler kurmuş ve Portekizliler ile Hint Okyanusu üzerinde birçok mücadeleye girişmiştir. Ancak,

23

Bu seyyahlardan en önemlisi Marco Polo olmuştur. Onun, İpek Yolu’nu izleyerek İran, Irak, Hindistan ve Çin’e
gittiği ve bu seyahatinde edindiği bilgileri aktardığı seyahatnamesi, Batı dünyası için büyük bir etkiye yol açmış ve
kılavuz niteliği taşımıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. (Polo, 2018)
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Osmanlı’nın okyanus hakimiyeti konusunda teknolojik yetersizliği ve Portekiz’in bu süreçte büyük güç
kazanması, Osmanlı’nın girişimlerini sonuçsuz kılmıştır (Yetişgin, 2014, s. 103-105).
Avrupa, Coğrafi Keşifler’in ekonomik katkısının yanı sıra, benzer dönemde meydana gelen Rönesans ve
Reform hareketleri ile birlikte fikirsel ve kültürel anlamda da büyük bir ivme yakalamayı başarmıştır.
Buna karşın Osmanlı Devleti, askeri ve siyasi alanda XVII. yüzyıla dek Avrupa’ya karşı üstünlüğünü
muhafaza etmeyi başarmıştır. Buna en önemli örnek, 1606 yılına dek Osmanlıların, rakip devletler ile
yapmış olduğu anlaşmalarda kesin üstünlüğünü belirtmesi ve hükümdarlarına genelde “Bey” olarak hitap
etmesiydi. Ancak 1606 yılında kesin bir sonuca ulaşamayan Osmanlı-Avusturya Savaşı neticesinde
imzalanan Zitvatorog Antlaşması ile Habsburg hükümdarını “Kaiser” olarak tanımlaması, fiilen bir
eşitliğin kabul edildiği anlamına gelmektedir. (Turan, 2004, s. 2)
İlk kez bir savaşta Osmanlı’nın durdurulabileceği anlaşılan bu sürecin ardından Osmanlı’da ilk yenileşme
girişimleri de başlamış oldu. İlk yenileşme hareketleri ve XVII. yüzyılda gerçekleşen yenileşme
hareketlerinin ortak özellikleri, genelde Osmanlı’nın halen Avrupa karşısında “üstünlük” psikolojisi ile
atılan adımlar olmuştur. Bu bağlamda yapılan yeniliklerle, devletin geçmişteki yapısına geri dönülmeye
çalışılmış ve devletin iç dinamikleriyle çözüme ulaşılma yolu seçilmiş olsa da, bu çaba yeterli olmamıştır.
İşte bizim yapmış olduğumuz çalışmanın amacı da, bu süreçte -yani XVII. yüzyılda başlayan ilk yenileşme
hareketlerinden itibaren- Osmanlı’nın Avrupa’yı algılama biçimi ve bu coğrafyaya bakış açısının nasıl
değiştiğini irdelemeye çalışmaktır. Bu bağlamda özellikle XVIII. yüzyıl üzerinde durulacaktır. Osmanlı’nın
sorunlarının daha da arttığı ve artık bunların iç dinamikler ile çözülemeyeceğinin anlaşıldığı bu dönemde,
devletin yönü Batı’ya dönmeye başlamıştır. Avrupa örnek alınarak yeni bir yenileşme sürecine girilmiştir.
Osmanlı bu dönemden itibaren, Avrupa ile olan ilişkilerini geliştirmiş ve üstünlük iddiasını bir tarafa
bırakarak, çağın gerektirdiği hamleleri yapmaya çalışmıştır. Bu doğrultuda da Avrupa’ya yönelik ilgi ve
alakasını artırmış, oradaki gelişmeleri daha detaylı incelemeye ve kendi yapısında kullanmaya çalışmıştır.
Yirmisekiz Mehmed Çelebi de bu girişimler içerisinde Fransa’ya elçi olarak gönderilen isimlerden
olmuştur. Onun yapmış olduğu seyahat ve dönüşünde anlatmış oldukları, Osmanlı’nın Avrupa algısında
büyük bir etkiye yol açmıştır.
Osmanlı Devleti’nin Modernleşme Sürecinde Avrupa Algısının Değişimi
Osmanlı Devleti, XVII. yüzyıla gelindiğinde Avrupa’daki gelişmeler, askeri gücün eski seviyede olmaması,
kurumların yapısının bozulması gibi başlıca etkenlerden dolayı padişahlar ve bazı devlet adamları
önderliğinde ilk kez yenileşme girişimlerinde bulunmuşlardır. Bu doğrultuda ilk kez ciddi bir ıslahat
teşebbüsünde bulunan padişah, II. Osman olmuştur. II. Osman, yeniçeri ocağını kaldırma girişiminde
bulunmuş fakat bu girişim sonucunda hayatını kaybetmiştir (Özcan, 1999, s. 16).
IV. Murad ise, ekonomik durumu toparlamak adına girişimlerde bulunmuş, Bağdat Seferi gibi başarılı
girişimler neticesinde otoritesini sağlamlaştırmış ve devletin bir süre düzen içerisine girmesini
sağlamıştır. Tarhuncu Ahmet Paşa da, mutfak, tersane, tophane, gümrük gibi yerlerin hesaplarını kontrol
ettirerek, masrafların azaltılmasını sağlamıştır (Hayta & Ünal, 2016, s. 11-14).
Kısaca verdiğimiz birkaç örnek ile bu dönemde yapılan yenileşme hareketlerinin “ülke içi düzenlemeler”
çerçevesinde kaldığını söylemek mümkündür. Bu dönemde Batı örnek alınmamış ve üstünlük psikolojisi
ile Avrupa’dan yararlanma fikri düşünülmemiştir. Ağırlıklı olarak askeri ve ekonomik düzenlemeler
yapılmaya çalışılmış fakat bunlar da köklü değişiklikler yerine kısa vadeli çözümler olduğu için beklenilen
verim alınamamıştır (Arslantürk, 1989, s. 127).
XVII. yüzyılın sonuna doğru gelindiğinde Osmanlı, Batı Devletleri ile büyük bir savaşa tutuşmuştur.
Osmanlıların II. Viyana Kuşatması sonrasında hüsrana uğramasıyla birlikte, Avrupalı bir grup devlet,
Osmanlı’ya karşı bir ittifak kurmuş ve savaşa tutuşmuşlardır. Savaşın neticesinde mağlup olan Osmanlı
Devleti, Karlofça Antlaşması’nı imzalamak durumunda kalmıştır. O zamana kadar Avrupa’ya karşı
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üstünlük ilkesinden yalnızca Zitvatorog Antlaşması ile taviz veren Osmanlı Devleti, bu dönemde Batı’nın
üstünlüğünü kabul etmiştir. Bu antlaşma ile ilk kez Avrupa’da büyük topraklar kaybeden Osmanlı
Devleti’nde Batılılaşma için ilk psikolojik devrim gerçekleşmiştir. Batı’daki gelişmeleri yakından takip
eden Dimitri Kantemir’in dostu Rami Mehmed Efendi, Karlofça’da Reisülküttab sıfatıyla barışı sağlamayı
başardıktan sonra sadrazamlık makamına getirilerek, Osmanlı Devleti bünyesinde ilk defa Batılılaşma
Politikasını benimsemeye öncülük etmiştir (İnalcık, Eastern and Western Cultures in Dimitrie Cantemir's
Work, 1974, s. 27-29). Ancak, Rami Efendi’nin girişimleri, saltanat değişikliği nedeniyle
gerçekleşememiştir (İnalcık, Osmanlı ve Avrupa, 2020, s. 242).
1718 yılında Damat İbrahim Paşa, sadrazam olduktan sonra, Batı’ya yönelik girişimler yeniden
yoğunlaşmaya başladı. Bu tarih aynı zamanda Osmanlı tarihi içerisinde “Lale Devri” olarak adlandırılan
sürecin de başlangıcıdır. İbrahim Paşa, Devlet için yenileşme hareketlerini gerekli görerek, Avrupa’yı
detaylı şekilde incelemek hususunda girişimlerde bulunmuştur. Bu doğrultuda en önemli hamle
Yirmisekiz Mehmed Çelebi’nin 1721 yılında Fransa’ya elçi olarak gönderilmesidir. Bu hamle bir bakıma
Avrupa’nın gelişmişliğine doğru atılan ilk adım olarak nitelenebilir (Turhan, 1987, s. 191-192).
Yirmisekiz Mehmed Çelebi’nin elçiliği, Fransa ve Osmanlı topraklarında yoğun bir kültürel etkileşimin
başlangıcı oldu. Mehmed Çelebi ve beraberindeki ekip, Fransa’da oldukça gösterişli bir biçimde
karşılandılar. Kendileri için birçok balo tertip edildi ve Fransa halkı, onlara büyük ilgi gösterdi (Lewis,
1982).
Temel hedefi Fransa ile eski ilişkileri teyit ederek, bir ittifak girişiminde bulunmak olan Yirmisekiz
Mehmed Çelebi, aynı zamanda eğitim ve ekonomik alanda da araştırmakla görevlendirilmişti. Bu
doğrultuda Fransızların 1720 yılında kullanmaya başladığı ve kağıt paraya dayalı bir sistem olan Law
Sistemi, gözleme tabii tutuldu (İnalcık, Osmanlı ve Avrupa, 2020, s. 241).
Mehmed Çelebi’nin İstanbul’a dönmesinin ardından, Fransa ile ilgili birçok bilgi aktardı. Bunları
Sefaretnamesinde de belirten Mehmed Çelebi, kağıt para fikrini ekonomik olarak büyük bir çıkar yol
şeklinde görüyordu. Dürbün, mikroskop, şato ve bahçe süsleri gibi yanında getirmiş olduğu eşyaları da
padişah ve sadrazama sunan Mehmed Çelebi, Fransa’daki gündelik yaşamla ilgili de bilgi verdi. Özellikle
Fransız kadınlarının serbest ve lüks yaşamı oldukça ilgisini çekmişti (Çelebi, 1890).
Yirmisekiz Mehmed Çelebi’nin oğlu Said Efendi ise, Fransa’da matbaa ile oldukça ilgilenmiş ve Macar
asıllı İbrahim Müteferrika’yla tanışarak, ondan edindiği bilgilerle 1727 yılında ilk Osmanlı Matbaasını
kurmayı başaracak ve 1729’da ilk kitap Vankulu Lügati de basmayı başaracaktı (İnalcık, Osmanlı ve
Avrupa, 2020, s. 243-244).
Yirmisekiz Mehmed Çelebi ve oğlunun etkisiyle Osmanlı saray çevresinde “Frenkleşme” süreci başlamış
oldu. Bu durum Osmanlı’nın Avrupa algısındaki en büyük değişim noktalarından birisi olarak karşımıza
çıkmıştır. Daha önceleri Avrupa’ya karşı her anlamda üstünlük hissi ile hareket eden Osmanlı, artık
gündelik yaşam şartlarına kadar her alanda Avrupa’yı örnek almaya başlamıştır.
XVIII. yüzyıl, Lale Devri ile başlayarak, Osmanlılar için tam bir Batılılaşma süreci olmuştur. Artık Avrupa ile
ilişkilerini daha dostane yürütmeye çalışan Osmanlı, Yirmisekiz Mehmed Çelebi örneğinde olduğu gibi,
çeşitli Avrupa ülkelerine geçici elçilikler göndererek, onlarla sıkı ilişkiler kurmaya gayret etmiştir. Ancak
Lale Devri’nin sonunu getiren “Patrona Halil İsyanı” ile yenileşme ve batılılaşma hareketi sekteye uğramış
oldu. Sarayın lüks ve şatafat içerisinde yaşadığı ve giderek gelenek ve dini unsurlardan uzaklaşıldığı
gerekçesiyle çıkan isyan sonucunda yenileşme yanlısı Damat İbrahim Paşa, hayatını kaybetti (Abdi Tarihi
(Patrona Halil Hakkında Bir Eser), 1943, s. 26).
Lale Devri’nin ardından yenileşme hareketleri bir süre sekteye uğramış olsa da, özellikle III. Selim ve II.
Mahmud dönemleri, tam manasıyla yenileşme süreçleri şeklinde geçmiştir. III. Selim dönemi Osmanlı’nın
Avrupa algısının da değişime uğradığı bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. 1789 yılında tahta çıkmış
olan padişah, bu süreçten itibaren ilk kez sürekli diplomasiye geçişin adımlarını attı. Bu tarihe kadar
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genellikle geçici diplomasi (ad hoc sistemi)24 metodunu kullanan Osmanlı Devleti, III. Selim dönemi ile
birlikte ilk kez dış ülkelere daimi elçi göndermeye başlamıştır. Bu doğrultuda 1793 yılında ilk daimi
Osmanlı elçiliği Londra’da kurulmuştur. (Savaş, 2002, s. 655-656)
Askeri alanda da yenileşme girişiminde bulunan III. Selim, Avrupa ordularını inceleyerek, onlara yakın
düzeyde olabilecek modern bir ordu kurma fikriyle hareket etmiştir. Bu doğrultuda da Nizam-ı Cedid’i
kurmayı başarmıştır. III. Selim dönemine dek, Osmanlı ordusu Kanuni dönemindeki halinden pek fazla
değişime uğramamış ve neredeyse kullanılan teçhizatlar bile aynıydı. Savaşlarda alınan olumsuz sonuçlar
neticesinde özellikle Fransız etkisiyle modern sayılabilecek bir ordu kurmayı başaran III. Selim’in çabaları,
savaş sahnesine de yansıdı ve bu dönemde başarılar kazanıldı. (Shaw, 1965, s. 43)
II. Mahmud ise, gelenekçi kalmış olan yeniçeri ocağını kapatmayı başararak Batılılaşma yolunda büyük bir
devrime imza attı. Aynı zamanda Batı ile ilişkileri genişleterek, onları devletin geleceği için önemli bir
ittifak potansiyeli olarak gördü. Modern Avrupalı devletlerin idari, sosyal ve eğitim alanlarındaki
gelişmelerini de takip ettiren II. Mahmud, bu doğrultuda Osmanlı kurumlarını da büyük oranda
yenilemeyi başardı. Bu dönemde Avrupa, yaşayış tarzı ve giyim tarzı olarak taklit edilmeye başlandı. Bu
da bize Avrupa’ya karşı görüşün artık teslimiyetçi bir duruma geldiğini göstermektedir. (Baykara, 1994, s.
263)
Özellikle II. Mahmud döneminde ortaya çıkan Kavalalı Mehmed Ali Paşa sorunu, Osmanlı’nın modern
devletler karşısında ne kadar geri kaldığını görmemiz açısından büyük bir örnek teşkil etmektedir.
Fransa’nın modern yapısını iyi analiz eden ve hüküm sürdüğü Mısır’da bu modern yapıya benzer bir
reform hareketi yapan Mehmed Ali Paşa, bu yenileşme sayesinde Osmanlı Devleti’ne büyük sorunlar
çıkarmıştır. Onun askeri yapısı Osmanlı askeri yapısına nazaran çok daha modern teknolojiye sahip
olması dolayısıyla Osmanlı, Mehmed Ali Paşa’nın isteklerini yerine getirmek durumunda kalmıştır.
(Kuran, 1990, s. 107)
II. Mahmud döneminde meydana gelmiş olan Avrupa’ya karşı teslimiyetçi bakış, sonrasındaki süreçlerde
de kendisini devam ettirmiştir. Özellikle Tanzimat Dönemi, bu teslimiyetçi ve tam Batılılaşma fikrinin en
çok hissedildiği dönem olmuştur. Bu dönem içerisinde Avrupa, zorunlu olarak başvurulacak kurum haline
gelmiş, ekonomik ve siyasi her türlü zorlukta buradan yardım talebinde bulunulmuştur.
Sonuç
Avrupa’nın modernleşme sürecinde yaşanan köklü değişimlerin bir benzeri Türk toplumunda
Osmanlı’nın yenileşme sürecinde yaşanmıştır. Ancak, burada temel bir fark olarak, Avrupa’da değişikler
toplumdan başlayarak, üst sınıftaki yönetici kesime etki etmiş; Osmanlı’da ise, devletin üst
kademelerindeki yönetici kesimin çabalarıyla yukarıdan aşağıya doğru bir değişiklik dalgası meydana
gelmiştir. Tıpkı Avrupa’da olduğu gibi Osmanlı’da da zorlu bir süreç olan yenileşme hareketleri,
Osmanlı’nın dünyanın geri kalanına bakışını da değiştirmiştir. Bu açıdan da bakıldığında en büyük değişim
Avrupa’ya yönelik olanıdır.
Kuruluşundan, XVII. yüzyıla kadar Avrupa’ya karşı üstünlük psikolojisi içerisinde bulunan Osmanlı Devleti,
Avrupa’nın gelişmesi ve kendisinin de bu gelişime ayak uyduramayarak geri kalması sonucunda, üstünlük
durumunu yavaş yavaş kaybetmeye başlamıştır. 1606 yılında imzalanan Zitvatorog Antlaşması ile fiili
olarak Avrupalı devletler ile eşitliğini kabul etmeye başlayan Osmanlı, ilk defa Avrupa’nın gelişmişliğinin
farkına varmış oldu. Ancak, bu süreçte başlayan Osmanlı’nın yenileşme hareketleri, geleneksel bir yapıda
meydana gelmiş ve devletin iç mekanizmaları ile sorunlar düzeltilmeye çalışılmıştır. Fakat, bu çaba yeterli
olmamış ve XVIII. yüzyılda artık Batı’yı örnek alma gereksinimi ortaya çıkmıştır.1638-1699 yılları
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Geçici diplomasi veya ad hoc sistemi: Genellikle savaşlardan sonra yalnızca o olayın sonuçlarının görüşüldüğü ve
kazanan tarafın şartları belirlediği bir diplomasi sistemidir. Osmanlı Devleti, güçlü olduğu süreç boyunca bu sistemi
kullanmayı tercih etmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. (Turan, 2004)
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arasındaki savaş ve sonucunda gelen mağlubiyetin ardından imzalanan Karlofça ve 1718 yılında
imzalanan Pasarofça Antlaşmaları ile Avrupalı Devletlerin üstünlüğünü ortaya çıkmaya başlamıştır.
Aynı zamanda Lale Devri’nin de başlangıcı olan 1718 yılının ardından Osmanlı’da Batı’ya yönelim baş
göstermiştir. Burada 1721 yılında Fransa’ya elçi olarak gönderilen Yirmisekiz Mehmed Çelebi’nin rolü
büyük olmuş ve onun aktardığı bilgiler ile Osmanlı’nın Avrupa algısı büyük bir değişime uğramıştır. Bu
tarihten itibaren yavaş yavaş Avrupa’ya hayranlık duyma dönemleri başlamıştır. Başlarda kendisine karşı
rakip gördüğü Avrupa’yı, bu dönemden itibaren ihtiyaç doğrultusunda, potansiyel bir ittifak olarak
algılamaya başlayan Osmanlı, ilişkilerini bu çerçevede yürütmeye başlamıştır.
Tüm bu girişimlere karşın III. Selim ve II. Mahmud dönemine kadar yapılan yenileşme hareketleri, büyük
değişimlere yol açamamış ve kısıtlı bir alanda kalmıştır. Bu iki padişahın yaptığı yenilikler ise, Osmanlı’nın
çöküşünü durdurmaya yetmese de, bir bakıma Modern Türkiye’nin temellerinin atıldığı dönem olmuştur.
Bilhassa II. Mahmud döneminde devletin ekonomik, idari, askeri, eğitim gibi birçok alanında meydana
gelen gelişmeler, modern bir yapının kurulmasında öncülük etmiştir.
Yıkılışına dek Avrupa ile temasını genellikle ittifak kurma doğrultusunda devam ettiren Osmanlı’da,
hedeflenen modernleşme hareketinin etki göstermesi ise ancak I. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluş safhasında kesin bir şekilde ortaya çıkmıştır.
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Özet
Bu çalışmada, deniz ticaretinin sunduğu konu zenginliği içinde önemli bir yere sahip olan ve başlıkta
belirtilen “Enstitü Kargo Klozları-Müşterek Avarya-York Anvers Kuralları” eksenindeki düzenlemeler ve
bunların uygulamaya yansıması analiz edilmekte, bazı öneriler tartışmaya açılmaktadır.
Dünya ticareti içinde “deniz ticareti” özel bir yere sahiptir. Bu “özel yer”, bir yandan deniz ticaretinin
2010’lu yılların sonlarında 20 trilyon dolara ulaşan dünya ticareti içinde miktar olarak % 80, değer olarak
% 70 seviyelerindeki bir hacim oluşturmasından, öte yandan tüm ülkelerin ticaret kanunlarının büyük bir
bölümünü oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Bunlar yanında deniz ticareti, tarihsel gelişimiyle, sahip
olduğu çok geniş terminolojik alt yapısıyla ve ayrıca operasyonel işlemlerdeki zengin çeşitliliği ile de bu
“özel yer” nitelemesini hak etmektedir.
Müşterek Avarya kuralları, Enstitü Kargo Klozları bütünü içinde değil, ayrı bir hukuki metin niteliğindeki
“York-Anvers Kuralları” ile düzenlenmektedir. Ayrıca, müşterek avaryanın tanımının yapıldığı Türk Ticaret
Kanunu’nun 1272. maddesindeki “deniz sergüzeşti” kavramının da terminolojik analizine yer verilmiştir.
“Sonuç” bölümünde, çalışmanın tümünden yola çıkılarak bazı saptamalar paylaşılmış ve bazı önerilde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Deniz Ticareti, Kargo Klozları, Müşterek Avarya, York Anvers Kuralları
An evaluation of the“Institute Cargo Clauses-General Avaerage-York Antwerp Rules” Process
Abstract
In this study, the regulations in the axis of “Institute Cargo Clauses-General Avaerage-York Antwerp
Rules”, which have an important place in the richness of the subject richness of maritime trade, and
their reflection on the application are analyzed and some suggestions are opened to discussion.
“Maritime trade” has a special place in World trade. This "special place" is due to the fact that sea trade
constitutes a volume of 80% and 70% in value in the world trade, which reached 20 trillion dollars in the
late 2010s, on the one hand, and on the other hand, it constitutes a large part of the trade laws of all
countries. In addition to these, maritime trade deserves to be called this “special place” with its
historical development, wide terminological infrastructure and rich variety of operational transactions.
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The General Avaerage Rules are regulated by the "York-Antwerp Rules", which are a separate legal text,
not within the Institute Cargo Clauses. In addition, the terminological analysis of the concept of "marine
adventure" in the article 1272 of the Turkish Commercial Code, where the definition of the general
avaerage made, is included.
In the "Conclusion" section, starting from the whole of the study, some findings shared and some
suggestions discussed.
Keywords: Maritime Trade, Cargo Clauses, General Avaerage, York Antwerp Rules

GİRİŞ
İnsanlık tarihi boyunca mal ticareti hep yapılagelmiştir. Ticaretin en ilkel şekli “takas” (barter) olarak
kabul edilmektedir. Ancak, bazı ülkelerin, içsel ve dışsal ekonomik sıkıntılar nedeniyle genel adı “karşılıklı
ticaret” (counter trade) olan, aralarında takasın da bulunduğu, kliring, off-set gibi yöntemlere 20.
Yüzyılda olduğu gibi bugün de, ticaretin devamı için bir “çare” olarak başvurdukları bilinmektedir.
Türkiye’de de, 1960 ve 70’li yıllarda, o zamanki adıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği (SSCB) ile
yapılan ve Seydişehir Alüminyum, İskenderun Demir-Çelik gibi önemli sanayi kuruluşlarının çıktığı kliring
gibi; ABD ile yapılan ve F-16 üretiminin gerçekleştirildiği off-set gibi karşılıklı ticaret antlaşmaları ilk akla
gelenlerdir. 1990’ların sonlarına doğru Rusya krizi yanında Uzak Doğu finans krizi takası gündeme
getirmiş ve bu alanda özellikle özel sektör açısından sınırlı ölçülerde de olsa, bazı firmaların takasa
yöneldiği görülmüştür.
Karşılıklı ticaret, istisnai bir durumdur. Aslolan, en basit şekliyle “malın satılması, bedelin alınması” veya
“bir bedel karşılığında mal satılması” şeklinde tanımlayabileceğimiz konvansiyonel ticarettir.
İçinde bulunduğumuz 21. Yüzyılın ilk çeyreğinde bu tanım, ticaretin iki temel unsurunu içermesi
bakımından değerlidir. Bunlardan biri “mal” ve diğeri de “bedel”dir. Bu iki unsurun ortak bir özelliği
vardır. Her ikisi de sigorta edilmektedir. “Paranın sigortası” genellikle Eximbanklar tarafından “İhracat
Kredi Sigortası” adıyla yapılmaktadır. Bu sistem Türkiye’de de, Eximbank tarafından 2015 yılına kadar
aynı isimle uygulanmakta iken, sonraları, çok daha doğru bir başlık altında, “İhracat Alacak Sigortası”
olarak uygulanmaya devam edilmektedir.
“Malın sigortası” ise, merkezi Londra’da bulunan “Uluslararası Sigortacılar Birliği” (International
Underwriting Association/IUA) tarafından düzenlenen “Enstitü Kargo Klozları” (Institute Cargo
Clauses/ICC”) çerçevesinde, dünya genelinde uygulanmaktadır. Bu çalışmanın konusu malın sigortası,
eski tabirle emtea sigortasıdır.
1. LLOYD’S
1600’lü yılların sonuna doğru, Londra’da Edward Lloyd’un kahvehanesi (Lloyd’s Coffee House) gemi
sahipleri, girişimciler ve tüccarların uğrak noktasıdır, konuşulan konular da doğal olarak deniz ticareti ve
özellikle taşımalarda yaşanılan sorunlardır. Deniz yolu taşımacılığında İngiltere o dönem, coğrafi konumu
nedeniyle dış ticaretini tamamen deniz yoluyla gerçekleştirebilmektedir, geminin ve taşıdığı yükün
selâmeti en önemli konudur. Bu noktada Lloyd’un kahvehanesinde somut bir faaliyet başlar: Gemilere ve
geminin yüküne teminat verilmeye, başka bir ifadeyle sigorta yapılmaya başlanmıştır. Yıl 1686’dır.
Lloyd’s un mekânında sigorta yapanlara (sigortacılara), sigorta belgelerini imzalamaları
karşılığında“underwriter” denilmektedir. Bu sigortacılar Lloyd'un ölümünden sonra kendi aralarında
“Lloyd’s" (bugün “Lloyd’s of London” olarak da anılmaktadır) adında resmi olmayan bir meslek topluluğu
kurarlar. Lloyd’s Topluluğu, 1871 yılında İngiltere Parlamentosu’nun çıkardığı bir kanunla (Lloyd’s Act)
“Birlik” haline getirilir.
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Başlangıçta sadece deniz taşımacılığında sigortacılık faaliyetleri yürüten Lloyd’s bugün itibariyle nev’i
şahsına münhasır bir kurum niteliğindedir. Bankaların, sigorta şirketlerinin, finansman kuruluşlarının
oluşturduğu bir havuzdan risk, reasürans, teminat, taahhütname gibi sigorta piyasası odaklı hizmet
sağlamaktadır. Ayrıca dünya denizyolu taşımacılığı ve gemiler özelinde istihbari bilgi sağlamaktadır.
Lloyd’s’ un en önemli özelliklerinden biri, üyelerinin sigortalı ile doğrudan temas etmemeleri, “Brokerlar”
(aracı kişi veya şirket) üzerinden işlem yapmalarıdır. Brokerların, Lloyd’s’a kayıtlı olmaları, işlem
yapabilmeleri için ön şarttır (The Corporation of Lloyd,1986).
Türk Loydu / Türk Loydu Vakfı
Türk Loydu, 1962 yılında “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gemi Mühendisleri Odası”
tarafından kurulmuştur. 1966 yılında tüzel kişiliği Vakıf olarak değiştirilmiştir. Vakfın idari yapısı TMMOB
Gemi Mühendisleri Odası ağırlıklı olmak üzere; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği; IMEAK
(İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz) Deniz Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası’ndan
oluşmaktadır.
Bu bünyedeki “Türk Loydu U.D.H. (Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri) A.Ş.”, klaslama, muayene ve
belgelendirme hizmetlerini sağlayan bir kuruluştur. Bugün itibariyle, hizmetlerini uluslararası tanınırlığı
olan akreditasyonlar ve yetkiler çerçevesinde sürdürmekte, geniş bir yelpazede gemi klaslama, yönetim
sistemleri, ürün ve personel belgelendirme, muayene, onaylanmış kuruluş, üçüncü taraf kontrolörlük ve
gözetim hizmetleri vermektedir.25

2. RODOS AVARYA KANUNU - İNGİLİZ DENİZCİLİK KANUNU
Dünya ticaret tarihine bakıldığında “Denizcilik Kanunu” veya benzer başlıklı farklı ulusal hukuki metinlere
rastlanmaktadır. Bu çalışmada, konumuzu doğrudan ilgilendiren “Rodos Avarya Kanunu” (Rodos Deniz
Kanunu; Rodos Kanunu; Rodos Denizcilik Kanunu olarak da anılmaktadır) hakkında ve İngiliz
sömürgeciliği ve esas itibariyle Hollandalılara karşı bir hareket niteliğindeki, “İngiltere’nin deniz
taşımacılığında ve deniz ticaretinde mutlak hakimiyet sağlaması” amacına yönelik olarak tarihteki yerini
alan “İngiliz Denizcilik Kanunu”na ilişkin bilgi verilecektir.
Rodos Avarya Kanunu (Lex Rhodia de Iactu)
Müşterek avarya konusundaki ilk hukuki düzenleme, milattan önceki asırlarda Akdeniz’de önemli bir
ticaret hakimiyeti kuran Rodoslular’a dayandırlmakta, ancak bu kanunun özgün şeklinin (yazılı metninin)
günümüze intikal etmediği belirtilmektedir. Söz konusu kanuna ilişkin “fragmanların”, Romalı
hukukçuların eserleri vasıtasıyla daha sonraki dönemlere ulaştığı ifade edilmektedir
M.Ö. V-III yüzyılları civarında, Rodoslular’ın Küçük Asya (Anadolu) odaklı yoğun kolonizasyon politikasına
paralel olarak, Akdeniz ticaretine de hakim olmaları sonucunda, eşyanın tabiatına uygun bir şekilde,
deniz neredeyse tek ticaret yolu olarak kullanılmıştır. Bu durumun Rodoslular’ı “deniz kanunları”
yapmaya itmesi, içinde bulundukları ticaret ortamının bir sonucu olarak değerlendirebilse de, binlerce yıl
önce böyle birşeyin düşünülmesinin hayret ve takdirle karşılanması gerekmektedir. Rodoslular’ın müthiş
bir öngörüyle, milattan önceki bir zamanda düşündükleri bir, se “sigorta sisteminin” kendisinden sonra,
başta Roma Hukuku olmak üzere, birçok hukuk sistemine öncülük etmesinin ve neticede bugün York
Anvers Kuralları olarak andığımız düzenlemenin temellerini oluşturmasının dünya ticaret tarihi adına
önemle kaydedilmesi gerekir.
Rodos Avarya Kanunu’nun, Doğu Roma İmparatoru I. Justinianus Dönemi’nde (527-567) yapılan Roma
Hukuku’na ait büyük kanun (külliyat) derlemesi (528 yılında başlanmış, 534 arasında tamamlanmıştır)
“Corpus Iuris Civilis”in Digesta adlı bölümünde yer aldığı belirtilmektedir. Bu efsane hukuk külliyatına
25
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giren Rodos müşterek avarya kurallarının, eserlerinde Rodos kanunlarına yer vermiş olan klasik dönem
(M.Ö. 150-M.S. 294) hukukçularından yapılan alıntılardan oluştuğu ifade edilmektedir (Kurul,2015:520525).
Örnek olması bakımından, Digesta’da yer alan, en tipik müşterek avarya maddesi şöyledir: “Rodos
Kanunuyla, bir geminin hafifletilmesi amacıyla ticari malların denize atılması durumunda, bu işten herkes
(gemi sahibi ve gemide malı kalan herkes kastediliyor) çıkar sağladığı için oluşan kayıpların tüm
iştirakçiler (gemi sahibi ve gemide malı kalanlar kastediliyor) tarafından karşılanması garanti altına
alınmıştır.”
Kapsamlı bir düzenleme olan Rodos Avarya Kanunu’nun sadece yukarıdaki hükmü dikkate alındığında
bile, York Anvers Kuralları’nın yaklaşık 2200 yıl önce düşünülen bu sistemle ne ölçüde örtüştüğü
anlaşılabilmektedir.

İngiliz Denizcilik Kanunu
İngiltere’de 1381'de kabul edilen ilk denizcilik yasası, gemi sıkıntısı nedeniyle neredeyse ölü bir mektup
olarak kalmıştır. 16. yüzyılda çeşitli Tudor önlemleri, diğer ülkelerden misilleme yapılmasına neden
olduğu için yürürlükten kaldırılmak zorunda kalmıştır. 1651'de İngiliz Milletler Topluluğu hükümeti
tarafından kabul edilen büyük Denizcilik Yasası, o zamanlar İngiltere'nin en büyük ticari rakipleri olan
Hollandalıları hedef alıyordu. Avrupa ülkelerinden ithal edilen ve menşe ülkedeki İngiliz gemileri veya
gemileriyle getirilebilen mallar ile Asya, Afrika veya Amerika'dan getirilen ve yalnızca İngiltere, İrlanda
veya herhangi bir İngiliz kolonisine seyahat edebilen mallar arasında ayrım yapmıştır. İngiliz kıyı
ticaretinde olduğu gibi, çeşitli balık ithalatı ve ihracatı tamamen İngiliz denizciliğine ayrılmıştı. Yasa
1660'da yeniden yürürlüğe girdi ve doğrudan yalnızca İngiltere, İrlanda veya başka bir İngiliz kolonisine
gönderilebilecek belirli kolonyal ürünleri "numaralandırma" uygulaması başlatıldı. Bunlar arasında şeker
(1739'a kadar), indigo ve tütün vardı; 18. yüzyılda pirinç ve pekmez eklendi. Numaralandırılmamış
mallar, İngiliz kolonilerinden İngiliz gemileriyle doğrudan yabancı limanlara gidebilmekteydi. 1664'ten
itibaren İngiliz kolonileri Avrupa mallarını yalnızca İngiltere üzerinden alabildi. İskoçya, Birlik Yasası
(1707) ona İngiltere ile eşit ayrıcalıklar tanıyana kadar yabancı bir ülke olarak muamele gördü; İrlanda,
1670 ile 1779 yılları arasında yasaların faydalarından dışlandı. 1849 ve 1854'te Denizcilik yasaları
yürürlükten kaldırıldı.26
Deniz ticaretindeki ve buna bağlı olarak deniz taşıması sigortacılığındaki öncü konumu nedeniyle,
İngiltere’nin, Cromwell döneminde, 1651 yılında çıkarılan “İngiliz Denizcilik Kanunu” olarak da
adlandırılan “Denizcilik Kanunu”na (The Navigation Act/The Act of Navigation) göre, Avrupa menşeli
olmayan mallar, diğer bir ifade ile tüm sömürge malları, İngiltere'ye sadece İngiliz bandıralı gemilerle
taşınabilecekti. Bu şekilde İngiltere, Hollanda’nın deniz taşımacılığındaki tehlikeli yükselişini önlemiş ve
deniz taşımacılığında yüzlerce yıl sürecek mutlak hâkim haline gelmişti. Adam Smith, 1775’da
yayımlanan ünlü eseri “Milletlerin Zenginliği” kitabının “Amerika’nın ve Doğu Hint Ülkelerine Ümit Burnu
Üzerinden Bir Geçidin Keşfedilmesi ile Avrupa’nın Elde Ettiği Faydalar Üzerine” başlıklı bölümünde, görüş
ve değerlendirmelerini “Denizcilik Kanunu’nun çıkmasından sonraki süreçte İngiltere’nin zenginliği
artmıştır” cümlesiyle özetlemektedir (Smith,1775: VI. Kitap; Bölüm VII; Kısım III).
3.IUA-ENSTİTÜ KARGO KLOZLARI
Uluslararası Sigortacılar Birliği (IUA-International Underwriting Association)
IUA, 1998 yılında Londra Sigortacılar Enstitüsü (The Institute of London Underwriters - ILU) ile Londra
Uluslararası Sigorta ve Reasürans Piyasası Birliği (The London International Insurance and Reinsurance
Market Association - LIRMA) adındaki kurumların birleşmesiyle kurulmuştur. IUA’yi oluşturan
26
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kurumlardan ILU'nun sigorta alanında işlevsel bir şekilde faaliyetine başlaması 1884 yılına
tarihlendirilmektedir. LIRMA ise 1991 yılında, 1960’larda ve 70’lerde kurulmuş olan bazı sigorta
kurumlarının bir araya gelmesiyle 1991 yılında kurulmuştur. Bünyesinde çeşitli ülkelerin önde gelen
uluslararası sigorta ve reasürans şirketleri temsil edilmektedirler.
IUA’nın çeşitli işlevleri içinde dünya ticareti açısından en önemlisi, düzenlediği ve zaman zaman
güncellediği “Enstitü Korgo Klozları” (Institute Cargo Clauses/ICC) ile her tür yol (denizyolu, karayolu,
havayolu ve demiryolu) için, dünya ticaretinde taşımacılık, daha doğru bir ifadeyle emtea sigortasını
kurallara bağlamasıdır.
Uluslararası ticaretteki sigorta uygulamaları IUA’nin Enstitü Kargo Klozları ile yapılan düzenlemeler
çerçevesinde yürütülmektedir. IUA’nin temel olarak üç sigorta türü bulunmaktadır: A, B ve C Kloz
sigortalar. Uygulamada, bunlardan A kloz sigorta “geniş kapsamlı”, C kloz sigorta da “dar kapsamlı”
olarak anılmaktadırlar. B kloz sigorta ise uygulamada fazlaca yer bulamamaktadır. 27
C Kloz Sigorta: C Kloz ile teminat altına alınan riskler, sigortalanan tehlikeler Şunlardır;
- Yangın veya patlama.
- Gemi veya diğer deniz taşıtının karaya vurması, oturması, batması veya alabora olması.
- Kara taşıtının devrilmesi veya raydan çıkması.
- Gemi veya diğer deniz taşıtı ya da kara taşıtının sudan başka her hangi dış nesneye değmesi veya
çatması.
- Yükün bir tehlike limanında boşaltılması.
- Müşterek Avarya (General Avaerage) fedakarlığı.
- Denize yük atılması.
- Her İkisi de Kusurlu Çatma* (Both to Blame Collision)
* “Çatma”, Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 1286. Maddesinde “iki veya daha çok geminin çarpışması”
şeklinde tanımlanmaktadır.
IUA yukarıdaki durumların ve/veya olayların “sigorta edilen şeye makul olarak yüklenebilen zıya veya
hasar vermiş olması” gerektiğini de bir ön şart olarak vurgulamaktadır. Hukuki ifadesiyle, meydana
gelen olayla ortaya çıkan zarar arasında bir sebep-sonuç ilişkisi (illiyet rabıtası) aranmaktadır.
C Kloz sigorta ile ilgili IUA düzenlemesinde bu tip sigortanın kapsamadığı riskler de ayrıca sayılmaktadır.
B Kloz Sigorta: B Kloz’da, “C Kloz’un teminat altına aldığı risklere ek olarak” aşağıdaki risklerin de teminat
altına alındığı ifade edilmektedir:
- Deprem, yanardağ püskürmesi veya yıldırım.
- Denize yük atılması veya dalgalar tarafından denize sürüklenme.
- Gemi veya diğer deniz taşıtının ambarına, kara taşıtı, konteyner veya depolama yerine deniz, göl, veya
ırmak suyunun girmesi.
- Her hangi kolinin gemi veya diğer deniz taşıtına yüklenirken veya boşaltılırken düşmesi ya da
güverteden aşarken kaybolması nedeniyle tam zıyaı.
- Müşterek Avarya (General Avaerage) fedakarlığı.
- Denize yük atılması.
27

IUA Enstitü Kargo Klozları, https://www.interdell.eu/media/23007/gocargo-institute-clauses-a.pdf.
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- Her İkisi de Kusurlu Çatma* (Both to Blame Collision)
Olayla sonuç arasında, C Kloz’da olduğu gibi “illiyet bağı”, doğal olarak B Kloz’da da ön koşul olarak
aranmaktadır.
A Kloz Sigorta: IUA, Enstitü Kargo Klozları’nda A Kloz Sigorta’nın teminat altına aldığı rizikoları özet
olarak şu şekilde formüle etmektedir;
“A Kloz Sigorta, istisna edilenler hariç, olabilecek bütün rizikoların sigorta edilen mala verdiği zıya
(yitirme, yitirilme; ışık anlamındaki “ziya” ile karıştırılmamalıdır) ve hasarla, “müşterek avarya” ve “her
ikisi de kusurlu çatma” hallerini kapsar.”
Tanımda üç temel unsur bulunmaktadır:
- Tüm riskler (All risks)
- Müşterek Avarya - Her İkisi de Kusurlu Çatma
Görüldüğü üzere her üç sigorta türü de “Müşterek Avarya” ile “Her İkisi de Kusurlu Çatma” hallerini
sigorta (teminat) kapsamına almaktadır.
Müşterek Avarya: “Müşterek Avarya, denizyolu ile yapılan ticari taşımalarda oluşacak bir tehlike anında
gemiyi ve gemideki diğer eşyayı korumak ve/veya kurtarmak amacıyla bazı eşyanın, denize atılarak veya
başka şekillerde imha edilmesi sonucunda, eşyası bu suretle zayi olananın veya zarar görenin maddi
kaybının ödenmesi işleminin bütününe verilen isimdir”.
Uluslararası düzenlemeler ve TTK, Müşterek Avarya olayını “fedakârlık” (malı denize atılanların
fedakârlığı) olgusuna dayandırarak tanımlamakla beraber, yukarıdaki özgün tanımlamanın sürecin
tamamını ifade etmesi bakımından, öğreti ve uygulama açısından daha kompakt bir tanım olduğu
düşünülmektedir.
Her İkisi de Kusurlu Çatma: A, B ve C Kloz sigortalarda “Her İkisi de Kusurlu Çatma” altındaki düzenleme
“Bu sigorta, burada sigorta edilen her hangi riziko ile ilgili, taşıma sözleşmesindeki her hangi ‘Her İkisi de
Kusurlu Çatma Klozu’ gereği sigortalıya düşen sorumluluğu tazmin eder” şeklindedir. Bu ifadeyi daha iyi
anlamak açısından TTK’daki düzenlemeye bakmakta fayda vardır;
- Enstitü Kargo Klozları kapsamında “Her İkisi de Kusurlu Çatma” olarak ifade edilen olgu TTK’da, 1289.
Maddede “Ortak Kusur” olarak terimlendirilmektedir.
-TTK, 1288. Maddesinde, çatma halinde “bir tarafın kusuru” durumunu “Çatma, gemilerden birinin
donatanının veya gemi adamlarının kusurundan ileri gelmişse, zararı o geminin donatanı tazmin etmek
zorundadır” şeklinde düzenlemiştir.
-TTK’nın “Ortak Kusur” başlığı altındaki 1289. Madde düzenlemesi ise özetle şu şekildedir: “Çatma,
çarpışan gemilerin donatanlarının veya gemi adamlarının kusurlarından ileri gelmişse, bu gemilerin
donatanları, çatma yüzünden gemilerin veya gemide bulunan eşyanın uğradıkları zarardan kusurlarının
ağırlığı oranında sorumludur.”
“Her İkisi de Kusurlu Çatma” durumunu daha da anlaşılır hale getirmek için TTK’nın madde gerekçesine
(1289. Madde) bakmakta fayda vardır: (A) gemisi ile (B) gemisi çarpışmıştır. (A) gemisi % 70, (B) gemisi
ise % 30 kusurlu bulunmuştur. (A) gemisindeki yükün sahipleri zararlarının % 30’unu (B) gemisinden, (B)
gemisindeki yükün sahipleri de zararlarının % 70’ini (A) gemisinden talep edeceklerdir.
Çatma olgusu, 23 Eylül 1910 tarihinde Brüksel’de akdedilen “Denizde Çatmalara İlişkin Bazı Kuralların
Birleştirilmesi Hakkında Milletlerarası Sözleşme” ile düzenlenmiştir. Türkiye, 9 Mayıs 1937 tarih ve 3226
sayılı Kanuna dayanarak, 16 Eylül 1955 tarihi itibarıyla bu Sözleşmeye taraf olmuştur.
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IUA’nin yukarıda özetlenen düzenlemesi denizyolu, karayolu ve demiryolu taşımacılığı özelindedir.
Havayolu taşımaları için “Institute Cargo Clauses [Air]” başlığı altında ayrı bir IUA düzenlemesi
bulunmaktadır.
IUA; A, B ve C klozların teminat altına aldığı risklerin kapsamı dışında kalan ve ancak ek primle teminat
altına alınabilecek riskler (grev durumu, savaş durumu gibi) için de ayrı, münferit klozlar
öngörmektedir.
4. TÜRK TİCARET KANUNU’NDA MÜŞTEREK AVARYA
Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlüğü’nde “avarya” kelimesinin İtalyanca “avaria” sözcüğünden
geldiği ifade edilmekte ve karşılığının “Bir deniz yolculuğunda geminin veya yükünün gördüğü zarar”
olduğu belirtilmektedir. Bazı akademik çalışmalarda ise (örneğin Rayegan, Kender/Çetingil, Ergon/Ünan,
Samim; Müşterek Avarya Hukuku, 2011, İstanbul, s.2.) avarya kelimesinin Arapça “avar” (ayıp, kusur,
eksiklik) kökünden geldiği vurgulanmaktadır.
1957 tarihli mülga Ticaret Kanunumuzda* müşterek avarya yanında ayrıca “Hususi (Özel) Avarya” da
düzenlenmektedir. “Özel avarya” terimini de dikkate alarak, dilimize “müşterek avarya” olarak yerleşen
ifadenin “genel avarya” şeklinde alınmış olması daha rasyonel bir yaklaşım olurdu.
Büyük ölçüde, Prof. Dr. Ernst Hirsch tarafından şekillendirilen ve kaleme alınan, 1 Ocak 1957 tarihinde
yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’nin 9 Temmuz 1956 tarih ve 9353 sayılı nüshasında yayımlanan
TTK (Eski TTK veya 1957 tarihli TTK olarak anılmaktadır) 2012 yılı itibariyle yürürlükten kalkmış ve yeni
TTK yürürlüğe girmiştir. Yeni TTK’da “hususi avarya” kapsama alınmamıştır.
Yeni TTK’da Müşterek Avarya
TTK28, Müşterek Avarya’yı, “Deniz Ticareti” başlıklı Beşinci Kitap’ın, “Deniz Kazaları” başlıklı Beşinci
Kısmı’nın, “Müşterek Avarya” başlıklı Birinci Bölümü’nde düzenlemektedir. 1272. maddedeki tanım şu
şekildedir: “Ortak bir deniz sergüzeştine atılmış olan gemiyi, yükü, diğer eşyayı ve navlunu birlikte tehdit
eden bir tehlikeden onları korumak amacıyla ve makul bir hareket tarzı oluşturacak şekilde, bile bile
olağanüstü bir fedakârlık yapılması veya olağanüstü bir gidere katlanılması hâlinde “müşterek avarya
hareketi” var sayılır ve bu hareketin doğrudan doğruya sonucu olan zarar ve giderler müşterek avarya
olarak kabul edilir.”
Tanımdaki unsurlar şunlardır:
- “Ortak” bir “deniz sergüzeştine (deniz seferine)” çıkılmış olmalıdır.
- Gemi ve/veya yük bir “tehlike” ile karşı karşıya olmalıdır.
- “Makul” (kabul edilebilir ölçüde) bir “fedakârlık” yapılmış olmalıdır.
- Bu fedakârlık “bilerek” yapılmış olmalıdır.
Tanımda geçen “sergüzeşt” ifadesi özellikle yeni nesil hukukçular ve yeni nesil dışticaretçiler için ilginç bir
ifade olarak algılanabilir. “Sergüzeşt” kelimesinin Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde Türkçe karşılığının
“macera” (eş anlamlısı: “serüven”), kökeninin de Farsça olduğu belirtilmektedir. York Anvers
Kuralları’nın İngilizce metninde (orijinal metin) “maritime adventure” olarak yer alan terimin eski
metinler de dahil Türkçeye, başlangıçtan bu yana “deniz sergüzeşti” olarak geçtiği görülmektedir. Ancak

28

Türk Ticaret Kanunu,
https://www.google.com/search?q=t%C3%BCrk+ticaret+kanunu+2020&oq=T%C3%BCrk+Ticaret&aqs=c
hrome.2.0j69i57j0l8.8675j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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tercümenin “deniz seferi” olarak yapılmış olması daha doğru ve rasyonel bir yaklaşım olurdu. Esasen
internet sözlüğü Tureng’de de “marine adventure”ın karşılığı “deniz seferi” olarak yer almaktadır.
“Fedakârlık” terimine bakıldığında buradaki fedakârlıktan, geminin karşı karşıya kaldığı tehlikeden
kurtulmasını sağlamak üzere yükü denize atılan firmaların yaptığı fedakârlığın kastedildiğini vurgulamak
gerekir. Tehlike anında kaptan insiyatif kullanıp yük sahiplerine “vekâleten” fedakârlıkları yapacaktır.
TTK’nın bir sonraki 1273. Maddesinin birinci fıkrasında “başka şekilde kararlaştırılmadığı takdirde
müşterek avarya garamesi (zararın yükü kurtulanlar arasındaki paylaştırılması) en son tarihli York-Anvers
Kurallarına tabidir.” denilmekte; ikinci fıkrasında ise bu kuralların çevirisinin Hazine ve Maliye Bakanlığı
ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden kurulacak bir komite tarafından hazırlanarak Resmi
Gazete’de ilan edileceği hükme bağlanmaktadır (Civir Engin,2012:510).
Nitekim, son olarak 2016 yılında yenilenen York Anvers Kuralları, 19 Şubat 2019 tarih ve 30691 sayılı
Resmi Gazete’de, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Tebliğ formatında (Tebliğ sayısı yoktur), Türkçe
ve İngilizce olarak yayımlanmıştır.
Eski TTK’da müşterek avarya ayrıntılı bir şekilde düzenlenmekte idi ise de, yeni TTK’da, kanun yapma
tekniği bakımından doğru ve akılcı bir yol izlenmiş, York Anvers Kuralları’na atıf yapılmış, eski TTK’daki
ayrıntılı düzenlemeleri redakte etmeyerek tekrardan kaçınmıştır.

5. YORK-ANVERS KURALLARI
York-Anvers Kuralları, çok taraflı uluslararası bir sözleşme olmayıp, deniz ticaretinin en önemli alt
başlıklarından biri olan müşterek avarya olgusunu düzenleyen ve Uluslararası Denizcilik Komitesi (IMOInternational Maritime Organization) tarafından düzenlenen ve zaman zaman güncellenen bir doküman,
bir kurallar bütünüdür.
Uluslararası ticaret alanında “Müşterek Avarya”, ilgili çevrelerde, genellikle “bir tehlike durumunda
denize yük atılması” veya daha da kısa bir şekilde “denize yük atılması” olarak ifade edilmektedir.
Müşterek avarya, Rodos Hukuku-Roma Hukuku ekseninde uygulama alanı bulmuş, bilahare diğer
ülkelerin ulusal deniz hukuklarında da adapte edilmiştir. Uluslararası ticaretin doğal gereği olarak,
müşterek avaryanın zamanla “tek tip” olarak düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda
insiyatif İngiltere’deki National Association for the Promotion of Social Science tara fından alınmış,
İskoçya’nın Glasgow kentinde 1860 yılında yapılan bir toplantıda ilk adım atılmış, bunu bir dizi
uluslararası konferans takip etmiştir. Bu süreç sonucunda ortaya çıkan taslak 1864’te İngiltere’nin York
kentinde yapılan konferansta, modern zamanların on bir maddelik ilk müşterek avarya düzenlemesi
olarak ve “The York Rules” adıyla kabul edilmiştir.
1875 yılında Hollanda’nın Lahey kentinde yapılan kongreye, sonraki düzenlemeleri yapacak olan
Uluslararası Hukuk Birliği (International Law Association) ilk defa katılmıştır. 1877’de, Belçika’nın Anvers
kentinde yapılan konferansta Kurallara on ikinci madde eklenmiş ve o tarihten itibaren bu düzenlemeler
“The York and Antwerp Rules” olarak anılmaya başlanmıştır. Kuralların “The York-Antwerp Rules” olarak
anılmaya başlaması ise 1890’da Liverpool’da yapılan ve Kuralları on sekiz maddeye çıkaran konferanstan
sonradır.
York Anvers Kuralları deniz taşımacılığında tarafların iradesine uygun olarak navlun sözleşmesi veya
konşimentolara şart olarak eklenebilen tavsiye kurallar niteliğindedir. Uygulamada, tarafların sözleşme
ve konşimentolara konan kayıtlarla kanun hükümleri yerine hangi tarihteki olduğu belirtilerek (200429,
201630) York Anvers Kurallarının uygulanmasın ın öngörüldüğü görülmektedir (Kender, vd.,2012:239).
29

York Anvers Kuralları,2004, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/01/20140113-3.htm
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York-Anvers Kurallarında Müşterek Avarya
York-Anvers Kuralları’nın temel esprisi “müşterek avaryada yükü zarara uğrayanların bu zararlarının,
gemi sahibi (donatan veya işleten) ve yükü kurtulanlar arasında hangi oranlarda paylaştırılacağı” şeklinde
özetlenebilir.
Bu noktada York Anvers Kuralları’nda “Üstün Kural” olarak adlandırılan bir şartı öncelikle belirtmek
gerekmektedir. Üstün Kural, resmi tercümede şu şekilde ifade edilmektedir: “Makul ölçüler içinde
yapılmayan fedakârlık ve masraflar için, hiçbir halde paylaştırma yapılmayacaktır”. Üstün Kural’ ifadesi
“Ön Şart” olarak düşünüldüğünde “makul (mantıklı, kabul edilebilir, rasyonel) ölçü” kavramı öne
çıkmaktadır. Buradan hareketle, York Anvers Kuralları’nın bilerek ve makul bir şekilde yapılan
fedakârlıkları kapsamakta olduğu anlaşılmaktadır.
“Müşterek Avarya”, York Anvers Kuralları sistematiğinde incelendiğinde;
- Bir tehlike ile karşılaşılmış olmalıdır.
- Bu tehlike karşısında yapılan fedakârlık ortak fayda (müşterek selamet) için olmalıdır.
- Bu fedakârlık bilerek (bilinçli olarak) ve makul (abartısız) bir şekilde yapılmış olmalıdır.
Müşterek avarya fedakârlık ve masrafları aşağıdaki hükümlerde öngörülen esaslar üzerinden farklı
katılımcı ilgililer (gemi donatanı veya işleteni ve yükü kurulanlar) arasında paylaştırılacaktır.
- Yorum Kuralı
- Üstün Kural
- Harfli Kurallar (Usul Kuralları)
- Numaralı Kurallar (Müşterek Avarya Sayılan Haller)
Yorum Kuralı: Bu başlık altında, “müşterek avarya paylaştırmasında York Anvers Kuralları’nın, bu
Kurallarla bağdaşmayan mevzuat ve uygulama dikkate alınmaksızın uygulanacağı” vurgulanarak emredici
bir kural konulmaktadır. Başka bir ifadeyle, Türkiye gibi bu kuralları kendi iç mevzuatına adapte eden
ülkelerin ulusal mevzuatındaki aykırı hükümler dikkate alınmayacaktır.
Bu maddede ayrıca, “Üstün Kural” ve “Numaralı Kurallarda” aksi öngörülmemesi şartıyla müşterek
avarya paylaştırmasının “Harfli Kurallara” göre yapılacağı hükme bağlanmaktadır.
Üstün Kural: Bu başlık altında ise ana ilke şu şekilde ifade edilmektedir: “Makul ölçüler içinde
yapılmayan fedakârlık ve masraflar için, hiçbir halde paylaştırma yapılmayacaktır”. Bu maddede
belirleyici olan “Makul Ölçüler” ifadesidir. Bunun da dispeç raporuyla saptanacağı tabiidir.
Harfli Kurallar: Harfli Kurallar “müşterek avarya paylaştırmasının nasıl yapılacağını” düzenlemektedir. Bu
madde için “müşterek avaryada zarar paylaşım usulü” demek de mümkündür. Bu kurallar, A’dan G’ye
kadardır ve tek tek neleri kapsadıkları açıklanmıştır.
Örnek Kural G: Müşterek avarya hesaplaşması, gerek zararlar gerekse paylaşmaya katılım bakımından,
müşterek deniz sergüzeştinin son bulduğu yer ve zamandaki değerler esas alınarak yapılacağı hükme
bağlanmaktadır. Bu Kural, TTK’daki dispeç düzenlemesine paralel bir şekilde yorumlandığında müşterek
avarya hesaplaşmasını (zararların paylaşılmasını) tespit eden belge olan Dispeç Raporu’nun varma
yerinde ve eğer varma yerine ulaşılamamışsa yolculuğun bittiği limanda yapılacağı, dispeçi yaptırma
yükümlülüğünün de kaptana ait olduğu belirtilmektedir.

30

York Anvers Kuralları,2016, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190219.pdf
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Numaralı Kurallar: Bu başlık altında, York Anvers Kuralları’nın, en önemli düzenlenmesi yer almakta ve
“Müşterek Avarya Sayılan Durumlar” sıralanmakta; hangi hallerin kapsam içinde, hangi hallerin kapsam
dışında olduğu belirtilmektedir. Başka bir ifadeyle, madde (kural) metninde “müşterek avarya sayılır”
ibaresi olan durumlarda zarar görene ödeme yapılacak, “müşterek avaryadan sayılmaz” ibaresi olan
durumlarda ise ödeme yapılmayacaktır. Orijinal metinde romen rakamlarıyla yer alan 23 adet (I-XXIII)
“durum” açıklanmıştır (Algantürk,2016).
Genel olarak “ticari yük taşıyan bir deniz taşımacılığı esnasında doğabilecek herhangi bir tehlike
karşısında geminin ve yükün kurtarılması amacıyla denize bir kısım yükün atılması” olarak bilinen
müşterek avarya olgusu, “yük atılması” dışında birçok başka vakayı da kapsamaktadır.
Müşterek avarya olarak kabul edilen durumlar kısaca şunlardan oluşmaktadır;
- Denize yük atılması
- Yük atılma sürecinde geminin su alması
- Gemide çıkan yangının söndürülmesi
- Geminin karaya oturtulması
- Kırık ve döküklerin kesilip atılması
- Kurtarma ücreti
- Makine ve kazanlara verilen hasar
- Karaya oturmuş geminin hafifletilmesi
- Yük, gemi malzemeleri ve kumanyanın yakıt olarak kullanılması
- Barınma limanındaki giderler
- Gemi adamlarının ücret ve bakım masrafları
- Boşaltma sırasında yüke gelen zarar
- Geçici Tamirler
- Navlun Kaybı
- Gemiye Gelen Zarar
- Bildirilmemiş veya Yanlış Bildirilmiş Yükler.
Hangi durumların Müşterek Avarya olarak nitelendirileceği, bir başka deyişle Müşterek Avarya tipleri,
York Anvers Kuralları’nın numaralı kurallarında düzenlenir. Harfli kurallarda ise Müşterek Avarya’ya
ilişkin genel prensipler düzenlenir. Bir istisna öngörülmediği taktirde, harfli kurallarda belirtilen genel
prensipler, numaralı kurallar için de geçerli olacaktır (Kender, vd.,2012:244).
Barınma Müşterek Avaryası en çok rastlanılan ve en önemli Müşterek Avarya tiplerinden biridir
(Çetingil,vd., 2011:186).
6.HUSUSİ (ÖZEL) AVARYA
Müşterek avarya, ticari yük taşıyan bir geminin karşı karşıya kaldığı bir tehlike anında York Anvers
kuralları ile belirlenen koşullar dahilinde uğranılan zararların gemi sahibi, bu suretle yükü kurtulan kargo
sahipleri ve diğer ilgili taraflar arasında orantılı (garameten) olarak paylaştırılması olarak özetlenebilir.
2012 yılında yürürlükten kalkan, 1957 tarihli TTK’nın (eski TTK),“Deniz Kazaları” başlıklı kısmında iki
avarya türü “Müşterek ve Hususi Avaryalar” alt başlığı ile 1179. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.
Yeni TTK’da ise “hususi (veya özel) avarya” adı altında herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.
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Eski TTK’daki “hususi avarya” düzenlemesinin unsurları şunlardır;
- Ortada bir deniz kazası olmalıdır.
- Müşterek avarya durumu bulunmamalı ve dolayısıyla
- Zarara, müşterek avaryanın aksine, bilerek sebebiyet verilmemiş olmalıdır.
- Garameten (ortak, oransal) bir ödeme söz konusu değildir.
- Dolayısıyla zararın gemiye ait olanını gemi maliki, yüke ait olanını yük sahibi ödemelidir.
Yeni TTK’da, “Hususi (Özel) Avarya” ile ilgili herhangi bir düzenleme olmadığı gibi, bunun nedenine yeni
TTK’nın ne genel gerekçesinde ve ne de madde gerekçelerinde yer verilmemiştir. Bu durumun, önceki
düzenlemelere paralel bir şekilde, yeni TTK’nın dayanağının da Alman Ticaret Kanunu olmasından
kaynaklandığı düşünülmektedir. Zira Alman Ticaret Kanunu’nun son versiyonunda da hususi avarya
(kleinere/besondere Havarie) bulunmamaktadır. Yeni TTK’nin genel ve madde gerekçelerinde, hususi
avaryanın kanun içeriğinden çıkarılmasının nedenine yer verilmemiş olması, kanun yapma tekniği
açısından anlaşılamamıştır. Bu durumda, hususi avarya düzenlemesinin ne şekilde yapıldığı sorusunu
cevaplama gereği ortaya çıkmaktadır.
Bu sorunun cevabı IUA Enstitü Kargo Klozları’nda yer bulmaktadır. Enstitü Kargo Klozlarında esasen
hususi avarya da, sigorta edilen durumlar arasında yer almaktadır. A, B ve C klozların hepsinde teminat
altına alınan “Gemi veya diğer deniz taşıtı ya da kara taşıtının sudan başka her hangi dış nesneye
değmesi veya çatması” şeklindeki ifade, esasen hususi avaryayı da içinde barındırmaktadır. Eski TTK’daki
hususi avaryaya ilişkin 1180. Maddesinin ikinci fıkrasındaki “Hususi avaryanın gemiye ait olanına gemi
maliki, yüke ait olanına yük sahibi katlanır.” şeklindeki düzenleme, hususi avarya konusunda yeterli bir
düzenlemedir.
SONUÇ
Konunun temel eksenini oluşturan terimler “Müşterek Avarya-Dispeç-Dispeççi-Dispeç Raporu-York
Anwers Kuralları, Garame Payı” eksenindedir. Ancak “IUA, Enstitü Kargo Klozları/Sigorta, çatma, ortak
kusur, deniz sergüzeşti…” ve diğer bazı terimler de, konunun önemine paralel bir şekilde karşımıza
çıkmaktadır.
Terminolojik bilgileri belli bir mantık sırası, mantık silsilesi içinde akılda tutmakta yarar vardır. Örneğin;
“starya-sürastarya-demuraj” böyledir. Bu örneğe paralel olarak “Müşterek Avarya-York Anwers KurallarıDispeç-Dispeççi-Dispeç Raporu-Garame Payı” silsilesi de öyledir.
Bir “Müşterek Avarya” durumu meydana geldiğinde öncelikle bu olayın “York-Anvers Kuralları”
kapsamında olup olmadığına bakılacak; “Dispeç” yapılması yoluna gidilecek; bunun için bir “Dispeççi”
belirlenecek; bu dispeççi bir “Dispeç Raporu” düzenleyecek; dispeç raporundaki “Garame Payları”na
uygun olarak zarar görenlere ödemeler yapılacaktır. Görüldüğü gibi konunun kendine özgü bir
terminolojisi vardır ve terminoloji yoğun bir sektörden söz edilmektedir.
Dünya ticaretindeki hizmet sektörünün, ilk çağlarda olduğu gibi bugün de “amiral gemisi” konumunda
bulunan ve gelecekte de bu konumunu sürdürecek olan denizyolu taşımacılığı ve deniz ticareti, bunlara
bağlı ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, kısacası konunun bütünü son derece büyük bir hacime
sahiptir.
Bu büyük hacim içinde müşterek avarya konusunun özel bir önemi bulunmaktadır. Yaklaşık 2200 yıl önce
dahi deniz ticareti konusunda yasalar düzenlenmesi, bu düzenlemeler içinde müşterek avaryaya da yer
verilmesi konunun öneminin bir göstergesidir. İlerleyen yıllarda, konunun öneminin diğer bir göstergesi
de York Anvers Kuralları olmuştur. Dünyada genel kabul gören bu Kurallar son derece karmaşık bir
yapıya sahip olan müşterek avaryayı, en ince ayrıntısına kadar düzenlemektedir.
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Bilindiği üzere Türkiye, 24 Ocak 1980 Kararlarıyla birlikte ihracata dayalı kalkınma modelini benimsemiş
olup, bugüne kadar tüm hükümet programlarında bu modelin sürdürüleceği de vurgulanmıştır. Bu
çerçevede uluslararası ticaretin gereklerine hızla uyum sağlandığı gözlemlenmiştir. Ülkemizin, malların
serbest dolaşımında sağladığı uyumun “oldukça iyi” düzeyde olduğu Avrupa Birliği’nin hazırladığı
“Türkiye Raporları”nda (eski adıyla “İlerleme Raporları”) ifade edilmektedir. Bu da, uluslararası ticaretin
gereklerine, mevzuat ve uygulamalar bakımından sağladığımız uyumun uluslararası alandaki teyididir.
Müşterek avarya ve York Anvers Kuralları 1980’den çok önceki yıllarda Türk mevzuatına ve uygulama
alanına girmiş olmakla beraber, Avrupa Birliği’nin “Türkiye Raporu”ndaki olumlu yaklaşımının, geniş bir
yorumla Türkiye’deki uluslararası ticaretle ilgili uyum çalışmalarına da yansıdığını kabul etmek gerekir.
Müşterek avaryanın sadece denize yük atılması değil, daha “birçok şey” olduğunu hatırda tutarak ve olay
içindeki tüm tarafların, meydana gelen zararın telafi edilmesine “garameten” katkıda bulundukları da
dikkate alınarak York Anvers Kuralları’nın, adil bir çözüm adına çok önemli bir örnek oluşturduğu
düşünülmektedir.
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Abstract
Introduction explores diversity of hospitality ways and its social sustenance and celebratory functions
based on Indian Subcontinent traditions and contemporary hospitality management practices.
1. Hospitality and hotel management trainings
The example of Hospitality and Hotel Management Training thought at the Institute of Hotel
Management, Guwahati, Assam, India. First two years the college trains student in all aspect of the
profession offering specialization in the third year and direct industrial exposure to the hotel operations
and administration.
2. Comparing Diversity of Management Attitudes
An example of actualized small-scale family producer in 1985 operating in the outskirts of Delhi. Offering
comparisons to the mass production. It is becoming more obvious and understood by greater number of
people than in the previous century. Explored are the current complexities and management of smallscale food producers and predesigned mass-production procedures.
3. Collaboration paradigms of Community, Hospitality and potential Urban Farms management
Approaching tentative methodologies for understanding the values of small-scale producers. Envisioning
an engagement with both necessary staples and the community can offer management paradigms for
fiscally balanced production that integrates and proliferates small-scale producers as important aspect
of general economy.
Conclusion
The contemporary and traditional examples were based on Indian Subcontinent. Paper also reflected on
possible future paradigms on hospitality management practices as part of socially collaborative and
community centered procedures aware and contributing to the people at hand and general economy.
Keywords: Hospitality Management, Traditional hospitality, Small-scale Producers, Future Paradigms
Introduction
The paper Three views of Hospitality Management is response and contribution to the ongoing multidisciplinary presentations and discussions of the Management and Social Science conferences. The
practicalities and daily engagement with managing, maintaining and coordinating societal functioning
sometimes need reflections based on specific lived experience as a base of a reflective, critical and
envisioning aspects of an academic paper.
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1. Hospitality and hotel management trainings
One of the significant and existential management decisions is to choose a career. Among numerous
possibilities are the institutions which develop[s] management skills and trade knowledge that includes
Hospitality and Hotel Management Schools. Hospitality institutes trains young professional for many
aspects of the industry like, hotel, restaurants, cruises ships, hospitals also travel and tourism needs and
logistics management. Among Numerous hospitality institutions in India, the institutes operated by
Government of India is preferred choice of hospitality students first. Every year 35000 to 40000 students
give joint entrance exam for admissions in 21 different institutes across Indian states having
approximately 5300 student’s capacity.
An official catering and hospitality management institute IHM Mumbai started in 1954 in India by All
India women’s central food council. National Council for Hotel Management and Catering Technology
(Society) was set up in the year 1982 by Government of India as an autonomous body for coordinated
growth and development of hospitality management education in the country. Today all these 21
Institute of hotel management are affiliated with NCHMCT. Some of these fact and information comes
from the NCHMCT website where I was trained. This paper is based on the well-developed curriculum
of a teaching institution but also on personal experience contributing to evaluations and the reflective
aspects of this paper.
Initially, the Council was set up in the name of National Board of Studies in Food Management, Catering
& Nutrition under the administrative control of Ministry of Agriculture (Department of Food) and
subsequently it was transferred to Ministry of Tourism, in 1984 with renaming as National Council for
Hotel Management & Catering Technology.
The national council of hotel management program has been designed to train international standard of
hospitality. This three year of hotel management program is called Bachelors of science in hospitality
and hotel administration. This program involves an in-depth theory as well as practical training for the
students to acquire required theoretical knowledge, practical skills and hospitable attitude. There are
four major department (subjects) and which remains same for three years with basics, quantity and
advance stages from first to third year respectively. Every year will also have some other supporting
department (subjects) training as well.
Four Major department (subject) of hotel management program


Food Production management



Food and beverage service management



Front office operation management



Housekeeping operation management

This management program also provides basic and essential training in, Hotel accountancy, Facility
planning, financial management, Human resource management, Food safety Trainings, Sales and
marketing and Tourism management.
In the first year Hotel and hospitality management student’s curriculum is based on basic hospitality
practices, including greeting the guest, table set up, preparations and basic cuts of fruits and vegetables
and cleaning of guest rooms etc. Every day students go through four hours of practical session before
lunch and theory classes post lunch. Lunch is prepared by the second-year students learning quantity
kitchen and management skills everyday by doing it practically. Faculties are served as classical French
silver service or platter to plate by student and receive actual table serving training and feedback.
Second year of this management program also include six months of Industrial exposure to the students.
Students apply and give interview in different five-star hotel for six months training in four major
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departments, most of the hotel chains also a fix pattern practical syllabus for the students. On
completion of six months apprenticeship training hotel provide the certificate based on the
performance of the student in each department analyzed and reviewed by the head of the department.
Associated benefit, trainings, limitation and challenges of this internship is also raised by P. D. Sharma1
in his paper Hospitality management Impact of Internship on Hotel Operation in 2012.
After the industrial exposure students have fair idea to choose their department (subject) in future as a
career. Third year of the bachelor programs curriculum is designed to groom the students by providing
advance training in order to prepare them for the hospitality industry. These hospitality students are
serving the hospitality industry and many international hotel chains in India and abroad.
Hotel management and hospitality programs also include foreign languages in the syllabus to open the
doors of the industry internationally. French language is a part of the NCHMCT educational pattern in
hospitality management institutes in India. This bachelor’s program is not only providing skill-based
knowledge in four major hotel department but also gives equal opportunity to the student to learn
other trades too finance, hotel engineering, sales to name a few. It also enables the student to peruse
further studies and master’s degree in hospitality or tourism.
Reflecting on the institutional educational program and its efficiency in the international hospitality and
hotel management opens reasonable queries. Tourism is one of the biggest industries in the world and it
contributes a good percentage to the world economy as well as country specific. Hospitality plays a very
important role in tourism of any country. As Stephen J. Skripak2 says in his article hospitality and tourism
in 2016.
...the business of helping people to feel welcome and relaxed and to enjoy themselves. Simply
put, the hospitality industry is the combination of the accommodation and food and beverage
groupings, collectively making up the largest segment of the industry.
S. Skripak also mentioned the hospitality history. A candid dental from his writing that may contribute
to our concluding paragraphs of this section is association hospitality with pineapple. Pineapple used to
be the symbol of welcome used by indigenous people in Caribbean and south America, it was later
adopted in north America and in few countries in Europe. Simple details like this point to specific
folklore of hospitality industry. Adoption, interpretive assimilation and regional identities play an
important role in this human centered profession and industry. Hospitality management of it is an art
and science in itself.
Tourism is changing constantly because of various reasons like economic, social and cultural presence
and sharing as its positive aspect and its impact on environment is considered as downside of it. Change
in technology, Artificial intelligence and now the unexpected dimension of pandemic has enormous
impact on this industry. Managing responding and surviving these conditions is a subject for a separate
paper. Here as contribution to Management and Social Science study, reflection on this education as
articulation of social issues not just a list of subjects. Also, the fact that Hospitality Industry is a
contemporary cultural phenomenon could be summarized by the question: Do we all think Human to
human hospitality matters?
2. Comparing Diversity of Management Attitudes
This topic opens the reflections on generations of Family business legacies and its ups and downs
through different times, places and survival in urban setting. My Family migrated to New Delhi around
40 years back from a neighboring state. Without having any business degree but an understanding of
family-owned business my mother responded to the immediate demand of milk and its products in local
community. It was based on her experience of the quality of current available options. She started
selling milk, yoghurt, butter, whey, ghee and cottage cheese in our local community. It was small village
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dairy farm set up with urban modification. Her urban dairy farm was very conscious about by-products
and waste. These were treated with an understating, for making household fuel from dung cakes and
manure out of cow dung and selling it to local plant nursery and community. The reason for giving this
example is the scale of operation connectedness of the production to immediate community needs and
demand and reusing the by-products as a manifold domestic usage that traditionally saves large amount
of deforestation and wood consumption. The ashes were also used as a natural pesticide. This scale and
model are providing comparative reflection and synopsis in addressing the large-scale industrial food
production.
Modern Industrial product management – In the complexity of contemporary urban commodity
expectations and convenience necessity of quick consumption there are many products which carry and
even look like traditional nourishment but have completely different molecular constitution. For this
section we are going to have a look at industrial and traditional content.
G. F. Ortman and R. P. King in their paper Agricultural Cooperatives I: History, Theory and Problems3
address the industrialization in a way useful to our discussion its paraphrased here. The authors say that
the mass production, forced crops and tempered food reveal the possible limitations of the primacy of
commercial gains. The authors make this statement:
Cooperatives are motivated not by profit, but by providing a service to satisfy members'
requirements for affordable and quality goods or services.
To respond to this quote, we offer research by the author of this paper on Ghee (clarified butter) which
is widely used in traditional Indian food and medicines is an example of Shortcoming of mass production
and its consequences. Classic method of making ghee in villages is totally different than industrial ghee
making process that completely transforms the compositions of basic ghee. Below is the process of
classic family business, small dairy farmers and communal manufactured ghee. We are going to present
details of the process which are easily understood by contemporary readers as they would give a sense
of continuity, ingenuity and sophistication of managing the production of a daily nourishment.
Classic evidance of usage and importance of ghee can be found in ancient Vedas and Upvedas, the
traditional method of manufacturing ghee was followed for almost three milleninums in Indian
subcontinets. Milk is first simmered on a low temprature for few hours in classic earthen ware. Shift in
another earthen ware and after bringing it to the luke warm tempratarue culture is added and let it set
into curd/ yoghurt overnight. Then curd is beging churned and butter is seprated from the whey (which
in itself is highly nutritious drink with natural probiotics). Collected butter is then cooked and strained
seprating the milk solids and ghee is prepared. The reason they use earthenware in the process of
setting milk into yoghrt as eartehnware absorb the excess water and help set yogurt.
By adding culture to milk natural milk sugar lactose is converted into lactic acid this fermentation of milk
into yoghurt makes it lighter and helps in digestion process and aids colon wellness. Unlike corporate
manufactured ghee this ghee can be consumed by individual allergic to lactose.
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Below is the diagram of the process of traditional ghee:

Commercially manufactured ghee is shortest method of removing fat from milk and clarified into ghee
without having any fermentation. Cream is made from pasturised milk and by churning cream on high
speed machines butter is seprated then this butter is cooked into ghee and filtered.
Below is a summery diagram of the process of industrial manufactured ghee for easy comparative look
with the diagram above:

This example of ghee making process reveals that a basic composition of a product can simply be change
for the mass market and commercial gain. On the other hand, the traditional methodologies of smallscale productions offered responsive and responsible consumption springing from the strength of the
sustainability of classic culture, food and other products. In the emerging awareness at something has
to change in the distribution and production of sustainable quality nourishment small scale business and
communal demand might create new management paradigms for the urban areas, this concept will be
discussing in next topic of this paper.
3. Paradigms of Community, Hospitality and potential Urban Farms management
For long time metropolitan cities are struggling with high population problem in the world and migration
from rural to urban is an accustomed approach of people. Bringing the expertise and skills of small
productions of food and goods. Urban settings are exorbitant for these family businesses, results limited
space, capacity and human resource. Urban rules and norms are more complicated than a rural area
which is also difficult to cope up with by small business and family owners. Limited access to natural
resources in urban cities and limited communal help is also a big challenge. In order to sustain and
maintain the legacies future urban cities to come up with better platforms, awareness of both user as
well as small scale business families. A societal platform is really important to share information,
policies, natural resources, human resources and cultural trends. Availability of land is a major obstacle
for small scale food producers and gardeners to survive in urban cities.
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Fig 0 Istanbul Urban Roof vegetable and fruit grown by Mehmet Kavanoz, Faculty Member of Culinary
Studies at Istanbul Haliç University (photos M. Kavanoz)
The starting point of the envisioning both the actuality and the management of growing food within the
crowded urban setting could be Allotment Gardening, it was first introduced in Britain around three
centuries ago. The extension of Allotment gardens are practices of community gardens existing in many
urban areas of the world. These two examples could be the seeds of potential future paradigm of urban
food production, space redefinition and management/coordination models. The brief historic summery
could be articulated like this: Originally Allotment Gardens were a legislative act legalizing and
encouraging use of a piece of land rented or allotted to families, small scales food and flower producers.
J. Perry in her blog the history of allotments4 makes this statement:
There were really high allotments during first and second world war in Britain which was directly
related to the high demands of food supply during that era. Years after world war real state
started booming in big cities and allotments gardens declined by huge numbers in urban areas.
(Perry 2017)
J. Perry sees the contemporary development of allotments in positive terms articulating it as “future
looks bright once again”. Public concern over food production, distribution and organic growing has
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awaken the interest for allotments once more. Allotment gardens can really offer a contribution to the
quality food demand of current time. Population is increasing worldwide rapidly, so as the
industrialization of food and drinks by mass productions, forced crops and tempered food. This paper’s
interests are systematic research, presentation and management models for allotment gardens and
green architecture in collaborations with urban legislation to be a future option for urban small scale
food producers and emerging local community dynamics.
Following section briefly gives examples of possibilities with actual details observed urban food
cultivation. Growing fruits and vegetable in small spaces is possible. There are many vegetables and
fruits which can be grown in pots like tomato, lemon, beans, chili, sweet pepper, squashes and herbs.
These pots can vary in sizes and can be placed in different parts of the premises. Front lawn and back
yard are the best places to grow food. A combination of few local fruit trees, small herbs, bushes and
creepers helps and nurture the cycle of growing food. Raised bed gardens are best to use in small
places, its geometric pattern helps full utilization of space. Raised bed can be used around a big tree or
on a balcony area and a terrace. Small fruits and vegetables plants need less sunlight and can grow
indoors like avocado, aloe vera, basil, mandarin, lemon to name a few. Not only horizontal but vertical
space could also be used for growing food. Walls those which are exposed to sun can be used for
growing food that needs more sunlight like squash, cucumber, rose marry and thyme. Walls which get
less sunlight can be used for growing light shade vegetables like lettuce, kale, chives and herbs. We can
also grow micro greens and sprouts in small containers. Food waste like peels of vegetable and leftover
food can also be used as manure by simple small steps.
Another possibility which will need legislative and municipal management and coordination is use of
public urban spaces and parks for growing and distributing crops of fruits, vegetables and cereals. These
processes of individual and public engagement in growing and having access to sustainable and
nutrients nourishment would also need curriculum development and management for early, primary
education, high school and universities students and Life Long Learning for citizens of all age.
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Fig. 0. Katherine Cass’s fruit, vegetable and herb urban cultivation and experimentation integrated in
parallel to her professional life and social commitments (Photos by Cass Family).
Future Research
The emerging paradigm of Urban Food Cultivation is the starting point for thinking about its coordination and management as Urban Mutual Care Space. These possible organizational models are
subject of our next Social Science- Psychological - Cultural research at Artship Foundation. Trained
managers and co-ordinates may be needed to facilitate battering of produce or Farmers Market like
places for buying or exchanging. Health and safety conciseness and practices will be one of central area
of study. Many unforeseen issues arising will be looked at as a significant part of the research. Also, the
investigation will look at the diverse historic roots while evaluating contemporary Urban and
Nourishment Conditions and the possible creation of responsive procedures.
Conclusion
Three views of specific professional management issues are discussed through hospitality and hotel
management trainings, diversity of management attitudes and potential collaboration paradigms of
community, hospitality and potential urban farms management. The papers intentions were to open
discussion reflect on diversity and shared insight from practice as a starting point of more general and
shared conclusions as researched response and contribution to the ongoing multi-disciplinary
presentations and discussions of the Management and Social Science conferences.
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Özet
1456 yılında Türk hakimiyetine giren Taşoz Adası, I. Balkan Savaşı sırasında Yunanlılar tarafından işgal
edilmiş ve ada üzerindeki Türk hakimiyeti 1923 yılında hukuken sona erene kadar yaklaşık 5 asır devam
etmiştir. Taşoz Adası, Çanakkale Boğazı’na yakın olması itibariyle stratejik bir öneme haiz olmuştur. Fakat
bir donanma barındıracak kadar gelişmiş imkanlara sahip olmadığından Ege’deki büyük adalar kadar
Osmanlı Devleti’nin son dönemine kadar bir sorun teşkil etmemiştir. Taşoz Adası 31 Mart 1813 yılında
Mehmet Ali Paşa’ya vakıf olarak verilmiş ve Paşa’da bu adanın gelirlerini Kavala’daki vakıfları için
değerlendirmiştir. Fakat 19. yy Osmanlı idaresindeki gelişmelere bağlı olarak ada Mısır tarafından idare
edilmeye başlanmıştır. İngilizlerin 1882’de Mısır’ı işgal etmeleri ve Mısır idaresinde söz sahibi olmaları
sonrasında Mısır ile Osmanlı Devleti arasındaki meselelerde İngilizler de artık dikkate alınan bir unsur
olarak yerini almıştır. Bu bağlamda Taşoz Adası’nın idaresine dair 19. yy sonlarında yaşanan tartışmalar
İngilizlerin adayı işgal edebileceği şüphesine yol açmıştır. Bu bildiride Taşoz Adası’na yönelik İngiliz
şüphelerinin de etkili olduğu bir takım gelişmeler karşısında Osmanlıların adanın idaresine yönelik
aldıkları kararlar incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Taşoz Adası, Osmanlı Devleti, Mısır, İngilizler.
Developments Between the Ottoman Empire and Egypt Regarding the Administration of Thasos Island
towards the End of the 19th Century
Abstract
Thassos Island, which came under Turkish domination in 1456, was occupied by the Greeks during the
Balkan War I and the Turkish domination over the island continued for about 5 centuries until it legally
ended in 1923. Thassos Island has a strategic importance as it is close to the Dardanelles. However, it did
not pose a problem until the last period of the Ottoman Empire as much as the large islands in the
Aegean, as it did not have the advanced facilities to accommodate a navy. Thasos Island was given to
Mehmet Ali Pasha as a foundation on March 31, 1813 and Pasha used the income of this island for his
foundations in Kavala. However, depending on the developments in the Ottoman administration in the
19th century, the island began to be administered by Egypt. After the British invaded Egypt in 1882 and
had a say in the Egyptian administration, the British took their place as an element of consideration in
the issues between Egypt and the Ottoman Empire. In this context, the discussions about the
administration of Thasos Island at the end of the 19th century caused suspicion that the British could
invade the island. This paper will examine the decisions taken by the Ottomans regarding the
administration of the island in the face of some developments in which British doubts about Thasos
Island were also effective.
Keywords: Thasos Island, Ottoman Empire, Egypt, British.
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Fatih devrinde başlayan Ege adalarının fethi politikası (Bkz. Bostan, 2016) 16. yüzyıla gelindiğinde Ege’nin
bir iç deniz olmasıyla son buldu. İlk başlarda Ege adalarındaki idari düzen Gelibolu Sancağı üzerinden
Kaptan-ı Derya vasıtasıyla sağlanıyordu (Demircan, 2002, s. 678). Akdeniz’de fetihlerin artması ve Kuzey
Afrika sahillerinin de Osmanlı idaresine alınması ile birlikte büyüyen deniz sınırları ve kıyı şeridinin idaresi
Beylerbeylik/Eyalet statüsü altında Cezayir-i Bahr-i Sefid Beylerbeyliğine bağlandı. Fakat Taşoz Adası’nın
idare merkezi hep Gelibolu Sancağı kaldı (Kızıltoprak, 2009, s. 314-315).
Taşoz Adası Ege Denizi’nin kuzey kıyısına çok yakın bir noktada yer almaktadır. Adanın yüzölçümü 379
km2’dir. Kuzeyden en yakın kara parçası olan Kavala’ya (Yunanistan) uzaklığı 11 deniz milidir. Adanın
kuzey-güney genişliği 28, doğu-batı genişliği ise 22 km’dir. Taşoz dağlık, kayalık ve ormanlık bir bölge
olmakla birlikte tarım ve ziraata uygun toprakları da mevcuttur. Ayrıca zengin maden ve mermer
kaynakları vardır. Gümüş, çinko ve cıva madenleri tarih boyunca bilinen yer altı kaynaklarıdır (Kızıltoprak,
Taşoz, 2011, s. 159). Ada “Kal’a-i sultâniyye (Çanakkale) 130 mil” yani yaklaşık 240 km’dir(BOA. Y. PRK.
ASK. 35/14). Dolayısıyla Taşoz Çanakkale Boğazı’nın yakınında stratejik bir mevkiye sahiptir.
Taşoz Adası’nın tarihindeki dönüm noktası 31 Mart 1813 yılında oldu. Taşoz Adası bu tarihte Mısır Valisi
Mehmet Ali Paşa’ya Vehhabi isyanının bastırılmasındaki rolü neticesinde Kavala’daki hayır kurumlarına
gelir amacıyla tahsis edildi(BOA. Y. A. RES. 95/54)31. Bu tarihten itibaren de Taşoz 1902 yılına kadar fiilen
Mısır valiliği tarafından tayin edilen vakıf müdürleri tarafından idare edildi.
Mısır Valiliği tarafından tayin edilen vakıf müdürlerinin asıl görevi Kavala’daki vakfın yönetimini
sağlamaktı. Taşos Adası vakfa tahsis edilmiş olduğundan müdürün diğer bir görevi de adanın gelirleri ile
ilgilenmekti. Müdürün adanın idari işlerine karışması ilk başlarda istisnaî bir durum iken daha sonra fiili
bir hale dönüştü. Osmanlı Devleti 19. yüzyıl boyunca hem devletin modernizasyonu ile uğraştı hem de
devleti dış müdahalelere karşı korumak için mücadele verdi. Bu esnada da adanın yönetimi bir anlamda
Mısır Valiliği’ne bırakıldı. Daha sonrada değinileceği gibi arşiv belgelerindeki ifadelerden adanın
yönetimin Mısır’a bırakıldığı anlaşılmaktadır. Bu ifadelerden bazıları “92 senedir Bâb-ı Âlî’ye karşı hiçbir
şart ve kayda tabi olmaksızın Mısırca tesviye…”(BOA. Y. EE. 87/36), “Taşoz ceziresinin mütevellisi
Abdulhalim Paşa kulları oranın hakk-ı hükümetini igtisâb ile müdür ve zabitleri kendisi nasb ve azl
eylemekte olduğu…”( BOA. Y. MTV. 88/150) ve “öteden beri Mısır valilerine mevdu’ olan ve her zaman
bizce hükümetten hâlî bırakılan Taşoz Adası…”(BOA, Y. EE. KP. 17/1626) şeklindedir. Bu belgelerin verdiği
bilgiler ışığında denilebilir ki adanın idaresi Mısır Valiliğinin uhdesindedir. İdarenin Mısır Valiliği
tarafından gerçekleştirilmesinin bir başka muhtemel sebebi de Mehmed Ali Paşa ve diğer Mısır
valilerinin Osmanlı Devleti idari düzeninde istisnaî mevkilerinin olmasındandır.
18. yüzyıl sonlarında diğer Avrupalı devletlerin aksine İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ne karşı bir ilgisizliği
söz konusuydu. Çünkü Osmanlı Devleti güçlü olduğu zamanlarda, İngilizler için hayati derecede olan Hint
ticaret yolunun güvenliği emin ellerdeydi. Ayrıca Osmanlı Devleti, İngiltere’nin düşmanlarını bu yoldan
da uzak tutuyordu. 19. yüzyılda da Osmanlı Devleti’nin zayıflamasıyla birlikte İngiltere, çıkarları için
Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü politikasını savunmaya başladı ve bunun için mücadele etti. Fakat
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı hem Osmanlı Devleti hem de İngiltere için dönüm noktası oldu. Bu
savaşla birlikte Osmanlı Devleti’nin zayıflığı ortaya çıktığı gibi İngiltere, Osmanlı Devleti’nin toprak
bütünlüğü politikasından vazgeçti. 1880’de İngiltere’de Liberallerin iktidara gelmesi ile birlikte de İngiliz
politikası Hint ticaret yolunun güvenliği için önemli görülen toprakların işgal edilmesi şeklinde değişti. Bu
politikanın da hayata geçirildiği ilk yer Mısır oldu (Ülman, s. 272-283; Georgeon, 2016, s. 131-132). 1882
yılında İngiltere, Mısır’da Urabi Paşa isyanının sebep olduğu karışıklıkları, Mısır hazinesinin iflasını ve
borçlarını bahane ederek Mısır’ı işgal etti (Öztürk, 2008, s. 368; Özçelik, 2021, s. 57-112).
31

“… Bin iki yüz yirmi sekiz tarihinde cennet-mekân Sultan Mahmud Han-ı sânî tarafından Vehhabi gailesinin
indihâ’ yolundaki hidmetine mükâfaten Mısır valisi esbâk müteveffa Mehmed Ali Paşa’nın maskat-ı re’s olan
Kavala’da inşâ ettiği mederese ve imâret ve hayrat-ı sâireye vakf etmek istediği cezire-i mezkûrenin cizyeden mâadâ kaffe-i tekâlifi uzv ile bilâ-muaccel müşârun-ileyhe temlik olunduğu… ”
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1876 yılında bir dizi olayların akabinde Osmanlı Devleti’nin tahtına II. Abdülhamid geçti. Kısa bir süre
sonrada 93 Harbi olarak kayıtlara geçen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı meydana geldi. II. Abdülhamid’in
önündeki ilk işi bu savaşı en az zararla atlatmak ve bir sulh yapmaktı. Bu savaş sırasında devletin
dizginlerini eline alacak girişimlerde de bulundu ve savaşın hemen arkasından yönetim merkezi Bâb-ı
Âlî’den Saray’a geçti. Dolayısıyla iç ve dış politika II. Abdülhamid’in yönetimine girdi (Georgeon, 2016, s.
94, 154-159). II. Abdülhamid’in yönetimindeki dış politikanın temelleri “İngiliz kuşkusu” üzerine kuruldu
(Uzunçarşılı, 1954, s. 43). Bu kuşkunun temeli ise 1878 Kıbrıs Muahedesi ile atılmıştı. Kıbrıs’ın İngiltere
eline geçmesi, savaş sırasında yerine gelmeyen İngiliz vaatleri ve Mısır’ın işgali bu temelleri
sağlamlaştırdı. İngiltere’nin yeni anlayışına göre artık Osmanlı toprakları ve Boğazlar “ilk savunma hattı”,
Malta, Kıbrıs ve Mısır “esas savunma hattı” oldu (Deringil, s. 304-305). Bu politika değişikliği karşısında II.
Abdülhamid’in dış politikası, İngiliz girişimlerine ve oldu-bittilerine karşı diğer devletler üzerinden denge
siyaseti izlemek oldu (Yasamee, 2018). İngiltere’nin Mısır’ı işgalinden sonra Taşoz Adası’nın merkezi
idareye alınması girişimleri, İngilizlerin yine bir oldu-bitti ile adayı işgal etmelerinin önüne geçmek içindi.
İngilizlerin Mısır’ı işgalinden sonra Taşoz’un Ege ve Boğazlar için taşıdığı önem ortaya çıktı ve adanın
değeri Osmanlı Devleti nezdinde arttı (Kızıltoprak, 2009, s. 328). İngilizler için hem askeri hem de ticari
açıdan önemli olan bir politika vardı ki o da denizlerde ve kıyılarda belli tedarik noktalarına sahip olmaktı.
Bu anlamda Taşoz Adası muhtemel bir tedarik noktası veya depo olarak kullanılabilirdi. İngilizlerin,
Osmanlı Devleti tarafından hareketlerinin dikkatle takip edildiği bir zamanda Taşoz Adası’nda İngilizler
tarafından bir depo yapıldığı haberi İstanbul’a ulaştı(BOA. Y. PRK. BSK. 11/13)32. Bu haber üzerine hemen
adada bir inceleme yapılması talimatı verildi ve yapılan incelemede adada İngilizlere ait bir depo
olmadığı belirlendi(BOA. Y. A. HUS. 194/85). Bu iddianın Osmanlı Devleti tarafından dikkate alınmasının
en önemli sebebi adanın Mısır’a ait olduğu varsayımından hareketle İngilizler tarafından kullanılabileceği
hatta Perim ve Aden’de olduğu gibi bu amaçla burayı işgal dahi edebileceği ihtimaliydi(BOA. Y. PRK. BSK.
11/13).
Mısır’ın işgalinden sonra uzun süredir ihmal edilen adayla ilgilenmeye başlayan Osmanlı Devleti’ne
adadaki Mısır yönetimi ile ilgili gerek Selanik Vilayeti’nden gerekse şahıslardan sıkıntılar aktarılmaya
başlandı. 1885 yılında Aynaroz keşişlerinden bir şahız Taşoz Adası sakinlerinden biri hakkında Kavala
Bidayet Mahkemesi’ne bir şikâyette bulundu fakat bu şahıs Kavala’ya mahkemeye gelmedi. Yine bir
başkası adadaki bakır madenlerinin işletmesi için imtiyaz talep ettiğinde kendisine Mısır Valiliği’ne
başvurması söylenilmişti. Merkeze aktarılan bu bilgiler ışığında Meclis-i Vükela’da bir görüşme yapıldı.
Görüşme neticesinde kaleme alınan mazbatada Taşoz Adası’nın “ber vech-i malikâne” olarak Mehmed
Ali Paşa’ya verildiği fakat idaresinin Mısır’a aktarıldığına dair bir kayıt bulunmadığı bu nedenle de “hakk-ı
istimlâkın hakk-ı idareyi” gerektirmediği belirtilerek adlî ve idarî işlerinin Selanik’e ait olduğu ayrıca
maden imtiyazının da yine Selanik tarafından verilip gelirinin vakfa ait olması yönünde karar alındı(BOA.
MV. 5/98). Bu karar Mısır’ın işgalinden sonra adanın Selanik’e bağlanması yönündeki ilk karardı. Bu
arada İngilizler ada hakkında bilgi toplamaya çalışıyorlardı. 1888 yılı Eylül ayında bir İngiliz şehzadesi
Taşoz Adası’na gelerek birkaç gün kalmış ve bu arada da adanın idaresi ve gelirleri ile ilgili bilgi
toplamıştı(BOA. Y. PRK. ZB. 4/38)33.
1893 yılına ait bir başka şikâyette ise vakıf mütevellisi bir zatın adada idari ve adli işlerde söz sahibi
olduğu ve keyfi davrandığına yönelik ifadesi üzerine yapılan incelemede adanın şimdiye kadar Osmanlı
Devleti tarafından tayin edilen bir kaymakam idaresine verilmediği için idaresinin Mısır Valiliği tarafından
32

“...İngiltere Hariciye Nezareti müsteşarından Taşoz hakkında parlamentoda söylemiş olduğu sözler bizi iknâ’
edemez çünkü İngilizlerin cezire-i mezkûreyi depo ittihâz eyledikleri ve bir çok levâzımât-ı bahriyye idhâz eyledikleri
ve eylemekte oldukları muhakkaktır binaen-aleyh cezire-i mezkûreyi işgal etmiş demek olur ve ileride Perim ve Aden
gibi büsbütün kapacakları şüphesizdir…”
33
“…müşârun-ileyh Selanik’e gelirken Taşoz ceziresine uğrayıp birkaç gün kalmış ve cezirenin varidatıyla
idaresinden dolayı hafiyye-i tahkikat icra etmiş idiği ve Selanik ve Avusturya ve Yunan konsoloslarına herkesten
ziyâde ibrâz-ı teveccüh ve iltifât eylediği…”
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gerçekleştirildiği hatta aynı kişinin Yorgi adında bir Yunan’ı adanın adlî işlerinin başına getirdiği bilgisi
verildi. Adanın “bedel-i askerisi” devlet tarafından toplandığı ifade edilerek idaresinin Selanik’e
bağlanması ve bir mahkeme heyeti gönderilmesi talep edildi(BOA. Y. MTV. 88/150)34.
Taşoz Adası’nın idaresinin Selanik Vilayeti üzerinden yapılması talebi ve kararının hayata geçirilmediği bir
başka şikâyetten anlaşılmaktadır. 1898 yılındaki başka bir şikâyet ise adaya vakıf müdürü tarafından
vekâleten gönderilen Hurşit isimli bir zat ile ilgiliydi. Bu zat Taşoz halkına keyfi olarak ceza vermekte ve
işkence etmekte, zorla para toplamakta, halkın ileri gelenlerini özellikle de kendisinden Kavala’ya gidip
şikâyetçi olanları sebepsiz yere hapsettirmekteydi. Bu durumdan aşırı derece rahatsız olan ada halkı
Kavala’ya geçip bu kişiyi şikâyet etmişlerdi Bu şikâyet üzerine merkeze gönderilen raporda halkın bu
kişiden şikâyetçi olduğu, kendilerinin şikâyetlerine ses verilmesini aksi takdirde başka makamlardan
ricacı olacaklarını belirttiler. Hatta raporu düzenleyen Mazhar Bey Taşoz halkının çoğunluğu Hristiyan
olmakla ve eğitimli olanlarında Yunanistan kültürüne aşina olmaları hasebiyle yabancı konsoloslukların
duruma kayıtsız kalamadıklarını belirtip önlem alınmadığı takdirde yabancı bir devletin müdahale
ihtimalinden de bahsetmiştir. Aynı şekilde Taşoz halkının sıkıntılarını Metropolit de İstanbul’daki
Patrikliğe bildirmiştir. Bu bilgiler ışığında yapılan Meclis-i Vükela toplantısında yine bilindik aynı kararlar
alınmıştır. Toplantı sonucunda Taşoz Adası’nın Selanik’e bağlanması ve idarî ve adlî işlerinin merkez
tarafından tayin edilen memurlar vasıtasıyla yürütülmesi uygun bulunmuştur(BOA. Y. A. RES. 95/54;
BOA. Y. A. HUS. 391/55). Bir yıl sonra Meclis-i Vükela’da alınan başka bir kararda yine aynı kararların
alındığı görülmektedir(BOA. Y. A. RES. 98/28).
Yaklaşık 20 yıl boyunca Osmanlı Devleti’ne Taşoz Adası’ndaki Mısır Valiliği adına bulunan idarecilerin
yaptıklarına dair şikâyetler gelmiş, her seferinde devlet; Taşoz Adası’nın idaresinde Mısır Valiliği’nin hakkı
olmadığı, adanın Selanik Vilayetine bağlanması ile idarî ve adlî işlerinin merkez tarafından tayin edilen
memurlar vasıtasıyla yürütülmesi kararını almıştır.
Taşoz Adası halkının şikâyetlerinin artarak devam ettiği bir zamanda özellikle muhtarların mühürleri ve
mühürledikleri vesikaların geçerliliği yasal görev süreleri dolduğu için iptali yönünde bir karar alındı.
Bunun üzerine halk St. Apotres gününde (30 Haziran 1901) Panoya Kilisesi bahçesinde bir miting
düzenledi. Miting sırasında halkın tepkisini dindirmeye çalışan vakıf müdürü Mısır’dan emir gelmeden bir
şey yapılamayacağını bildirdi. Bunun üzerine Selanik, Kahire ve İstanbul’a şikâyet mektupları gönderildi.
Taşoz ve Marone Metropolitleri de İstanbul’daki Patriğe bir rapor gönderdi ve o sırada İstanbul’da olan
Hıdiv’den Taşoz Adası halkı adına ricada bulunması talep edildi. Akabinde Ağustos ayında Mısır Valiliği
tarafından görevlendirilen vakıf yönetici adaya gelerek incelemelerde bulundu ve adadan ayrıldı
(Kızıltoprak, 2009, s. 328).
1902 başında tüm şikâyetleri sonuçsuz kalan Taşoz Adası sakinleri büyük bir toplantı düzenledi ve
protesto gösterileri yaptı. Bu gösterilerin kontrolden çıktığı bir anda vakıf müdürü ve silahlı adamları
kalabalığa ateş açtı. Kalabalıktan 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Bunun üzerine Taşoz Adası temsilcileri
Kavala’ya gelerek Bâb-ı Âlî’nin müdahalesini talep etti (Kızıltoprak, 2009, s. 328-329). Osmanlı Devleti
yıllardır her seferinde aldığı kararı uygulamak için aradığı fırsatı buldu ve 7 Mayıs 1902 tarihinde Kavala
Kaymakamı Sakızlı Emin Paşa Taşoz Adasına Kaymakam tayin edilerek idareyi Mısırlıdan devralması için
görevlendirildi(BOA. Y. A. HUS. 428/76)35. Taşoz Adası artık Selanik Vilayeti’ne bağlandı. Hatta Selanik
Vilayeti’nden bu idari düzenleme dolayısıyla teşekkür dahi geldi(BOA. Y. A. HUS. 429/4).
34

“…Taşoz Ceziresi mütevellisi Mısırlı Abdulhalim Paşa kulları oranın hakk-ı hükümetini igtisâb ile müdir ve
zabitleri kendisi nasb ve azl eylemekte olduğu… maa-mâ-fîh cezire-i mezkûrenin Mısır’a adem-i münasebetiyle
beraber hakk-ı istimlakın hiçbir vakit hakk-ı hükümeti istilzâm etmeyeceği… mütevell-i müşârun-ileyhin hükümeti
idareye salahiyeti tasdik olunamayacağı… idare-i mülkiyye ve adliyesinin Selanik vilayetine irtibatıyla lazım gelen
kaim-makam ve polis ve jandarmasının hemen tertibi ve ta’yini ve mehâkîm heyetinin teşkili… ”
35
“…Kavala kazası kaim-makamı olup cezire-i mezkure kaim-makamına vekâleten ta’yîn olunan Emin Paşa’nın
refakatine verilen jandarmalarla cezire-i mezkûreye bi’l-vusûl taraf-ı vilayetten hamil olduğu buyrulduyu kırâat ve
idare-i seniyye-i hazret-i mülk-dârîyi ilân ile idâre-i mülkiyeyi ne suretle derûhde…”
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Adanın Selanik’e bağlanması kararının uygulanmasının uzun süre gecikmesinde İngilizlerin verebileceği
bir tepkiden çekinilmişte olunabilir. Çünkü İngilizler, Taşoz Adası’nı çeşitli zamanlarda donanmalarının
ihtiyacı için kullanmak amacıyla yoklamışlardı(BOA. Y. EE. 87/25). Osmanlı Devleti de her vesilede adanın
Mısır Valiliği’ne ait olmadığını çünkü fermanlarda böyle bir kaydın mevcut bulunmadığı ve “galat bir
manaya temessüken” böyle iddialarda bulunmanın manasızlığını ortaya koymaya çalışmıştı(BOA. Y. EE.
87/25; BOA. Y. EE. 87/27; BOA. Y. A. HUS. 256/36). Bu şekilde belki de gerçekleştirilmek istenilen Taşoz
Adası’nın hukuken bir Osmanlı toprağı olduğu ve İngilizlerin herhangi bir hukuksuzluk girişimine engel
olmaya çalışmaktı.
Taşoz Adası’nın idarî ve adlî bakımdan Selanik Vilayeti’ne bağlanmasına ada üzerinde hak talep eden
Mısır’dan tepki gecikmedi(BOA. Y. A. HUS. 436/17). Hidiv tarafından kaleme alınan bir yazı ile
İstanbul’dan Taşoz Adası hakkındaki hukuksuzluğun bir an önce son bulması ve hakkının kendisine teslim
edilmesi talep edilmiş ve şikâyetlerinin cevapsız kalmasından dolayı da başka yollara başvurmak zorunda
kalacağı ifade edildi(BOA. Y. EE. 87/36).
Hıdiv tarafından İstanbul’a gönderilen yazıda bahsedilen Taşoz Adası’ndaki hukuksuzluğun giderilmesi
adına başka yolların deneneceği ifadesi İstanbul tarafından, İngiltere desteğinin talep edilmesi şeklinde
değerlendirilmiş olma ihtimali yüksektir. Çünkü 12 Temmuz 1902 tarihli bir belgede “İngiltere tarafından
Mısırlı lehine teşebbüsatta” bulunulabileceğine dair bilgi verilerek bu girişime karşı gerekli tedbirlerin
alınması istenilmiştir(BOA. Y. PRK: BŞK. 66/114). 30 Eylül 1902 tarihli başka bir belgede de Taşoz’un
“Hükümet-i Mısriyye namına olarak İngiltere tarafından taht-ı işgale alınması ihtimaline” karşılık
tedbirlerin bir an önce alınması ifade edilmiştir(BOA. Y. EE. KP. 17/1626). Bu iki belgenin de ortak kaygısı
İngiltere’nin Taşoz Adası’na müdahalede bulunabileceğidir. Fakat İngiltere, Osmanlıların kendisinin adayı
işgal edebileceği varsayımının tersine böyle bir girişimde bulunmayacaktır.
Taşoz’un Selanik’e bağlanmasının hemen arkasından adaya sancak statüsü verilerek bir mutasarrıf tayin
edildi. 1908 yılına kadar bu statüde kalan ada daha sonra birinci sınıf 1910 yılında da üçüncü sınıf kazaya
dönüştürüldü (Kızıltoprak, Taşoz, 2011, s. 160). I. Balkan Savaşı başlarında Yunanistan tarafından işgal
edilen Taşoz Adası 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması’na göre de Türk egemenliğinden çıktı (Hayta,
1999, s. 534-538).
Sonuç
Mehmed Ali Paşa’nın Kavala’daki vakfına tahsis edilen Taşoz Adası uzun bir süre Mısır idaresinde kaldı,
İngiltere’nin 1882 yılında Mısır’ı işgali ile Osmanlı Devleti Taşoz’un idaresini merkeze almaya karar verdi.
İngilizlerin bu adayı hukuksuz bir şekilde işgal etmesinin önüne geçilmek adına da Mısır Valiliğine her
fırsatta Adan’ın Osmanlı Devleti’ne ait olduğu bildirilerek, esasında Mısır idaresini elinde bulunduran
İngilizlerin adayı işgal etme ihtimallerine karşı Selanik’e bağlı bir sancak haline getirildi. Ne yazık ki, alınan
bütün tedbirlere rağmen, malûm olan gelişmeler neticesinde, diğer Ege Adaları gibi Taşoz Adası da Türk
egemenliğinden çıktı.
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