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                         Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen 
 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online (video 

konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır. 
 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or Personal 

Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz. 
 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur. 
 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir. 
 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor. 
 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları gerekmektedir. 
 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir. 
 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur. 
 

Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER 

 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun. 

 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz. 

 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz oturuma ait ID 
numarası gönderilecektir. 

 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir 

 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 
 

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 
 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or Personal 

Link Name” and solidify the session. 
 The Zoom application is free and no need to create an account. 
 The Zoom application can be used without registration. 
 The application works on tablets, phones and PCs. 
 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time. 
 All congress participants can connect live and listen to all sessions. 
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the 

session. 
Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 

 Make sure your computer has a microphone and is working. 

 You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 

 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress. 

 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program. 

 
 

Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number, 
exp. H-1, Ülfet DAĞ 
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06.03.2021 
SESSION-1 HALL-1 

MODERATOR: Dr. Ayşe BEDİR  
 

 
 

AUTHORS UNIVERSITY/INSTITUTION TOPIC TITLE 

Dr. Ülfet DAĞ 
Selçuk Üniversitesi/ Edebiyat 

Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat 
Bölümü 

 
ANNIE ERNAUX’NUN BİR 

KADIN VE BİR ADAM 
ESERLERİ İLE NEDİM 

GÜRSEL’İN SAĞ SALİM 
KAVUŞSAK ESERİNDE 

KÜLTÜREL YANSIMALARIN 
KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ 

Dr. Sevgi SARIKAYA 
Sakarya Üniversitesi/ Fen-

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 

SOYLU PERS 
KADINLARININ BÜYÜK 

İSKENDER’İN SİYASİ 
POLİTİKASINDAKİ YERİ 

Dr. Sedat BİLİNİR 
- 

Demet ÖZANLAĞAN 
 

 
Hatay Mustafa Kemal 

Üniversitesi/ Fen Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümü 

& 
Hatay Mustafa Kemal 

Üniversitesi/ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü 

 

BÜYÜK SELÇUKLULAR 
DEVRİNDE İLMİ HAYAT: 

ASTRONOMİ ve TIP 

Dr. Gülseren AZAR 
NASIRABADI 

 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi  / Fen-Edebiyat 

Fakültesi Tarih Bölümü 
 

HÂREZMŞÂHLAR 
DEVLETİ’NDE MERKEZİ 

YÖNETİMİN ÖNEMİNE DAİR 
BAZI TESBİTLER 

Assoc. Prof. Dr. Yalçın 
KAYALI 

Ankara Üniversitesi/ Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi Hindoloji 
Anabilim Dalı; Asya-Pasifik 

Çalışmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 

HİNDU MİTOLOJİSİNİN 
KAYNAKLARI: PURANİK 

KAYITLAR VE EFSANELER 

Assoc. Prof. Dr. Yalçın 
KAYALI 

Ankara Üniversitesi/ Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi Hindoloji 
Anabilim Dalı; Asya-Pasifik 

Çalışmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 

YARATILIŞ VE YENİDEN 
YARATILIŞ 

KAVRAMLARININ HİNT 
KUTSAL METİNLERİNDEKİ 

İZLERİ 

Dr. Edip BUKARLI 
Tarih Bölümü, Yakın Çağ 

Anabilim Dalı 

19. YÜZYILDA OSMANLI’DA 
MİSYONERLİK 

FAALİYETLERİ: MARDİN 
ÖRNEĞİ 

  

TURKEY

TIME: 10:00-12.30

MOROCCO 

TIME: 08:00-10.30
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Dr. Esra KÖKDEMİR 

Ankara Üniversitesi/ Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri 

ve Edebiyatları Bölümü, Hindoloji 
Anabilim Dalı 

RAMĀYAṆA DESTANI’NIN 
BUDDHİST ANLATIMI: 
DAŞARATHA CĀTAKA 

 
Mr. Said Oussou 

University of Moulay Ismail/ 
Faculty of Letters and Humanities 

MEASURING EFL 
TEACHERS’ READINESS FOR 

PROMOTING LEARNER 
AUTONOMY 

Dr. Ayşe BEDİR 
Türk Tarih Kurumu/ Yüksek 

Kurum Uzmanı 

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ 
KARİKATÜRLERİNDE 

SULTAN II. 
ABDÜLHAMİD’İN HAL’İ 

Özgür ŞENTÜRK    
-    

Dr. Ayşe ŞENTEPE 
LOKMANOĞLU        

Sakarya Üniversitesi/ Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Din Psikolojisi 

Anabilim Dalı 
& 

Sakarya Üniversitesi/ İlahiyat 
Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim 

Dalı 

HASTA, HASTA YAKINLARI 
VE SAĞLIK 

ÇALIŞANLARININ 
MANEVİYAT 

DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ 
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN 

İNCELENMESİ 
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06.03.2021 
SESSION-1 HALL-2 

MODERATOR: Dr. Memet ABUKAN 
 

 
 

AUTHORS UNIVERSITY/INSTITUTION TOPIC TITLE 

Mustafa KOÇ 

 
İstanbul Üniversitesi/ Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Türkiye 
Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı 

 

KOSOVA VİLAYETİNDE TAHSÎSAT-
I HAFİYYE (1900-1903) 

Dr. Özgür GEDİKLİ Milli Eğitim Bakanlığı 

 
NECATİ MERT’İN HİKÂYELERİNDE 

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE 
MODERN YAŞAMIN ELEŞTİRİSİ 

 

Dr. Memet ABUKAN 
Muş Alparslan Üniversitesi/ Sosyal 
Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil 

Havacılık ve Kabin Bölümü 

ANA DİLİ TÜRKÇE OLAN 
ÖĞRETİCİLERİN GÖRÜŞLERİNE 

GÖRE GÜRCİSTAN'DA 
TÜRKÇENİN YABANCI DİL 

OLARAK ÖĞRETİMİ 
 

Dr. Savaş ALTUN 
Yozgat Bozok Üniversitesi/Fen 

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü 

 
RASTLANTISAL ORTAYA ÇIKAN 

BİR NEKROPOL ALANININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Dr. Oğuzhan BİNGÖL Okan Üniversitesi/Eğitim Fakültesi 
DEZAVANTAJLI BİR AZINLIK; 
AVUSTURYA`DA YAŞAYAN 

SLOVAKLAR 

Dr. Bahadır OKTAY 
Süleyman Demirel 

Üniversitesi/Psikoloji Bölümü 

 
DENEYSEL PSİKOLOJİ VE 

ÇEVRİMİÇİ VERİ TOPLAMA 
 

Musa BİLİK 

Kapadokya Üniversitesi/Lisansüstü 
Eğitim-Öğretim ve Araştırma 
Enstitüsü, Kültürel Çalışmalar 

Programı 

COVID-19 SALGINI SONUCU 
YAŞANAN PANDEMİ SÜRECİ 
BAĞLAMINDA TOPLUMDA 

DEĞİŞEN KÜLTÜREL 
PARADİGMALAR 

 

Dr. Cahit TAŞDEMİR 
Bitlis Eren Üniversitesi/ Tatvan 

meslek Yüksekokulu 

MESLEK YÜKSEKOKULU 
ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM 

GÖRDÜKLERİ PROGRAMLARDA 
VERİLEN MATEMATİK DERSİ 
HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

TURKEY

TIME: 10:00-12.30

GEORGIA

TIME: 11:00-13.30
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Yıldırım KARAGİYİM 
Harran Üniversitesi/ Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Coğrafya 

Anabilim Dalı 

TÜRKİYE’DE YÜKSEK HIZLI TREN 
TAŞIMACILIĞI 

 
 

Dr. Alim Emin YUSUFOĞLU 
 

 
 

-- 

 
GÜNÜMÜZ AZERBAYCAN 

CUMHURİYETİ’NDE MEDRESE 
EĞİTİMİ 
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06.03.2021 
SESSION-2 HALL-1 

MODERATOR:  Assoc. Prof. Dr. Haluk YÜCEL 
 

 

AUTHORS UNIVERSITY/INSTITUTION TOPIC TITLE 

Kardelen Özdemir 
Uşak Üniversitesi/ Lisansüstü 

Eğitim Enstitüsü Sanat ve Tasarım 
Anabilim Dalı 

EKSPRESYONİST RESİM 
SANATINDA RENK, SOYUTLAMA 

VE BİÇİM BOZMA 

Dr. Hülya PARLAKKALAY 
Afyon Kocatepe Üniversitesi/ 

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 
Bölümü 

DOĞA İLE İNSAN ARASINDAKİ 
YENİ ORGANİZASYON: ARAZİ 

SANATI 

Assoc. Prof. Dr. Gulnara 
Kanbarova 

Nahçıvan Devlet Universitesi/ 
Mimarlık bölümü 

TÜRK-İSLAM MİMARİ 
SÜSLEMELERİNDE HAT/YAZI 

SANATI 

Assoc. Prof Haluk YÜCEL 
Düzce Üniversitesi/ Sanat Tasarım 
ve Mimarlık Fakültesi Türk Müziği 

Bölümü 

TÜRKÜLERDE COĞRAFÎ KİMLİK: 
AMASYA TÜRKÜLERİ 

Assoc. Prof. Haluk YÜCEL 

 
Düzce Üniversitesi/ Sanat Tasarım 
ve Mimarlık Fakültesi Türk Müziği 

Bölümü 

MERZİFONLU MÜNEVVER BİR 
BESTEKÂR, TANBÛRİ, ŞEF ÖZGEN 
GÜRBÜZ’ÜN MÛSİKİ HAYATI VE 

ESERLERİ ÜZERİNE 

Dr. Meryem Serdar 
- 

İrfan SERDAR 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi/ 
Hamidiye Sağlık Hizmetleri MYO, 

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık 
Bölümü 

& 

Marmara Üniversitesi/ Genel 
Sekreterlik 

‘ZEITGEIST: THE MOVIE’ 
BELGESELİNE YÖNELİK ELEŞTİREL 

BİR ANALİZ 

Assoc. Prof. Dr. Nesrişah SAYLAN 
Fırat Üniversitesi/ İlahiyat 

Fakültesi 
SAHÂBENİN KIRAATLERE 

YAKLAŞIMININ İNCELENMESİ 

Assoc. Prof. Dr. Nesrişah SAYLAN 
Fırat Üniversitesi/ İlahiyat 

Fakültesi 

ABDULLAH B. MES‘ÛD’UN 
KIRAAT İLMİNDEKİ YERİ VE 

ÖNEMİ 

  

TURKEY TIME: 
13:00-15:30

AZERBAIJAN TIME: 
14:00-16:30
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06.03.2021 
SESSION-2 HALL-2 

MODERATOR:  Assoc. Prof. Dr. Ayşegül TAŞ 
 

 

AUTHORS UNIVERSITY/INSTITUTION TOPIC TITLE 

 
Dr. Aysel ÖZTÜRKÇÜ AKÇAY 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi/ 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

İşletme Bölümü 

HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMAYA 
İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİNİN 

SORUMLULUĞU 

Dr. Buğra BAĞCI 
Hitit Üniversitesi/ İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 

TÜRKİYE’DE SANAYİ ÜRETİM 
ENDEKSİ VE İSTİHDAM ORANI 

İLİŞKİSİ 

Oğuz ÖCAL 
- 

Volkan HAN 
- 

Baki ÖZSOLAK 

Kayseri Üniversitesi/ Uygulamalı 
Bilimler Fakültesi, Uluslararası 

Ticaret ve Lojistik Bölümü 
& 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitesi/ İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi, Uluslararası 
Ticaret ve Lojistik Bölümü 

& 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli 

Üniversitesi/ Sosyal Bilimler 
Enstirüsü, İktisat 

NAFTA ÜLKELERİNDE 
KENTLEŞME, İSTİHDAM, Co2 VE 

EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: 
PANEL KANTİL REGRESYON 

ANALİZİ 

Dr. Kaya GÖKTEPE 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi/ 

Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat 
Bölümü 

OSMANLI SOSYOEKONOMİK 
HAYATINDA UYUŞTURUCU 

MADDE KAYNAKLARININ TALEP 
BOYUTU 

Dr. Ferhat BİTLİSLİ 
- 

Salih Can KUZUDİŞLİ 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi/ 
Zeliha Tolunay Uygulamalı 

Teknoloji ve İşletmecilik 
Yüksekokulu 

& 

Süleyman Demirel Üniversitesi/ 
İşletme Anabilim Dalı 

TMS\TFRS’NİN HİZMET 
İŞLETMELERİ MUHASEBE 

UYGULAMALARINA ETKİSİ 

Dr. Mücahit ÇAYIN 
Batman Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi 

SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK 
BÜYÜME İÇİN YAPISAL 

REFORMLARIN 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 

Büşra Leyla UZUNOK 
Kırıkkale Üniversitesi/ Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim 
Dalı 

TİCARET SAVAŞLARI VE 
KORUMACI POLİTİKALARIN 

TÜRKİYE AÇISINDAN ANALİZİ 

TURKEY TIME: 
13:00-15:30
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Dr. Mesut YÜCESAN 

Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi/ Lapseki Meslek 

Yüksekokulu, Finans–Bankacılık ve 
Sigortacılık Bölümü 

TÜRK DIŞ TİCARETİNDE YÜKSEK 
TEKNOLOJİ ÜRÜN İHRACATININ 
MEVCUT DURUMU ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME 

Assoc. Prof. Dr. Ayşegül TAŞ 
Çankaya Üniversitesi/ İİBF, İşletme 

Bölümü 

ARALIK DEĞERLİ 
BASİTLEŞTİRİLMİŞ 

NEUTROSOPHIC TOPSIS 
YÖNTEMİ VE PERSONEL SEÇİMİ 

ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Veli YILDIZ 
- 

Dr. Necla DALBAY 

İstanbul Aydın Üniversitesi/ 
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İş 

Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı 
& 

İstanbul Aydın Üniversitesi/ 
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İş 

Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı 

MARMARAY HATTI 
ÇALIŞANLARINDA COVID-19 
HASTALIĞINA KARŞI ALINAN 

HİJYEN ÖNLEMLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

 



SSD JOURNAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 

March 05-06, 2021 / ANKARA 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 

https://www.ssdjournal.org/ 

06.03.2021 
SESSION-2 HALL-3 
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ANNIE ERNAUX’NUN BİR KADIN VE BİR ADAM ESERLERİ İLE NEDİM 

GÜRSEL’İN SAĞ SALİM KAVUŞSAK ESERİNDE KÜLTÜREL YANSIMALARIN 
KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

  
Dr. Ülfet DAĞ  
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü  
ORCID: 0000-0003-3775-6525 
 
ÖZET 
Kültür, bir toplumun yüzyıllar boyu oluşturduğu maddi ve manevi değerlerdir. İnanç, 
ekonomi, gelenek-görenek, eğitim, ahlâki değerler, sanat vb. bu değerler nesilden nesile miras 
kalarak o toplumun yaşam tarzının gösterir. Böylelikle kültürel birikim oluşur ve paylaşılır. 
Kültürel paylaşımın en önemli paydası dildir ve edebiyat aracılığıyla dil kültürün en önemli 
taşıyıcısıdır. Annie Ernaux’nun Bir Kadın ve Bir Adam eserleri ile Nedim Gürsel’in Sağ 
Salim Kavuşsak eserinin karşılaştıracağı bu çalışmada, Fransız ve Türk toplumlarının benzer 
yönleri ortaya konmaya çalışılacaktır. Annie Ernaux’dan iki eserin seçilmesi ise yazarın 
eserlerde geçmişini birbirini bütünler şekilde anlatmasıdır. Annie Ernaux ve Nedim Gürsel’in 
otobiyografik unsurlarla bezeli eserleri yaşadıkları toplumun değerlerini ve kültürünü 
yansıtırlar. Annie Ernaux, Bir Kadın ve Bir Adam’da geçmişini, aile yaşantısını, üç kuşak aile 
bireylerini yalın ve sade bir anlatımla ele alır. Bir Kadın’da daha çok annesi, annesinin 
gençliği ve annesi ile olan ilişkilerini dile getirirken; Bir Adam’da yine babasının geçmişini, 
babası, annesi ve kendi aile yaşamlarını ele almıştır. Nedim Gürsel, Sağ Salim Kavuşsak 
eserinde çocukluk yıllarını anlatan ve bu anlatımlarda annesine özlem duyan bir yazar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Üç kuşak ailesinin yaşamını, unutamadığı anıları ve tarihi olaylar dile 
getiren yazar eserin sonunda anne ve babasının mektuplarına da yer vermiştir. Eserlerde Türk 
ve Fransız toplumundaki değer yargılarına, yaşam biçimlerine ve o dönemin izlerine 
rastlamak mümkündür. Bu bağlamda iki toplumun benzerliklerini ortaya çıkarmak ve 
yazarların eserleri kaleme almalarındaki en önemli etkeni açığa çıkarmada karşılaştırmalı 
yöntemden faydalanılacak ve kültürel etkileşim izlek olarak temel alınacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Kültür, Etkileşim, Otobiyografi 
 

A COMPARATIVE ANALYSIS OF CULTURAL REFLECTIONS IN A WOMAN’S 
STORY AND A MAN’S PLACE BY ANNIE ERNAUX AND SAG SALIM KAVUSSAK 

BY NEDIM GURSEL 
ABSTRACT 
Culture is the material and spiritual values that a society has created for centuries. Values like 
faith, economy, tradition-custom, education, moral values, art etc. are inherited from 
generation to generation and show the lifestyle of that society. Thus cultural accumulation is 
formed and shared. Language is the most important denominator of cultural sharing and the 
most important culture bearer through literature. In this study, A Woman’s Story and A Man’s 
Place by Annie Ernaux and Sağ Salim Kavuşsak by Nedim Gürsel will be compared and 
similar aspects of French and Turkish societies will be revealed. The selection of two works 
from Annie Ernaux is that the author tells each other her past in the works in a holistic way. 
Annie Ernaux’s and Nedim Gürsel's works embellished with autobiographical elements 
reflect the values and culture of the society they live in.   
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Annie Ernaux handles her past, family life, and family members of three generations in a 
simple and plain expression in A Woman’s Story and A Man’s Place. In A Woman’s Story 
mostly expressing her mother, her mother's youth and her relations with her mother; In A 
Man’s Place she again discussed her father's past, father, mother and her own family lives. 
Nedim Gürsel appears as a writer who tells about his childhood years in his work Sağ Salim 
Kavuşsak and longs for his mother in these narrations. The writer, who voiced the lives of 
three generations of family, unforgettable memories and historical events, also included the 
letters of his parents at the end of the work.  It is possible to find the value judgments, 
lifestyles and traces of that period in Turkish and French society in the works. In this context, 
the comparative method will be used to reveal the similarities of the two communities and the 
most important factor in the authors’ writing the works, and cultural interaction will be taken 
as the main theme. 
Keywords: Culture, Interaction, Autobiography 
   
GİRİŞ 
Çocukluğu ve gençliği Normandiya’da geçen Annie Ernaux (1949 - ) önce işçi daha sonra 
tüccar olan bir ailenin tek çocuğudur. Ailesi Annie doğmadan önce kız çocuklarını 
kaybetmişlerdir. İlkokul öğretmenliği ve sertifikalı öğretmenlik yapan Ernaux Rouen 
Üniversitesi’nde modern edebiyat öğrenimi görmüştür. Başlıca eserleri; Boş Dolaplar (1974), 
Bir Adam (La Place 1984-  Renaudot ödülünü almıştır), Bir Kadın (1988), Yıllar (Le Sonne- 
2008) ve kız kardeşine mektup şeklinde yazdığı Öteki Kız (2011)’dır. Annie Ernaux, 
yapıtlarında sıklıkla kendi gençlik dönemini, duygusal yaşamını ve ailesinin sosyal durumunu 
yansıtan özyaşamöyküsel verileri kullanır. Fransa’nın tarihsel geri planı ile kendi kişisel 
deneyimleri arasında koşutluklar kuran yapıtları gerçeklik kaygısıyla karşımıza çıkar. 
Böylelikle anılarının gölgesinde savaştan çıkan Fransa’nın toplumsal yapısını ve yaşamına 
yön veren izlekleri yalın bir dille okurla paylaşır. Bunu yaparken Annie Ernaux’nun 
başvurduğu veriler tarih notları, fotoğraflar ve savaş yıllarının serüvenini bir roman gibi 
anlatan annesinin anılarıdır (Sönmez, 2011: 2). 
Çalışmamıza konu olan eserleri Bir Kadın ve Bir Adam’da Ernaux geçmişini, aile yaşantısını, 
üç kuşak aile bireylerini yalın ve sade bir anlatımla ele alır. Bir Kadın’da daha çok annesi, 
annesinin gençliği ve annesi ile olan ilişkilerini dile getirirken; Bir Adam’da yine babasının 
geçmişini, babası, annesi ve kendi aile yaşamlarını ele almıştır. 
Eserleri düzenli olarak Fransızcaya çevrilen üç yazarımızdan biri olan Nedim Gürsel, 1951 
yılında Gaziantep’te doğdu. 1970 yılında Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. Daha sonra Sorbonne 
Üniversitesi Karşılaştırmalı Diller Bölümü lisans ve doktora programlarını tamamladı. Gürsel, 
yazmaya, çok genç yaşta çeşitli dergilere gönderdiği deneme ve eleştiri yazıları ile başladı. 
Halen Sorbonne Üniversitesi’nde Türk edebiyatı dersleri vermekte ve Fransa Bilimsel 
Araştırmalar Ulusal Merkezi’nde (CNRS) Türk Edebiyatı üzerine araştırma başkanı olarak 
çalışmaktadır. Başlıca eserleri; Boğazkesen, Resimli Dünya (roman); Cicipapa, Uzun Sürmüş 
Bir Yaz, Kadınlar Kitabı, Son Tramvay (öykü); Aragon, Doğumunun Yüzüncü Yılında Dünya 
Şairi Nazım Hikmet (biyografi); Seyir Defteri, Balkanlara Dönüş (gezi); Kırk Kısa Şiir (şiir) 
(Güney, 2007: 1-3). Sağ Salim Kavuşsak eserinde bir çocukluk yıllarını anlatan ve bu 
anlatımlarda annesine özlem duyan bir yazar karşımıza çıkmaktadır. Üç kuşak ailesinin 
yaşamını, unutamadığı anıları ve tarihi olaylar dile getiren yazar eserin sonunda anne ve 
babasının mektuplarına da yer vermiştir.  
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Toplum, Kültür ve Edebiyat 
Toplumsal ve kültürel değerlerin karşılaştırılacağı bu çalışmada öncelikle bu kavramlara ve 
bileşenlerini ele almak yerinde olacaktır. Kültür “culture” Latince kökenli Fransızca bir 
kelime olarak 18. yüzyıl ortalarında Voltaire tarafından kullanılmıştır. Voltaire’in kelimeye 
yüklemek istediği anlam “insan zekâsının oluşumu, gelişimi, geliştirilmesi ve 
yüceltilmesi”dir. Latince culture, ekip biçmek, sürmek ve toprağı karıştırmak anlamlarına 
gelir (Baykara, 1997: 5) ve başlarda “çiftçilik ya da doğal gelişime göz kulak olmak” 
anlamlarında kullanılmıştır (Eagleton, 2019: 34). Kültür, maddi ve manevi yönleriyle bir 
bütün olmakla beraber, kültür denildiğinde daha çok kültürün manevi yönü anlaşılmaktadır. 
Bu açıdan kültür, ferdi olmaktan çok sosyal değerler sistemidir. Bir toplumun bütün 
ideallerinin ve kişiliğinin bir sembolüdür (Erkal, 1993: 127). 
Terry Eagleton kültürü “sanatsal ve düşünsel eserler toplamı; ruhsal ve zihinsel gelişim 
süreci; insanların yaşamlarına yön veren değerler, gelenekler, inançlar ve simgesel pratikler; 
bütün bir yaşam tarzı anlamına gelebilir” şeklinde tanımlar (Eagleton, 2019: 15). 
Kültür ve toplum kavramları birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Bir toplumun ürettiği maddi 
ve manevi değerlerin tümü olan kültürün en temel kaynağı insanların karşılıklı ilişkileridir. 
Kültür toplumsal yaşamın maddi ve manevi sürekliliğini mümkün kılar. Giddens’a göre ise 
kültür toplumu oluşturan insanların giyim şekillerinden evlilik geleneklerine, aile 
yaşamlarından dinsel törenlerine uzanan etkinliklerdir (Giddens, 1993: 18). 
Antropologlar tarafından bütün kültürlerin paylaştığı bazı temel özellikler olduğu tespit 
edilmiştir. Bu tespitlere göre kültür paylaşılır, öğrenilir, simgelere dayalıdır, tümleşik ve 
devingendir (Haviland vd., 2008: 104-119). Kültür; iç içe geçmiş, birbirlerine işlevsel ve 
tarihsel bağlarla bağlanmış bileşenlerden oluşur. Kültürün temelinde bir toplumun varlık ve 
evren konularındaki açıklama şemalarını oluşturan inançlar vardır. Bu inançlar, belli 
toplumsal alışkanlıkları, sorun çözme yordamlarını biçimleyerek değerleri oluştururlar 
(Giddens, 1993: 31). Değerler, toplumu oluşturan bireylerin eylemlerini anlamlandırma 
yolunda, ölçüler saptamak zorundadır; aksi takdirde toplum yaşantısı mümkün olmaz. Bu 
amaçla toplumsal ilişkinin devamını sağlayacak, tekrarlanmasıyla gelenek ve göreneklere 
dönüşecek olan değerler, ortak kurucu unsurlar olarak kabul edilir (Ergur, 2011: 10-11). 
Toplum, kültür ve kültürün bileşenleri inanç ve değerler toplumsal yapıyı oluşturan öğelerden 
biri olan edebiyat için de önemli bir kaynaktır. Toplumsal ve kültürel değerler edebiyat 
aracılığı ile kuşaktan kuşağa aktarılır. Kültürel boşluk oluşmaması ve toplumsal bilincin canlı 
tutulmasında edebiyatın payı büyüktür. Ramazan Kaplan’a göre “edebiyat- yerel kültür 
yakınlığı, edebiyatta milli kültürün oluşmasında, dolayısıyla toplum yapılanmasında ilk 
basamak olarak görülebilir” (Kaplan, 2011: 23). 
Edebiyatın sağladığı toplumsal ve kültürel değerlerin aktarımı inceleyeceğimiz eserlerde de 
varlığını yoğun bir şekilde hissettirmektedir. Farklı toplumlarda yaşayan yazarların aynı 
amaçla kaleme sarılmaları ve bu yolda ilerlerken yaşadıkları toplumu ve değerlerini de yalın 
ve samimi bir şekilde yansıtmaları ortak yönlerini oluşturmaktadır. Annie Ernaux hem Bir 
Kadın hem de Bir Adam eserlerinde çocukluğundan bu yana yaşamış olduğu olayları, çevre 
gözlemlerini yalın bir dille okura sunarken aynı zamanda yaşamış olduğu toplumu da gözler 
önüne serer. Toplumun değerleri, yaşam biçimleri, mekânların tarihi, tarihi dönemin öne 
çıkan olayları, kültürel nitelikler, dini değerler Ernaux’nun eserlerinde önemli noktalardır. 
Yazar gözlemlerini dil ve edebiyat aracılığı ile yansıtmıştır. Türk toplum yapısı ile örtüşen 
bazı örnekler Bir Adam adlı eserde şu şekildedir:  
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Ölünün ardından eşyalarının dağıtılması, erkeklerin askerlikten sonra dünyayı tanıdıkları, 
devlet işinde çalışmanın toplumda hemen yer sağlayacağı (Bir Adam, s. 15; 25; 72) vb. gibi. 
Aynı şekilde Bir Kadın adlı eserde de Türk gelenek ve göreneklerine benzeyen anlatılar 
vardır: Cenazeden sonra yemek verilmesi, işgal ve savaş yıllarında düşkünlere yardım 
edilmesi, torunlara verilen değer (Bir Kadın, s. 13; 33; 59) örnek olarak gösterilebilir. 
Gürsel’in eserinde de Ernaux da olduğu gibi toplumsal yaşamdan izler bulmak mümkündür. 
Yine tarihin öne çıkan olayları, yaşam biçimleri ve kültürel niteliklerde eserin gerçekçi yanını 
gözler önüne sermektedir. Yazarın gerek ninesi ve dedesi, gerekse anne ve babası üzerinden 
anlattığı anılar toplumun o dönemki şartlarını ve dönemin özelliklerinin yansıtılması 
bakımından önem taşımaktadır. Pek çoğumuzun yaşamış olduklarını Gürsel, yalın ve özgün 
bir anlatımla dile getirmiştir. Özellikle aile ilişkileri, geleneksel Türk aile yapısı, kentlerin 
tarihi, milli değerlerin kazanımı konusunda yazılanlar okurun anılarını tazelemektedir.  
Öncelikle her yazarın toplumun bir üyesi olduğu gerçeğini akıldan çıkarmamak gerekir ve 
buna bağlı olarak sanatkâr gerçeği anlatırken zaruri olarak tarihi ve sosyal gerçeklikleri de 
ifade eder (Wellek ve Warren, 1983: 126). Bu bağlamda edebiyat eseri ile işlediği dönem 
arasında paralellikler vardır. Her iki unsurda birbirlerinin anlaşılmasında katkıda 
bulunabilirler. Edebiyat bir anlamda bir milletin günlüğüdür. Onun geçmişinin, şimdisinin ve 
geleceğinin hikâyesini anlatır çünkü bir yazar gerçeği anlatırken sosyal gerçekleri de 
beraberinde anlatmak zorunda kalır (Sağlık, 2004: 187). 
Edebiyat ve toplum ilişkisinin örneği olarak gösterebileceğimiz bu eserler kendi toplumlarını 
tanıttıkları gibi aynı zamanda hem Fransız hem Türk toplumsal yapısı ve değerleri 
bağlamında bazı özellikler bakımından paralellikler de göstermektedirler. Yazarların bu 
eserleri neden kaleme aldıkları sorusundan hareketle bu paralellikler de ortaya çıkarılmaya 
çalışılacak, edebiyat-toplum ve edebiyat- kültür ilişkisi bu eserler aracılığıyla ortaya konmaya 
çalışılacaktır. 

 
Yazarların Yazma Serüveninde Annelerin Rolü 
Annie Ernaux Bir Kadın isimli eserini kendisini daha yalnız, daha az yapay hissetmek ve daha 
da önemlisi baskı altındaki bir çevrede doğmuş ve oradan çıkmak istemiş olan annesinin tarih 
olmasını istediği için yazdığını dile getirir. Annesine karşı olan hisleri, pişmanlıkları ve onu 
yitirişinin getirdiği birtakım ruhsal bunalımları içtenlikle kaleme almıştır. Annesini 
kaybettikten sonra onu ancak yazarak geri getirebileceğini düşünür: 
 
“Yarın annem gömüleli üç hafta olacak. Beyaz bir kağıdın üst kısmına, bir mektuba değil de, 
bir kitaba başlıyormuş gibi, ‘annem öldü’ diye yazmak korkusundan ancak iki gün önce 
kurtuldum […] annem üzerine yazmayı sürdüreceğim. O benim için gerçekten çok önemli 
olmuş tek kadın” (Bir Kadın, 1993: 15). 

 
Annesini kaybeden Annie Ernaux’nun onu ölümsüzleştirmek ve acısını bir nebze 
dindirebilmek için kalemine sarıldığı gibi Nedim Gürsel de her zaman yanında ve yakınında 
olan annesini kaybettikten sonra, onun özlemini gidermek için geçmiş yolculuğun çıkmış ve 
hem çocukluk hem gençlik yıllarını, anılarını ve ilişkilerini yansıtmıştır. Eseri yazmadaki en 
önemli sebebini şu şekilde dile getirir:  



 

 
5 

SSD JOURNAL 

International Conference on 

Social Sciences & Humanities 

March 05-06, 2021 / ANKARA 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: https://www.ssdjournal.org/ 

E-MAIL: journalssd@gmail.com 

 

 
“Artık yoksun. İçinden çıktığım, onun bir parçası olarak yaşadığım insanın böyle ansızın yok 
olması, dünyadan silinip gitmesi bir daha onu göremeyeceğimi, elimle dokunamayacağımı 
bilmenin çaresizliğiydi beni yıldıran. Yılmıştım. Ama yakınmamıştım. Şimdi aradan sekiz yıl 
geçtikten sonra da, yakınmak için yazmıyorum […] Seni özlediğim için yazıyorum” (Sağ 
Salim Kavuşsak, 2009: 55). 
  
 Ernaux annesini ölümün ardından düştüğü depresif durumdan ancak onu yazarak kurtulur, 
Gürsel ise ölümünün ardından sekiz yıl geçen annesini özlediği için bu özlemini yazarak 
dindirmeye çalışmıştır. İki yazarda annelerinden ayrılışlarını dünyayla aralarındaki bağın 
kopması olarak yorumlamıştır: “Artık sesini duymayacağım. Oydu sözleri, elleri, jestleri, 
gülme ve yürüme biçimiyle şimdiki kadın olan beni eski çocuk olan benle birleştiren. 
Geldiğim dünya ile son bağımı yitirdim” (Bir Kadın, 80). Dünya ile kendisi arasındaki bağı 
yitiren Ernaux gibi Gürsel için annesinin kaybı bir kopuştur: 
 
Kendi sözcüklerim kırılmış, dil, anadilim artık benim için de toplumsal bir dizge olarak 
işlemeye başlamıştı. İlk Kadın işte bu gerçeği, anadilimin içine girişimi, sonra ondan 
kopuşumu anlatmalı. Ondan. Kopuşumu” (Sağ Salim Kavuşsak, 115). 

 
Bir Kadın ve Sağ Salim Kavuşsak eserlerinin ortaya çıkmasının temelinde yatan en önemli 
unsur anne kaybı aslında en başta isim olarak eserlere yansımıştır. Ernaux “bir kadın” diyerek 
annesini anlatırken, Gürsel daha dolaylı bir yoldan, annesinin yazdığı bir mektupta dile 
getirdiği, bir an evvel kavuşmayı istediği sözlerini eserine isim olarak seçmiştir.  
Yazarların annelerine duydukları özlem ve onların hatıralarını ölümsüz kılmak adına kaleme 
aldıkları bu eserler aynı zamanda yaşanmış öyküleri dile getirdiği için toplumsal ve kültürel 
özellikleri de açık bir şekilde gözler önüne sermektedir. Batı ve Türk dünyası değerler, 
inançlar ve kültürel birikimler açısından farklı olduğu düşünülse de bu eserlerden hareketle 
batıya ait bir toplum olan Fransız kültürü ile Türk kültürünün benzer özelliklere sahiptir. 
 
Eserlerinde Toplumsal ve Kültürel Özelliklerin Karşılaştırılması 
Ölümün ardından yazılmış eserler oldukları için cenaze ritüelleri ile başlamak yerinde 
olacaktır. Ernaux annesinin ölüm haberini aldıktan sonra onun kaldığı huzurevine gider ve 
oradaki gözlemlerini dile getirir: “Çenesinin altından geçip ağzının ve gözlerinin çevresindeki 
tüm deriyi yukarıya çeken beyaz bir bezle başını bağlamışlardı. Üstü, omuzlarına kadar bir 
çarşafla örtülmüştü; elleri görülmüyordu” (Bir Kadın, 12). Gürsel de Ernaux gibi, ondan farklı 
olarak büyükannesinin ölümünde yaşadıklarını şöyle anlatır: “Büyükannemin ölümünü çok iyi 
anımsıyorum. Yataktan kaldırılıp sofadaki halının üzerine bırakılışını, hala soluk alabilmek 
istiyormuş gibi açık duran çenelerinin bir mendille bağlanışını, yıkanıp kefene sarılışını” (Sağ 
Salim Kavuşsak, 188).  
Yazarların dinlerinin farklı olması doğal olarak cenaze törenlerinde kendini hissettirmektedir. 
Ernaux annesi için kilise de yapılan töreni anlatırken Gürsel ölünün musalla taşına konması ve 
kılınan cenaze namazını betimlemiştir. İki yazarda çocukluk yıllarını üç kuşak olarak 
yaşamışlardır. Büyükanne ve büyükbaba hayatlarında önemli roller oynamış bireylerdir. 
Burada dikkat çeken nokta kadınların erkeklerden daha baskın olduklarıdır. Hem Ernaux’nun 
hem de Gürsel’in büyükannesi gerek düşünceleri ve gerekse eylemleri bakımından güçlü 
kadınlardır. Her ikisi de eşlerini kaybetmişlerdir. Farkları biri hayata daha sıkı sarılmış diğeri 
kaybı ile beraber her şeyden elini eteğini çekmiştir.   
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Hayatlarında büyük etkiyi sahip olan bu şahıslarla birlikte aslında dönemin özellikleri de 
gözler önüne serilmiştir. Ernaux’nun büyükanne imgesi ve dönemin özellikleri şöyle 
yansımıştır: 

 
Büyük annem sözünü dinletir ve çocuklarını bağırıp çağırarak, döverek eğitmeye çalışırmış. 
İşte sert, pek uysal olmayan, tefrikaları okuduğu zaman dışında gevşemeyen bir kadınmış 
[…]Evi iyi yönetirmiş, yani en az parayla aileyi beslemeyi, giydirmeyi becerir, çocukları 
kilisedeki ayinlere deliksiz, lekesiz giysilerle gönderir, böylece kendisini görgüsüz biri gibi 
hissetmeden yaşatan bir saygınlığı olurmuş[…] Dul kalan büyükannem daha da sertleşmiş, 
hep tetikte bulunurmuş. Evde dokumacılık ortadan kalkınca, çamaşırcılık, bürolarda temizlik 
işçiliği yapmış (Bir Kadın, 18-19). 

 
O dönemin kadınının tutumlu oluşu, aile bütçesine yardım etmek için çalışması ve namus 
kavramlarının açıkça görülebildiği bu kesit dönem kadının özelliğini gözler önüne serer. 
Gürsel’in ninesi de benzer özelliklere sahip bir kadındır: “Ninemin sağ elinin başparmağı 
sakattı, Merinos fabrikasında çalışırken makineye kaptırdığını söylerdi” (Sağ Salim Kavuşsak, 
46). Ailesinin geçimine katkı sağlayan bir kadın olan Radiye Hanım Rumelili bir kadındır ve 
oğlu öldükten sonra hayata küsmüştür: “Ninem çekip İzmir’e gitmişti, oğlunun ölümünden 
sonra gelini ve torunlarıyla yaşamayı kendine yakıştıramadığı için. Orada, Kadifekale’nin 
surları içinden Körfez’e bakan bir izbede öldü” (Sağ Salim Kavuşsak, 23). 
Ailesinden birilerini kaybeden bu kadınlar kendilerini bir şekilde zırh ile korumaya almış, 
eserlerde ilk kuşak olarak yer aldıklarından anlayışların farklı olduğunu, kadınların o 
dönemlerde hem kendileri, hem aileleri için çalışıp didindikleri ve dış çevrenin etkilerine karşı 
biri daha da sertleşmeyi seçerken diğeri içine kapanarak yalnız kalmayı tercih etmiştir. İkinci 
kuşak olarak yazarların anneleri dikkat çeker. Ernaux’nun büyükannesi ve Gürsel’in ninesini 
anneleri takip eder. Yazarların annelerinden bahsederken yine kültürel ve dönemsel 
özelliklere rastlamak mümkündür. Büyükannelerin baskın karakterlerini anneler de devam 
ettirir. Özellikle güçlü olmaları en büyük özelliklerinin başında gelmektedir: “[…]kendisi için 
tek serüven olan bir şeyi düşleyip dururmuş: Besin maddeleri satan bir dükkân açmak. Babam 
da ona uymuş, çiftin ticari kararlarını hep annem verirmiş” (Bir Kadın, 28). Babasının 
şantiyede işe girmesinin ardından ticari kararları veren annesi artık dükkânı tek başına 
yürütmeye başlar. Bu Ernaux’nun gözünde annesini daha farklı kılmaktadır: 

 
Onun babamdan üstün olduğunu sanıyordum, çünkü bana erkek ve kadın öğretmenlere 
babamdan daha yakın görünüyordu. Ondaki her şey, otoriter oluşu, istekleri ve tutkusu okulla 
aynı yöndeydi […] İkisi içinde baskın olan annemdi, yasaları o koyardı (Bir Kadın, 43-44). 

 
Gürsel’in annesi de Ernaux’nunki gibi tek başına işler başarabilen güçlü bir kadındır. Eğitimi 
için iki çocuğu ve eşini Türkiye’de bırakarak Fransa’ya gitmiştir. Dile getirilen şu sözcükler 
onun ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesidir: 

 
Dinlemedi doktorunu, tavsiye ettiği gibi emekliliğini de istemedi. Anadolu Hisarı’ndaki 
evimizi yaptırmaya kalkıştı bu kez. Mimarla birlikte planlarını çizdi, hafriyat çalışmalarından 
itibaren inşaat bitene dek başında durdu. Ömür boyu ne rahat yüzü gördü anneciğim, ne dünya 
nimetlerini tattı (Sağ Salim Kavuşsak, 112).  
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Yukarıdaki alıntılardan hareketle güçlü olan bu kadınlar aynı zamanda gelişmeye de 
açıktırlar. Bu da her iki toplumdaki kadının statüsünün ortaya konulması bakımından 
önemlidir. Tek başına dükkân işleten bir kadınla eğitimi uğruna Fransa’ya giden bir kadın o 
toplumun da aynı zamanda gelişmeye açık olduğunu ve bunu kaldırabildiğini göstermektedir. 
Bu anlamda hem Fransız hem de Türk toplumunun kadına bakışı, kadının toplumdaki yeri ve 
toplumun gelişmeye açık yönünün temsili olduğu görülmektedir. Fakat bu durumda kadının 
fedakâr yapısı da ortaya çıkar.  Gürsel’in yukarıdaki alıntıda son sözleri gibi aslında genel 
itibariyle esere bakıldığında Ernaux’nun annesi de çalışmış çabalamış, hayata tutunabilmek 
için o şehirden bu şehre göç etmiş, kızının okuması için patates ve süt satmış, eşi öldükten 
sonra çekinerek kızının yanına gitmiş ve Leyla Gürsel gibi o da rahat yüzü göremeden 
Alzheimer hastalığına yakalanmıştır (Bir Kadın, 44-46). 
Eserlerde dikkat çeken bir diğer benzerlik ise okul dönemleri ile ilgilidir. Ernaux bu 
örneklemeyi babası üzerinden yapar ve şunları dile getirir: 

 
Öğretmen her pazartesi günü tırnakları, bit var mı diye fanilaların yakasını, saçları muayene 
edermiş; çok sertmiş; demir cetvelle parmaklara vurur, saygılı davransınlar istermiş […] 
Babam, elma toplama, kuru ot ya da saman demetleme yüzünden, ekilip ürünü alınan her şey 
yüzünden okulu asarmış (Bir Adam, 21). 

 
Pek çoğumuzun hafızasında yer alan bu gibi bir örnekleme Sağ Salim Kavuşsak’ta da yer alır: 
 
Öğretmenimiz her sabah yoklama yapardı, numaramızı, ad ve soyadımızı söyleyerek. 
Çağrılan öğrenci ‘Burdayım!’derdi. Eğer yoksa, bir an sessizlik çökerdi sınıfa. Neden sonra 
arkalardan bir ses ‘O hasta öğretmenim!’ derdi ya da ‘Geç gelecek!’ Bazen ‘Babası öldü!’, 
‘Annesi hastanede!’,’Kardeşine bakıyor!’, ‘Bağbozumunda’, hatta ‘Dişi çıktı’denildiği bile 
olurdu. Evet, her sabah yoklanırdık sorgulayan bir sesin denetiminde (Sağ Salim Kavuşsak, 
45). 

 
Ülkelerin eğitim sistemlerinin yanında insanların eğitime verdikleri önem ve bunun eserlere 
yansıyışı iki alıntıda da belirgindir. Özellikle çocukların hasat zamanı okula gelmemesi, 
dönemin siyasi olayları ile bağdaştırılması bağlamında hem eğitim hem de tarihi bakımdan 
ipuçları da vermektedir.  
Eserlerde dikkat çeken bir diğer benzer özellik cinsellikle alakalıdır. Hem Ernaux hem de 
Gürsel anne ve babaları ile cinsellik konuşmadıklarını dile getirmişler ve aslında bunun 
eksiklik olduğunu vurgulamışlardır. Ernaux bunu hem Bir Kadın hem de Bir Erkek eserinde 
dile getirmiştir: 

 
Cinsellikten olsa olsa genç kulaklara yasak edilmiş açık saçık söz ya da toplumun yargısına 
göre, iyi ahlaklılık ya da kötü ahlaklılık biçimiyle konuşulurdu. Annem bana hiçbir şey 
söylemedi; zaten merak etmek de ahlaksızlığa yönelmenin başlangıcı gibi düşünüldüğünden, 
ona herhangi bir şey sormaya cesaret edemezdim (Bir Kadın, 45). 
 
Annesi ile herhangi bir cinsel hayata dair bir paylaşımı olmayan Ernaux, anne ve babası 
arasındaki cinsel hayatın da gizli olduğunu Bir Adam eserinde yansıtmıştır:  
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Annem aşktan hep utanç duymuş. Birbirlerini ne okşar ne de birbirlerine sevgi gösteren jestler 
yaparlarmış. Benim önümde babam annemi sanki zorunlu olarak ani bir baş hareketiyle 
yanağından öper, gözlerini ondan ayırmadan çoğunlukla basmakalıp şeyler söylerdi; annem 
ise önüne bakar, gülmemek için kendini tutardı. Büyüdükçe, babamın anneme seksle ilgili 
anıştırmalarda bulunduğunu anladım (Bir Adam, 28). 
 
Cinsellik ve anne-babanın cinsel hayatı Gürsel için de merak konusu olmuştur. Bu merakı 
üzerine kurmaca öykü bile yazan Gürsel, anne ve babasının ilişkisini satırlara şöyle 
aktarmıştır: 
 
İlk Kadın’da anneyle babanın sevişmelerini, onları kapı aralığından korkuyla izleyen çocuğun 
gözünden anlattıysam, o ara Freud’a duyduğum ilgi yüzündendir. Yoksa annemle babamı 
değil sevişirken, öpüşürken bile görmedim. Her şeyden önce aldıkları eğitim, aile görgüleri, o 
kuşağın terbiyesi izin vermezdi buna. Biliyorum, çocukların yanında öpüşülmezdi bile (Sağ 
Salim Kavuşsak, 89). 
 
Görüldüğü gibi her iki toplumda da cinselliğin konuşulması, gösterilmesi vb. unsurlar ayıp 
olarak karşılanmakta ve konuşulmamaktadır. Bu da toplumların ikili ilişkilerde, gerek eşler ve 
gerekse anne/baba- çocuk, kapalılığın olduğunu, konuşulmaktan çekinildiğini ve bunun 
aslında geleneksel bir kalıp yargı olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Eserlerde dine verilen değerde oldukça önemlidir. Ernaux, bu değeri annesinin yaşamından 
örgütlerken eğitime verilen değeri de toplum anlayışından sunmaktadır: 

 
Eğitim, hiçbir istek uyandırmadan, onu çiğneyip geçivermiş. Hiç kimsenin çocuklarını 
özendirdiği görülmezmiş; bu, çocukların içinde olmalıymış, okula da, anne babanın üstüne 
yük olmaktan kurtuluncaya dek zaman geçirmek için gidilirmiş; gitmemekle bir şey 
yitirilmezmiş; ne var ki ayinler kaçırılmazmış […] Annem küçük yaşlarda dine karşı çok 
büyük bir sevgi duymuş. Temel din bilgisi çok severek öğrendiği tek konuymuş. Bu konudaki 
tüm soruların yanıtlarını ezbere bilirmiş (Bir Kadın, 20-21). 

 
Gürsel de Ernaux gibi toplumun dini değerlere verdiği önemi kendi üzerinden dile getirmiştir. 
Sahip olduğu bütün dini değerlere dedesi tarafından erişen Gürsel bunu kelimelere şu şekilde 
dökmüştür: 
 
Dedemin meşin ciltli, çoğu el yazması kitaplarını da anımsıyorum […] tek harfini bile 
tanımakta güçlük çektiğim Arapça ya da Farsça -belki Osmanlıca-yazılara dalar gider, 
dünyayı unuturdu. Dolapta üst üste yığılı kitapların içindeki harflerin, dibi yosun tutmuş bir 
taş kaldırıldığında oraya buraya koşuşan karıncalar gibi ortalığa yayılacaklarını düşünürdüm 
[…] Günün birinde, karşısına geçmiş ona böyle merak, biraz da hayranlıkla bakarken, 
yaklaşmamı işaret etti. Ve arka sayfasından okumaya başladığı kitabın ilk harfini göstererek, -
İşte elif- dedi, -Hadi oku bakayım- (Sağ Salim Kavuşsak, 138-139). 

 
Yukarıdaki alıntılardan hareketle iki toplumda da dini eğitimin küçük yaşlarda başladığı ve 
büyüklerin bu konuda büyük bir etkiye sahip olduğu, sevgi ve merak uyandırılarak dini 
değerlerin kazandırılmasına çalışıldığı görülmektedir.  
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Eserlerde son olarak ele alacağımız benzerlik yine toplum yaşamından bir kesittir. Kardeşler 
arası ilişki ve dönemin ekonomik şartları açısından önemli olan bu benzerlik eserlerde şöyle 
dile gelmiştir: “Tüm çocuklar için ortak bir oda, bir kız kardeşle paylaşılan yatak. Bir kız 
kardeşten öteki kız kardeşe kalan giysiler, ayakkabılar. Noel armağanı bir bez bebek” (Bir 
Kadın, 19-20). Gürsel de kardeş ilişkisini ele alırken ortak kullanılan bir bisikletten bahseder 
ve ağabeyi ile genelde benzer biçimde giyindiklerini ve dikilmiş kıyafetleri olduğunu dile 
getirir: 
 
Seyfi balon tekerlekli bisikletine binmiş, beni de arkaya oturtmuş […]Seyfi’yle bir örnek 
giyinmişiz. Hep öyle olurdu, anneciğimin kendi elleriyle diktiği elbiseleri giyerdik, o cicili 
bicili ceketlerimizi, kısa pantolonlarla rengârenk çoraplarımızı, alabros tıraşlı başımızı 
Balıkesir’in kuru soğuğundan koruyan kukuletalarımızı (Sağ Salim Kavuşsak, 66). 

 
Toplumsal ve kültürel bakımdan heterojen olan bu eserlerde yazarlar anlatıcı konumunda 
olduklarından yaşadıklarını dolaysız ve nesnel bir biçimde yansıtmışlardır. Hem coğrafi hem 
tarihsel gelişim bakımından farklı dönemleri yaşamış her iki toplum bu eserlerde benzer 
özellikleri bakımından dikkat çekmektedir. Toplum yaşantısı, inanış, kültür, değer, gelenek ve 
görenekler bakımından ortak özellikleri yansıtılmıştır. Eğitmen ve edebiyatçı olan yazarlar 
toplumun edebiyatla olan ilişkisini eserlerinde ustalıkla işlemişler ve hayatlarındaki çarpıcı 
anılarla edebiyat, toplum ve kültürün ayrılmaz bir bütün olduğunu örneklemişlerdir.  
 
SONUÇ 
Annie Ernaux ve Nedim Gürsel’in eserlerini karşılaştırdığımızı bu çalışmada edebiyatın 
disiplinler arası bir boyutu olduğunu, yazılan eserlerin toplumun bir göstergesi, toplum 
yapısının özelliklerini, kültürel nitelikleri yansıtan bir ayna olduğu ve karşılaştırmalı 
edebiyatın, edebiyatın bu yanını ortaya çıkaran bir nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Ulusal 
üstü ve disiplinler arası bir kimliği olan karşılaştırmalı edebiyat edebiyatlar arası, toplumlar 
arası ve kültürler arası bir alışverişe olanak sağlar ve çoklu bir kültürel düzlemin oluşmasına 
katkıda bulunur. Eserlerin en önemli benzerlikleri edebiyat, sosyoloji ve tarih arasında ortak 
bir belleğin temsil edildiği zemine oturtulmuş olmalarıdır. Otobiyografik unsurlar taşıyan ve 
üç kuşak bir aile yapısını ele alan eserlerde yazarların eserlerini kaleme alma amaçları 
annelerini ölümsüz kılmak ve bu niyetle de bir nebze olsun acılarını ve özlemlerini 
dindirmektir. Eserlerde toplumda anaerkilliğin baskın olduğu yazarların anneleri ve 
büyükannelerinin tutum ve davranışlarından çıkarılmaktadır. 
Toplum değerleri, yaşam biçimleri ve kültürel nitelikler her iki eserde de benzerlik 
göstermektedir. Cinsellik, ekonomik koşullar ve dini değerler eserlerde benzer şekilde 
işlenmiştir. Eserlerde cenaze ve ölüm ritüelleri ortak özellikler taşımaktadır. Aile yaşamı 
eserlerde en nesnel hali ile yer almış, anne-baba ve kardeş ilişkileri en doğal hali ile 
anlatılmıştır. 
Eserlerde az da olsa farklılık gösteren noktalar da vardır. Nedim Gürsel Annie Ernaux’ya göre 
babasına duyduğu özlemi de satır aralarında vurgulamıştır. Ernaux’nun ele aldığımız Bir 
Adam adlı eseri babasının hayatını anlatırken onunla ilişkisinden pek fazla bahsetmemektedir. 
Ernaux ve Gürsel’in çekirdek aileleri arasında eğitim farkı vardır. Gürsel’in anne-babası daha 
entelektüel karakter çizerken, Ernaux’nunkiler orta düzeyde eğitim almış çalışma hayatları 
nedeniyle sınıf atlamaya çalışan insanlardır. Ernaux’ya göre Gürsel eserinde gittiği ve gezdiği 
yerler ve yöreler hakkında da oldukça bilgi vermektedir.   
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Gürsel eserde pek çok anısını  fotoğraf ile desteklerken, Ernaux da bu tarz bir kullanım 
bulunmamaktadır, daha çok gördüğü fotoğrafları yorumlamayı tercih etmiştir. 
Bir Kadın, Bir Adam ve Sağ Salim Kavuşsak eserlerini karşılaştırdığımız bu çalışmada 
kültürler arası düzlemde edebiyat ve toplumun karşılıklı etkileşimini gözlemlenmiştir. 
Yapılan bu çalışma karşılaştırmalı kültür çalışmalarına katkı sağlayacağı gibi yapılan bu tarz 
çalışmalar toplumlar arası kültürel farklılıktan kaynaklanan önyargıları ortadan kaldırabilir. 
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SOYLU PERS KADINLARININ BÜYÜK İSKENDER’İN SİYASİ 
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ÖZET 
Bu çalışmada, Büyük İskender’in Perslerin soylu kadınlarıyla gerçekleştirdiği siyasi bağları 
ve evliliklerinin altında yatan nedenleri üzerinde durulmaktadır. Mısır firavunları, Pers 
kralları ve Hellenistik Dönem krallarında aile içi evlilik her zaman uygulanırdı. Bu sayede 
firavun ya da kral meşru çocuklarının annesi olarak halefiyeti garanti altına almaktaydı. 
Akrabalarla evlilik hanedan soyunun saflığını koruyan bir yol olarak görülmekteydi. Buna 
karşın bu evliliklerin erkek ve kız kardeşler arasında olması tercih edilmekteydi. Karia satrabı 
Mausolos kız kardeşi Artemisia ile; MÖ 280 yılında Suriye kralı I. Antiokhos üvey annesiyle 
evlenmişti. Pontos kralı Mithradates VI Eupator ise öz kız kardeşi Laodike’yi eşi olarak tercih 
etmişti. Bununla da yetinmeyip ailesinin genetik mirasını kontrol etmek ve onlarla da 
evlenebilme ihtimaline karşı Nyssa, Roksana ve Statira’nın da ebediyen bakire kalmalarını 
sağladı. Armenia kralı IV. Tigranes üvey kız kardeşi Erota’yı aldı. Ancak bu iç evlilik 
geleneği kraliyet hanedanlığı ve ileri gelen aileleriyle sınırlıydı. Hellenlerde yaygın evlilik 
pratiği aynı kentin özgür yurttaşları arasında yapılmaktaydı. Bir insanın kentin vatandaşı 
sayılması için annesi ile babasının yerli ahaliden olması gerekmekteydi. Ebeveynlerden 
herhangi biri kentin vatandaşı değilse, onlardan doğan çocuklar genelde gayrimeşru kabul 
ediliyordu. Oysa II. Philippos krallığın çıkarı için farklı Hellen kavimlerin kadınlarıyla 
evlenmeyi politik bir gereklilik olarak görmüştü: Makedon olmayan bölgelerden Illyria’dan 
Eurydike/Audata, Thessalia’dan Pherailı Nikesipolis ve Larissalı Philinna, Kuzey Geta’dan 
Meda ve Epeiros’tan Molossialı Olympias. Kurulan akrabalık bağı, Makedonia’nın Balkan 
kentleriyle siyasi bütünlük ve bağlaşıklık sürecine katkıda bulunmaktaydı. İskender de 
gerçekleştirdiği evliliklerden anlaşıldığı üzere babası gibi bu hususta geleneksel bir bakış 
açısından tamamen uzaktı. Zira II. Philippos, annesi Epeiros prensesi Olympias’la aşk evliliği 
yapmış ve bunun karşılığında kendisinin Makedonia tahtına geçmesinde herhangi bir sakınca 
görülmemişti. Ancak İskender, her ne kadar Makedonların hoşuna hiç gitmese de, Perslerle 
evlenerek babasının izlediği evlilik politikasını bir adım daha öteye taşımıştı. MÖ 324 yılında 
İskender, Hindistan dönüşünde Susa’da gerçekleştirdiği büyük evlilik töreninde 80 civarında 
Makedon aristokratı Perslerin soylu kızlarıyla evlendirdi. İskender eski Pers kralı III. 
Dareios’un büyük kızı Barsine namıdiğer Stateira’yı; ayrıca Pers kralı Artakserkses III 
Okhos’un küçük kızı Parysatis’i aldı. Bu düğün merasimi İskender’le Sogdia kraliçesi 
Roksane’nin MÖ 327 yılındaki evliliklerinin çok ötesine geçiyordu. Susa düğünleri, kralın 
eski düşmanlarıyla birlikte yeni kurduğu imparatorluğu yönetmek zorunluluğu içinde 
olduğunun tasdikiydi. Zaten birçok kadın tıpkı Stateira gibi Akhamenid ailelerinden; diğerleri 
İskender karşısında direnmiş ya da Artabazos, Atropates gibi İskender’e katılmış soyluların 
kızlarıydı. Dolayısıyla bu düğünler, Perslerin önde gelenlerinin İskender’i kralları olarak 
tanıdıklarını gösteren gerçek bir hükümet paktını teşkil etmekteydi. Aynı zamanda İskender’in 
Pers kadınlarıyla evliliği geleneksel Pers krallığıyla uyumlu bir dönüşümün yolunu açıyor ve 
de Makedonların bu fikri kabullenmesini sağlıyordu. 
Anahtar Kelimeler: Büyük İskender, II. Philippos, Roksane, Stateira, Barsine  
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THE IMPORTANCE OF PERSIAN WOMEN IN THE POLITICS OF ALEXANDER 

THE GREAT  
 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to analyze Alexander the Great’s political relationships with the 
noble women of the Persians and the underlying reasons for their marriage. In ancient times, 
Egyptian pharaohs, Persian, Macedonian and Hellenistic kings, dynasty practiced incestuous 
or endogamy marriages. Mausolus was married to his full sister, Artemisia, Antiochus I of 
Syria had married his stepmother (280 BC). In Armenia, Tigranes IV married his half-sister 
Erato (6 BC). The Pontus King of Mithradates VI married his full sister, Laodice and decided 
to keep his younger sisters, Nyssa, Roxana and Statira, virgins forever because of control the 
genetic legacy of his family. Marriage between royal half-siblings was common in ancient 
time. Marrying relatives was accepted as a way to keep the purity of the royal or dynasty 
blood. However, half-siblings and full-sibling was limited to the royal family and dynasty. 
Generally for a marriage to be viewed as legitimate in ancient Greece, both the bride and 
groom had to be of free status, and both had to be legitimate children of citizen families. 
However, Philip was married to the women of the different Greeks tribes in the early years of 
his reign. The political union was cemented by marriage. One of his first wives came Phila 
from Elimiotis. Other wives came from peripheral non-Macedonian areas; Audata from 
Illyria, Philinna and Nicesipolis from Thessaly and Meda from the Getic North. The most 
important was the Olympias, who was the daughter of Neoptolemus, the king of the 
Molossians, one of the greatest tribes in Epirus. These marriages were the linchpin of the 
great nexus of guest-friends, which was to support Philip’s interests through the Balkans. 
Alexander took his father’s marriage policy a step further by marrying Persian women. 
Alexander came into control of the women of the Persian royal family and other women of 
the Persian elite after the battle of Issus in 333. Alexander was married to Persian women, 
Roxane, Stateria, and Parysatis did allow him to unite his empire. 
Keywords: Alexander the Great, Philip II, Roxane, Stateira, Barsine 
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ÖZET 
İslâm medeniyetinin doğuşu ve gelişmesinde İslâm coğrafyasında yapılan siyasî 
mücadelelerin bir neticesi olarak farklı kültürlerin karşılaşması etkili olmuştur. Bu durum 
İslâm coğrafyasında kültürel bilgi birikiminin oluşmasına ve daha sonraki zamanlarda 
Avrupa’nın feyz alacağı köklü bir medeniyetin oluşmasına olanak sağlamıştır.  Doğu ve 
batının sentezi olan Hellenistik akımın merkezi İskenderiye Akademisinde, felsefe, tıp, 
matematik, kimya gibi ilimler okutulmaktaydı. Bu dönemde birçok eserin tercüme 
faaliyetlerine başlanmış Yunanca ve Hintçeden başlayan bu tercüme faaliyetleri Abbâsî 
devrindeki tercüme hareketlerine katkı sağlamıştır. Abbâsîler döneminde müsbet bilimler 
içinde tıp ve astronomi alanında büyük gelişmeler yaşanmıştır. Bu dönemde halifelerin ilmi 
çalışmalara destek vermeleri, bu gelişmeye olanak sağlamıştır. Müsbet bilimler Müslümanlar 
arasında yayılınca, bu bilimsel faaliyetlere destek veren Halife el-Me’mun (813-833) devrinde 
Bağdat’ta Beytül-Hikme (Hikmet Yurdu) adında bir ilim merkezi kurulmuş, buraya geçmişte 
yapılan ilmi faaliyetleri içeren kitaplar getirilerek burası büyük bir araştırma merkezi haline 
getirilmiştir. Selçukluların orta ve yakın doğuya hâkim olmaları, İslâm coğrafyasının sadece 
siyasi ve demografik yapısını etkilemekle kalmamış ayrıca Selçuklu sultanlarının ilmî ve fikri 
hayata önem ve destek vermesi ilmin yayılıp ilerlemesini sağlamıştır. Selçuklu devrinde tıp 
bilimine önem verilmiş, hastane ve tıp eğitimi veren kurumlar inşa ettirmişlerdir. Sosyal 
devlet anlayışının bir neticesi olarak halka ücretsiz olarak sağlık hizmeti verilmiştir. 
Selçuklular’da astronomi alanında yapılan çalışmalar ise devletin iktisadi hayatının düzene 
koyulmasının gerekliliği açısından önemli sayılmıştır. Selçuklu Sultanı Melikşah, önce 
İsfahan’da, daha sonra Bağdat’da birer rasathane kurdurmuştur. Ömer Hayyam başkanlığında 
toplanan kurul, Celâleddin Melikşah adına Celâlî takvimi hazırlamıştır. Bu dönemde ilmî 
faaliyetlerin canlılığını sürdürmesi, İslâm dünyasında yaşanan siyasi çatışmalara Selçukluların 
son vermesi ile mümkün olmuştur. Bu anlamda Türkler, İslâm medeniyetinin gelişmesine 
bölgeye getirdikleri siyasi huzur ortamı ve yaptıkları bilimsel faaliyetler ile büyük oranda 
katkı sağlamışlardır. Bu bağlamda çalışmamızın ağırlık noktasını Büyük Selçuklular 
döneminde müsbet bilimler içinde tıp ve astronomi alanında yapılan çalışmalar 
oluşturmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Astronomi, Bilim, İslam medeniyeti, Selçuklu, Tıp  
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SCIENTIFIC LIFE IN THE GREAT SELJUK'S ERA: ASTRONOMY AND 

MEDICINE 
 

ABSTRAC 
The encounter of different cultures as a result of the political struggles in this geography has 
been effective in the birth and development of Islamic civilization. This situation has enabled 
the formation of cultural knowledge in the Islamic geography and the formation of a deep-
rooted civilization that Europe will be fascinated with in later times. Sciences such as 
philosophy, medicine, science and chemistry were taught at the Alexandria Academy, the 
center of the Hellenistic movement, which is the synthesis of the east and the west. During 
this period, translation activities of many works started and these translation activities, which 
started from Greek and Hindi, contributed to the translation movements in the Abbasid period. 
During the Abbasid period, great developments took place in the fields of medicine and 
astronomy among the positive sciences. In this period, the support of the caliphs to scientific 
studies enabled this development. When positive sciences spread among Muslims, a science 
center called Beytül-Hikme (Dormitory of Wisdom) was established in Baghdad during the 
period of Caliph al-Ma'mun (813-833), who supported these scientific activities, and books 
were brought here with the scientific activities carried out in the past It has been turned into a 
research center. It has been centralized. The dominance of the Seljuks in the middle and near 
east not only affected the political and demographic structure of the Islamic geography, but 
also the importance and support of the Seljuk sultans to the scientific and intellectual life 
ensured the spread and progress of science. In the Seljuk period, importance was attached to 
the science of medicine and they built hospitals and institutions that provide medical 
education. As a result of the social state understanding, health services were provided to the 
public free of charge. Studies in the field of astronomy in the Seljuks were deemed important 
in terms of the necessity of ordering the economic life of the state. Seljuk Sultan Melikşah had 
observatories established first in Isfahan and then in Baghdad. The committee, which 
convened under the chairmanship of Ömer Hayyam, prepared the Celâlî calendar for 
Celâleddin Melikşah. In this period, the continuity of scientific activities was possible with 
the Seljuks ending the political conflicts in the Islamic world. In this sense, Turks contributed 
greatly to the development of Islamic civilization with the political peace environment they 
brought to the region and the scientific activities they carried out. In this context, the emphasis 
of our study is the studies in the field of medicine and astronomy within the positive sciences 
during the period of the Great Seljuks. 
Keywords: Astronomy, Science, Islamic civilization, Seljuk, Medicine 
 
GİRİŞ 
İslâm medeneyitinin doğuşu ve gelişmesinde İslâm dini ve bu medeniyetin oluştuğu 
coğrafyada varlık gösteren kendisinden önceki medeniyetler ile yapılan kültür etkileşimi 
önemli sayılmaktadır. İslâm coğrafyası, İslâmiyet öncesinde Bizans ve İran’ın nufuz 
mücadelelerine sahne olmaktaydı. Doğu ve batının sentezi olan Hellenistik akımın merkezi 
İskenderiye, Arabistana yakın bir konumda bulunmaktaydı. Romada Hristiyanlığın resmi dil 
olarak kabulunden sonra bu dinle çelişki içinde olan felsefe ve ilgili ilimler gözden düşerken, 
İskenderiye Akademisi gücünü korumaktaydı (Şeşen, 1979:4).  Bu akademide felsefe, tıp, 
riyazzat, kimya gibi ilimler okutulmaktaydı. Sasaniler de ilmi ve fikri hayata önem vermişler, 
Huzistan’da Hellensitik akımın önemli bir merkezi olan Cundi-Şapur akedemisi kurmuşlardır. 
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Atinadaki akedemi 529 yılında kapatılmış ve buradaki putperset filozoflar İran’a gidip 
Anuşiravan ve vezirinin himayesine girmişti. (Unat, 2006:348). Onların ilmi himaye etmesi 
bu akedemeyi kısa sürede ilmin merkezi haline getirmiştir (Şeşen, 1979:4-5). Birçok eserin 
tercüme faaliyetlerine başlanmış Yunanca ve Hindceden başlayan bu tercüme faaliyetleri 
Abbasi devrindeki tercüme hareketlerine katkı sağlamıştır (Şeşen, 1979: 10; Sayılı, 1964:7). 
Arapçaya tercüme edilen Hindce eserler, Pehlevi dilini bilen Hintli alimlerle Arapçayı iyi 
bilen İranlı alimlerin yardımı ile yürütülmüştür (Şeşen, 1979:4-5).  
Yunan medeniyeti de Anadolu, Mısır ve Suriye medeniyetleri ile etkileşimlerinin neticesinde 
bir birikim ile oluşmuştur. İskenderin gerçekleştirdiği askeri harekatlar İran, Mezopotamya, 
Hind milletleri ile siyasi hareketliliğin yanı sıra aynı zamanda kültürel alış-veriş doğmasına da 
olanak sağlamış bilimsel gelişmeleri evrensel bir boyuta taşımıştır (Şeşen, 1979:4-5; Unat, 
2006:347). Yunan klasikleri ve doğu eserlerinin Arapça ya tercüme edilmesi Emevîler 
devrinde başladığı bilinmektedir. Kaynaklarda edinilen bilgiye göre, bu tercüme faaliyetleri 
ilk olarak Emevîlerin Hımıs valisi Halid b. Yezid b. Muaviye (öl. 85/704) tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Kimya ilminin öncüsü olarak bilinen Halid, İskenderiye Akademisinden 
Arapça bilen ilim insanlarını Dimaşk’a davet ederek öncelikle kendisinin ilgi alanı kimya 
olmak üzere tıp, felsefe, matematik, fizik, astronomi gibi konularda Yunanca’dan ve 
Kıptça’dan Arapça ya kitaplar tercüme ettirmiştir (Öngül, 2003: 69; Şeşen, 1979:7).  
Abbâsiler Devleti’nin kurulması ile İslâm dünyasında çeviri faaliyetleri hızlanma 
yaşanmıştır.Halife Ebu Cafer el-Menşur döneminde bir çok çeviri faaliyetleri yapılmış, 
Yunanca, Pehlevice, Hintçe, Süryanice, Nebâtice (babil dili) bir çok eser Arap diline tercüme 
edilmiştir. Mansur döneminde de çeviri faaliyetleri devam etmiş Yunanca’dan Arapça’ya çok 
sayıda eser çevrilmiştir. Bunlar arasında Hipokrat ve Galinos’a ait tıp kitapları ile Aristo ve 
Batlamyus’un çeşitli eserleri ile Öklid’in usul el-hendese kitabının çevrildiği devrin ana 
kaynaklarında kaydedilen bilgiler arasında yer almaktadır. Hintli alimler astronomi, 
matematik, tıp alanlarında değerli eserleri İran’lı alimler yardımı ile Arapçaya çevirmişlerdir 
(Şeşen, 1979:10-11). 
Abbâsiler döneminde müsbet bilimler içinde tıp ve astronomi alanında büyük gelişmeler 
yaşanmıştır. Bu dönemde halifelerin ilmi himaye etmesi ve destek vermeleri bu geliişmeye 
olanak sağlamıştır (Unat, 2006:347). Kurulan hastaneler ve tabiplere verilen teşvikler 
özellikle Bağdat tıp ilminin merkezi haline gelmiştir (Kayhan, 2011:156). Halife Mansur 
Bağdat’ta körler için bir hastahane, yaşlılar için de bir darülaceze kurmuş, Hârunürreşid 
döneminde ise tıb alanında başarılı çalışmalar yapılmıştır. Aynı zamanda tıp eğitimi veren bir 
hastane yapılarak burası ilmi eserler ile donatılmıştır. Kaynaklar bu hastahanenin tam 
teşekkülü olduğunu kaydetmekle beraber hıristiyan hekim Cibraill b. Buhtişûu‘un Cündi-
şapur’dan buraya getirilerek başhekim tayin edildiği bilgisini vermektedir. Bu gelişme İslam 
dünyasında tıbbın gelişmesine büyük oranda katkı sağlamıştır. Hastahaneler öğrencilere 
düzenli eğitim veren müesseseler haline gelmiştir. Bunlar içinde Adudüddevle’nin yaptırdığı 
Bimaristan-ı Adudi’de yer almaktadır (Özaydın, 1991:438). 
771’de Hindistan’dan bir seyyahın getirdiği ve İbrâhim el-Fezârî tarafından Arapça’ya 
çevrilen Sind-Hind adlı eser ile matematik ve astronomi çalışmaları başlamış Me’mun 
Bağdat’ta bir rasâthane kurmuştur (Unat, 2006:353). Astronomi çalışmaları sürdüren Ebü’l-
Abbas Ahmed el-Fergani, el-Medḫal ilâ ilmi heyʾeti’l-eflâk adında bir eser yazmıştır. 
Matematik alanında ise Habeş el-Hasib’in hazırladığı tablolar, sayıların bütün İslam 
ülkelerine yayılmasını sağlamıştır. Harizmi ise aritmetik ve cebirle ilgili Ḥisâbü’l-cebr ve’l-
muḳābele adlı bir eser ortaya çıkarmıştır (Özaydın, 1991:438).  
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Bu ilimler Müslümanlar arasında yayılnca, bu ilimsel faliyetlere destek veren Halife el-
Memun (813-833) devrinde Bağdat’ta Beytül-Hikme (Hikmet Yurdu) adnda bir ilim merkezi 
kurulup, buraya eskilerin ilimleriyle ilgili çok sayıda kitap konmuş ve burası büyük bir 
araştırma merkezi haline getirilmiştir (Unat, 2006:350). Beytül-Hikmelerin kapatılmasından 
sonra bazı devlet adamalarının destek verdiği bir tercüme ve telif okulu kurulmuştur. İleri ki 
zamanlarda Beytül- Hikme nin yerini alacak Dârul- İlm adl müesseseler kuruldu. lk Dârul- 
İlim IX- X. asırlarda Musul da kuruldu. Fâtımî’ler bu dönemde Abbâsilerin kurmuş olduğu bu 
kurumlara karşılık, Dârul- İlmler kurmuşlar bu kurumlarda dini ilimlere de yer vermişlerdir 
(Öngül, 2003: 68-69). 
 
BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ’NİN KURULMASI ve SİYASİ YAŞAMLARINA 
GENEL BİR BAKIŞ   
Türk tarihinde önemli bir konumda bulunan Selçuklular, kaynaklardan edinilen bilgilere göre 
Oğuzların Kınık boyuna mensup idiler (Sevim ve Merçil, 2014: 19). Selçukluların atası olarak 
bilinen Dukak, Oğuz Yabgu devletinde Yabgu’dan sonra gelen önemli bir siyasi ve askeri 
otorite konumunda, Sübaşı (ordu kumandanı) olarak bulunmakta idi (Turan, 2014: 64). 
Kuvvetli bir askeri ve siyasi güce sahip ve Kınık boyunun beyi olan Dukak’ın ölümünden 
sonra iyi bir asker ve siyasetçi olarak yetiştirilmiş olan oğlu Selçuk, Kınık boyunun yeni beyi 
olur. Aynı zamanda Oğuz Yabgusu onu Sübaşı görevine atamıştır (Sevim ve Merçil, 2014: 
20). Kısa sürede büyük bir ün kazanan Selçuk ile Oğuz Yabgusu arası anlaşmazlık doğmaya 
başlamış ve kaynakların belirttiğine göre bu anlaşmazlığın sebebi olarak Oğuz Yabgusu’nun, 
Selçuk’u kendisine rakip olarak görmesi ve bu durumu Yabgu’nun karısının tahrik unsuru 
olarak kullandığı şeklinde açıklanmıştır (Abû’l-Farac, I, 1950:292; Ahmed bin Mâhmud, I, 
1977:3; Turan, 2014: 66; Sevim ve Merçil, 2014: 20).  
Selçuk bir süre sonra Oğuz Yabgu’sunun hükümranlığının zayıf olduğu bölge olan Cend’e 
göç etme kararı almıştır (Ahmed bin Mahmûd, I, 1977:5; Alptekin, 7, 1989: 96). Bu bölge 
İslâm dünyasına yakın bir konumdadır. Cend şehrine hakim olup burda bir beylik kurdaktan 
sonra Kınık boyu ileri gelenleri ile mevcut durumlarının değerlendikleri bir toplantı yapmış ve 
bu görüşmede devlet halinde büyüyüp gelişebilmek için bölgenin hakim dini İslâmiyeti kabul 
etmeleri gerektiği birliğine varmışlardır. Selçuk Bey’in siyasi öngörüsünün güçlü olduğu 
yapılan müzâkerede rivayete göre sarf ettiği şu sözlerden anlaşılmaktadır: 
“biz içinde yaşamak istediğimiz bu memleket halkının dinini (İslâmiyet) kabul etmez ve 
onların türelerine uymazsak bir kime bize iltifat etmez ve biz tek başımıza yaşamağa mahkum 
bir azlık haline geliriz’’ (Abû’l-Farac, I, 1950:293). 
Bu görüşmeden sonra Selçuk, Buharanın kuzeyinde bulunan Zandak şehrine elçi yollayıp 
validen kendisine İslam’ı öğretecek din adamları istemişlerdir. Böylece Selçuk ve 
beraberindeki Oğuzlar İslamiyet dinine geçmişlerdir (Abû’l-Farac, I, 1950:293; Sevim ve 
Merçil, 2014: 20; Turan, 2014: 67). Cend’de göçebe bir beylik halinde varlık gösteren ve 
bölgede büyük ün kazanan Selçuk, bölgede mücadele halinde iki siyasi güç olan Karahanlı-
Sâmânî savaşlarında, oğlu Arslan (İsrâil) komutasında gönderdiği bir kuvvet ile Sâmânîleri 
Karahanlılara karşı müdafaada etmiş ve bunun karşılığında Sâmânîler, Karahanlılara karşı, 
hudutları üzerinde, Buhârâ-Semerkand arasında, Selçuklulara bir yurt vermiştir (Alptekin, 7, 
1989: 97; Turan, 2014: 69). Selçuk’un Arslan, Mîkâil ve Mûsâ adlarnda üç oğlu olmuş ve 
Selçuk 107 yaşında iken Cend’de vefat etmiş burada toprağa verilmiştir (İbnü’l-Esir, IX, 
1991:362). Selçuk ve oğlu Mikail’in ölümünden sonra büyük evlat olan Arslan ve daha sonra 
ise Musa İnanç Bey yabgu unvanını taşımışlardır (Turan, 2014: 85).   
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Mikail’in Bey’in Tuğrul ve Çağrı Bey adında iki oğlu olmuştur. Arslan Yabgu’nun ölmesi 
üzerine Selçukluların liderliğini Tuğrul ve Çağrı Bey’ler üstlenmiştir (Alptekin, 7, 1989:100). 
Selçuklular 1035 yılında Ceyhun’u geçip, Horosan’a varmışlar, Merv, Serâhs ve Farava çölü 
bölgesini yurt edinmişleridir. Böylece Cend,  Mâverâünnehr’e, Hârizm’e ve son olarak da 
Horasan’a göç ederek dört defa yurtlarını değiştirmişlerdir. Bu hareketlilik bölgedeki siyasi 
güç konumundaki Gazneliler’i rahatsız etmiştir (İbnü’l-Esir, IX, 1991:365; Alptekin, 7, 
1989:100). 1038 yılında Gazneliler ile yapılan mücadele kazanılmış Nişâbur ele geçirilmiş ve 
Tuğrul Bey sultanlığını ilan etmiştir (İbnü’l-Esir, IX, 1991:365; Ahmed bin Mahmûd, I, 1977: 
33). Böylece Horosan’da Gazneli devri bitmiş ve Selçuklu hakimiyeti başlamıştır (Turan, 
2014: 98). 
1040 yılında yapılan Dandanakan zaferi ile devlet sınırlarını İran coğrafyasına kadar 
genişletmiştir (İbnü’l-Esir, IX, 1991:367; Alptekin, 7, 1989:103). Selçuklu Devleti’nin 
kurulması ile İslâm dünyasında yeni bir devir başlamıştır. Tuğrul Bey sınırları 1063 yılına dek 
merkez ve batı İran, Mezopotamya, Bağdat’ı içine alacak şekilde genişletmiştir (Turan, 
2014:111). Diğer yandan sunni İslâm nizamına karşı tehdit unsuru olan Şiî Fâtımî devletine 
karşı ve Şiî Büveyhoğulları’nın huzurluğunu artırması ile çatışmalar şiddetlenince halife, 
Selçuklulardan yardım istemiş ve bundan sonra Selçuklu devleti, Abbâsi halifeliği ile 
birleştirerek İslâm dünyasının koruyuculuğunu üstlenmiştir (Turan, 2014:131-132; Ahmed bin 
Mahmûd, I, 1977:100-105; Alptekin, 7, 1989:111 ). 
Tuğrul Bey’den sonra yerine geçen oğlu Alp Arslan (1063-1072) babasının genişleme 
politikasını sürdürmüş, Türk tarihinde dönüm noktası olan önemli zaferlere imza atmıştır. 
1064 yılında düzenlediği Gürcistan seferi ile Bizans sınırlarına kadar ilerlemiş ve bu 
durumdan ve bölgedeki Türk tehlikesinden rahatsız olan Bizans ile Türk tarihine yön verecek 
olan Malazgirt savaşından zaferle çıkmıştır (İbnü’l-Esir, X, 1991: 72-73; Alptekin, 7, 
1989:126). Tuğrul Bey döneminden beri Türkistan’dan Horasan, İran, Irak ve Azerbaycan 
istikametinde ilerlemekte olan Türkmen göçlerini bu zaferden sonra Anadolu’ya sevk ederek 
onlara yurtluk vermek imkanı elde etmişlerdir (Turan, 2014:119).  
Alp Arslan’dan sonra yerine geçen oğlu Melikşah, ilk olarak isyan eden Kirman meliki 
amcası Kavurd Bey isyanını bastırmış ve onu öldürtmüştür (Abû’l-Farac, I, 1950:326). Bu 
dönemde babasının genişleme politikiasını devam ettirmiş, Karadeniz'e kadar ilerleyerek ve 
Gürcü kırallığını kontrol altına alınmıştır. Kudüs ve Şam'ı kontrol altına alan Emir Atsız 
üzerine kardeşi Tutuş'u göndererek Suriye ve Filistin'de de hakimiyet sağlanmıştır (Ahmed 
bin Mahmûd, I, 1977:133-137). Musul, Halep ve Antakya'yı alarak Selçuklu sınırlarını batıda 
Akdeniz'e ulaştırmıştır (Turan, 2014:201-204-205). 
Sultan Melikşah ve veziri Nizamülmülk’ün ölümü ile sınırları Çin’den Akdeniz kıyılarına, 
Kafkas dağlarından Hint denizine kadar uzayan ve dönemin yüksek medeniyet ülkelerinde 
hüküm süren Büyük Selçuklu İmparatorluğu sarsıntıya uğramış, saltanat mücadeleleri iç 
karışıklıklar ve Haçlı tehlikesi ile yaşanan iç ve dış sorunlar Sultan Sencer devrinde bir 
toparlanma sürecine girmiştir.  
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Şekil.1. Büyük Selçuklu Devleti sınırları (URL-1) 

 
BÜYÜK SELÇUKLU DÖNEMİNDE MÜSBET BİLİMLER ALANINDA YAPILAN 
ÇALIŞMALAR 
A.Tıp 
 İslam dünyasıında tıp bilimi Selçuklulardan önce de gelişmiş bir seviyede olup bu bilimin 
temelini müslaman olmayan unsurlar beslemişlerdir. Bu durum Selçuklular döneminde büyük 
ölçüde değişmiştir. Hekimlerin çoğunluğu Müslüman olmakla birlikte sonradan İslamı 
benimseyenler olmuştur. Abbasilerin baş şehri Bağdât’da 916-917 yılında beş tane hastanenin 
varlığı bilinmektedir. 919 yılında sonra devrin büyük hekimlerinden gayrı Müslim Sinan b. 
Sâbit’in çabaları ile iki büyük hastane daha açılmıştı. 923 yılında vezir İbnu’l-Furat kendi 
imkanları ile bir hastane daha inşa ettirmişti. 966 ve 981 yıllarında iki hastane faaliyete 
geçirilmişti. Bunların dışında İsfahan ve Vasıt gibi büyük şehirlerde birçok hastaneler inşa 
edilmişti (Kayhan, 2011:156).  
 Selçuklulardan önce Abbasi Halifesi Harun Reşid, Cundi-şapur'daki bir "mâristan"ı 
(hastahane) tabipleri ile birlikte Bağdat'a nakletmişti. Rey kentinde de içinde meşhur tabip ve 
kimyacı Ebu Bekir Razi'nin çalıştığı bir hastahane mevcuttu (Ergün, 2018: 20). 
Selçuklu devrinde tıp tahsili medreselerden ziyade devrin büyük hastahanelerinde 
(Bîmaristan, Dâruş-şifâ) yapılıyordu. Burada görev yapan hekimler seyyar olarak çarşı ve 
pazarlarda hastaları tedavi etmekteydiler. Buna örnek olarak Şamlı Muhaddeb adlı bir tabibin 
hastalarını çarşılarda para karşılığında tedavi etmesi gösterilebilir. Ayrıca bu tabip, vefat 
etmeden önce evini tıp ilmi için vakfetmiş ve burada Müslümanların yararlanması için de bir 
kütüphane kurdurmuştur (Turan, 2014:331; Kesik, 2020:117).  
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Selçuklular askeri yapılı bir millet oldukları için ordularına bağlı olarak ve onunla hareket 
eden seyyar bir hastahane kurmuşlardır. Sultan Melikşah zamanında orduda cerrahlar, 
kehhaller (göz doktoru), hasta bakıcıları ve cerge adı verilen seyyar hastane çadırları 
bulunmaktaydı ordusundaki tabipleri, müstahdemleri, ilaçları, tıbbî aletleri ve çadırlariyle 
birlikte seyyar bir bîmarisan (hastahane) vardı ve iki yüz deve ile taşınmştır.(Turan, 
2014:343). 
Selçuklular zamanında yaptırılan ilk Selçuklu hastanesi, Sultan Alp Arslan’ın Veziri 
Nizâmü’l-Mülk tarafından Nîşabur’da inşa ettirilmiştir. Selçukluların, 1055 yılında inşasına 
başladıkları, Bağdad, Şiraz, Berdesir, Kaşan, Ebher, Zencan, Gence, Harran ve Mardin’deki 
çok sayıda bimaristan günümüze kadar ulaşamamıştır (Turan, 2014:343; Kesik, 2020:117: 
Aydınoğlu, 2009:5). Hastane yapımına Sultan Melikşah, döneminde de devam edilmiş, salgın 
hastalıkların zararlarından korunmak için halkı ücretsiz tedavi edecek ve bunun için gerekli 
ilaçları temin edecek bir sağlık teşkilatı kurulmuştur (Terzioğlu, 2015:449, İbnü’l-Cevzî, 
h.1357- 27).  
Selçuklu devletinin tıp bilimine bu kadar önem vermeleri, hastahane ve tıp eğitimi veren 
kurumlar inşa ettirmeleri sosyal devlet anlayışını benimselerinden kaynaklanmaktaydı. Zira 
verilen bütün bu sağlık hizmetleri tedavi için sağlanan ilaçlar dahi ücretsiz olarak ihtiyaç 
sahibi halka sağlanmaktaydı. Bu durumun yanı sıra Selçuklunun hakim olduğu coğrafyada 
bulunan ticari yollar ve kervasaraylar farklı coğrafyalarının kesişim noktasında bulunması 
salgın hastalıkların ülkeye girişi açısından tehlike arz etmekte idi. Devlet bu salgın 
hastalıkların ülkeye getireceği zararları önleme amacı ile sağlık çalışmalarının üzerinde 
önemle durmuştur (Kesik, 2020:117). 
 Sultan Sencer döneminde vezirlik yapmış olan Mu’îneddin Ahmed Kaşi, Kaşan, Ebher, 
Zencan, Gence ve Arran’da hastaneler yaptırmıştı. Ebu Ali Yahya b. Cezele ilaçlar, 
uyuşturucu maddeler ve tedavi yöntemlerine ilişkin bir çok eser yazmış olup,  Sultan 
Sencer’in baştabibi görevinde bulunan Bahaüddin Muhammed b. Mahmud gibi alimler ile 
birlikte bu hastanelerde hizmet vermişlerdir (Kesik, 2020:122). 
Bu dönemde tıp eğitimi genellikle hastanelerde uygulamalı olarak verilmekteydi. Hekimin 
etrafında toplanan öğrenciler, onun anlattıklarını dinlerler ve öğrendiklerini hastalar ile 
kadavralar üzerinde yaptığı uygulamalar ile görerek hastalıkları tanıyor ve tedavileri 
konusunda bilgi ediniyorlardı. Daha sonraları medreselerde de tıp eğitimi verilmeye başlandı. 
Bunun dışında özel tıp okulları kurulmuş buralarda bir yandan eğitim, diğer yandan da 
hastalara hizmet verilmiştir. Bu kurumlarda ders veren hocalar, aynı zamanda diğer 
hastanelerde de hekim olarak görev yapmaktaydılar. Hastahanelerin medrese ile ilişkisi 
medreselere bağlı bir tıp okulunun bulunması kaynaklı olmuştur (Kayhan, 2011:156). 
 İslâm dünyasında hekimlerin yetişmeleri için özel tıp medreseleri bulunmaktaydı. Hekim 
adayları hasta başında öğrendikleri bilgileri uygulama sahasına taşırken ihtisas alanlarında 
uzmanlaşmak için gerekli tecrübeyi edinmekteydiler (Sayılı, 1963: 38).  
Bu devirde tıp eğitiminin tatbiki yapılamasından dolayı tıp medreselerinin sayısı diğer 
medreselere oranla daha az olduğu görülmektedir. Öğrenciler hastanelerin eyvanlarında 
(konferans salonları) toplanarak hastalıklar ve onların tedavi şekilleri hakkında verilen 
dersleri dinlemekte, öğrendiklerini hastalar üzerindeki uygulamalı eğitim şeklinde 
yürütmekteydiler (Çelebi, 1983:120; Kayhan, 2011:158; Talas, 2000: 71). 
Tedavi yöntemlerinde ise klasik anlayış hakim olup, kalp ve vucud ısısı (ateş) kontrolü 
yapılması idrar tetkiki alınması gibi tanı yöntemleri uygulanmıştır.  
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Hastalığın belirlenmesine dair şüpheli durumlarda ise birkaç hekimin birlikte tanı koyması 
usulu (konsultasyon ) uygulanırdı. Melikşah’ın torunu Mesud hastalandığı zaman saray 
hekimlerinin Bağdat’tan Hemedan’a Hekim Ebu’l Berekat çağırılmasını istemişler ve o da 
konsültasyonda bulunmuştu ( Yeşildurak, 2015:449). 
 XII. yüzyılda tabip olabilmek ve tababeti takip edebilmek için belli başlı eserleri okumak 
gerekirdi. Huneyn b. İshak’ın, el- Mesâ’il fi’t-tıbb’ı, Hipokrat’ın, Aforizmalar’ı (Fusûlü 
Bukrât), Sabit b. Kurre’nin Zahîre’si, er-Razî’nin Kitâbu’t-tıb el-mansurî’si, Ecvini’nin 
Hidaye’si, Cürcani’nin İğrâd’üt-tıb ve Zahire-i Harezmşahî’ , İbn Sina’nın el- Kânun fi’t tıb 
adlı eseri okutulan kitaplar arasındadır (Terzioğlu, 1992:170).    
 
Astronomi 
"Gökküresi bilimi" anlamına gelen ilm-i felek terimi İslam dünyasında aynı zamanda 
"felekiyyat. ilm-i nücum, ilm-i nücum-i ta'limi, sınaat-i tencim, ilm-i hey'e, ilm-i hey'eti'l-
alem"de denilen astronominin en yaygın karşılığıdır. Astronomi bilimi dair çalışmalar İslâm 
dünyasında daha önce bahsi geçildiği üzere Hind ve Yunan eserlerinin tercümeleri ile 
başlamış özellikle 771’de Hindistan’dan bir seyyahın getirdiği ve İbrahim el-Fezârî tarafından 
Arapça’ya çevrilen Sind-Hind adlı eser bu alanda yapılan çalışmaların temelini oluşturmuştur 
(Unat, 2006:353)  İslam dünyasında astronomi ilmi ile uğraşan alimler gözlem aletleriyle 
gökyüzünü gözlemlemişler, gökyüzü hareketlerini matematiksel yöntemler kullanarak 
modellendirerek veriler elde etmişlerdir ( Fehd, 2000:126). Daha sonra bu verilerle “ Zîc ” adı 
verilen tablolar oluşturmuşlar; gökyüzü ve astronomiye dair araştırmaları ibadet vakitlerinin 
belirlenmesi, takvimlerin hazırlanması günlük hayatın akışı için pratikte kullanım alanına 
taşımışlardır (Yeşildurak, 2015:444). İlk gözlemevleri onlar tarafından kurulurken, 
gözlemlerde zaman sarkmalarını önlemek için yeni gözlem araçları ve gözlem teknikleri 
geliştirip açıların ölçümünde kirişler yerine trigonometrik fonksiyonları kullanarak yeni bir 
bilimsel yaklaşım geliştirmişlerdir (Unat, 2011:4). 
 Selçuklular’da astronomi alanında yapılan çalışmalar devletin iktisadi hayatını düzene 
koymak gerekliliği açısından önemliydi. Özellikle vergilerin düzenli toplanabilmesi, tarımsal 
etkinliklerin yürütülmesi ve idari sisteme düzen getirilmesi devletin işlerliğini sağlamaktaydı. 
Bu dönem kullanılan Yezdicerd takvimi ve Julyen takvimine göre 4 yılda 1 gün 
gerilemekteydi. Yezdicerd takvimi, eski Mısır takvimi baz alınarak oluşturulmuş olup, her biri 
otuzar gün çektirilen on iki ay, artı beş gün eklenerek, toplam 365 tam günlük bir takvimdi. 
Başlangıcı, III. Yezdicerd’in tahta çıktığı yılın yıl başı olan 16 Haziran 632 tarihidir. 365 1/4 
günlü İskender (Jülyen) takvimine göre yılda 1/4 gün hesabıyla dört yılda bir gün 
gerilemekteydi. Yani yılbaşı her yıl farklı tarihlere denk gelmekteydi. Oysa yıl başının her yıl 
belirli bir güne denk gelmesi ve bunun binlerce yıl boyunca değişmemesi 
gerekiyordu.(Yeşildurak, 2015:445; Akgür, 1993:257). 
 Nizamülmülkün tavsiyesi ile Selçuklu Sultanı Melikşah, Ömer Hayyam’ı, 1074 yılında 
Isfahan’a davet etti (Güzelyüz, 2011: 56). Nizamülmülkün Siyasetname adlı eserinde bu 
konunun bahsi  “Sultan Melikşah’ın 466/1074’te yeni bir rasathane inşa ettirerek astronomi 
âlimlerinin burada toplanmasını ve İran (Farisi) Takvimi’nde değişiklik yapılmasını 
emrettiği” şeklinde geçmiştir (Nizamü’l-Mülk, 1941: XIV). Melikşah büyük maddi kaynak 
sağlayarak önce İsfahan’da, sonra da Bağdad’da birer rasathane kurmuş ve devrin büyük 
riyaziye ve astronomi alimleri olan Ömer Hayyam, Ebu’l-Muzaffer İsfızari, Meymun en-
Necib el-Vasıti çalışmalar yapması için tayin etmiştir (Turan, 2014:332; Alptekin, 1989:209; 
Özaydın, 2018:25).  
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Toplanan kurul Yezdicerd ve İskender takvimini incelemiş bunnların üzerinde düzenleme 
yapmak yerine yeni bir takvim oluşturmaya karar vermiştir. Böylece Celâleddin Melikşah 
adına Celâlî takvim hazırlanmıştır. Celâlî Takvim’in başlangıcı olarak 15 Mart 1079 (9 
Ramazan 471 Cuma) günü belirlenmiştir. Bu takvime dair eski kaynaklardan biri olan Zîc-i 
Uluġ Bey ’in1 verdiği bilgilere göre bir yıl 30’ar günlük 12 aydan oluşmaktadır. Ay isimleri 
eskisi gibi kalmış ancak sonunda kullanılan “kadim” sözcüğü yerine “celâlî” olarak 
değişmiştir. Bu takvimde yılbaşı gününü ilkbahar ılınımı gününde tutmak için dört yılda bir 
gün artıklama getirilir, ancak altı yedi defa dört yılda bir artıklamanın ardından bir defa 5. yıl 
artıklanır (Akgür, 1993:258). Bu takvim günümüzde kullanılan Gregoryen takviminden daha 
doğrudur. Çünkü Gregoryen takviminde hata yaklaşık 3300 yılda 1 gündür. Celâlî 
Takvim’inde ise 1 günlük hata yaklaşık 4500 yılda gerçekleşmektedir (Güzelyüz, 2011: 56; 
Unat, 2011: 14).Böylece devletin idari işleri düzene girmiş olacaktı. Melikşah Irak’ta büyük 
kanallar ve sulama tesisleri yaparken sarayın yakınında bir de rasathâne kurup rasat işlerini de 
orada merkezleştirmiştir (Turan, 2014:332). 
Gözlemevinde Ömer Hayyam’ın başkanlığında yapılan çalışmalar ile “Zic-i Melikşah” isimli, 
100 sabit yıldızın 1079 yılına indirgenmiş konumlarını belirleyip koordinatları içeren 
“Melikşah astronomi tablosu” hazırlanmıştır. Hayyam çalışmalarına güneşin görünen boyutu, 
dünyanın merkezinden istikametler, 1°’lik yayın değeri, ekliptiğin eğimi, equant problemi ve 
enlemde hareket gibi konularda devam etmiş ve bu konuda Batlamyus’u eleştirerek yeni 
fikirler ileri sürmüştür. Nevrûzname adlı eserinde yaptığı gözlemlerin sonuçları ve takvimler 
yer almaktır (Yeşildurak, 2015:445). Astronomi ile ilgili çalışmalar Melikşahın saltanatı 
boyunca devam etmiştir. Onun ölümü ile yaşanan siyasi çalkantı dönemi bu alandaki 
çalışmaları bir süre yavaşlattı ise de Tapar zamanında  çalışmalar devam etmiştir.İlme 
düşkünlüğü ile bilinen Sancar, döneminin alimleri kendi etrafında toplamış bu dönemde de bu 
alandaki faaliyetler sürmüştür (Turan , 2014:333). Bu dönemin bazı alimleri ve eserleri: 
Bedî el- Usturlâb: 1130 yılında yazdığı el-Zîc el-Mahmûdî adlı eseri Irak Selçuklu Sultanı 
Mahmut’a ithaf etmiştir. el-Mu‘ribiü’l-Mahmûdî adlı eseri ise astronomik cetvellerle ilgilidir 
(Sayılı, 1988:176; Yeşildurak: 2015:445). 
Zahîruddin Muhammed el- Gaznevî: Astronomi alanında Kifâyet el-talim fi sınâat eltencim 
adlı ve Cihan-Dâniş adlı Farsça eseri yazmıştır (Yeşildurak: 2015:445). 
Ömer Hayyam (1048-1131): Astronomi alanında büyük çalışmalar yapmış olan mer Hayyam, 
Celali takviminin ve Zîc-i Melikşâhî (Astronomi cetveli)’nin hazırlanmasında ve İsfahan 
rasathanesinin idari görevinde hizmet etmiştir (Unat, 2007:67). 
Ömer b. Sehlan es- Sâvî : Astronomi alanında el-Risâlet el- senceriyye fi’lkâinat el-unsuriyye 
adlı eseri yazmıştır. Dört unsur ve meteorolojiden bahsetmektedir (Yeşildurak: 2015:445). 
Abdurrahman el- Hâzinî: Kendi gözlemlerinden oluşan ez- Zîcü’lmu‘teberü’s-Sencerî es- 
Sultânî isimli eseri 1115 yılında hazırlamış ve Sencer’e ithaf etmiştir. Merkür’in hareketleri,  
şehirlerin enlem ve boylamları, yıldızların konumları, astronomi tablolarının yer aldığı bir 
Zic’tir. Risâle fi’l-âlât adlı eseri ise astronomi aletleri ve bu aletlerle mesafe oluşturmaya dair 
bir risaledir (Yeşildurak, 2015:445-446). 
Ebu Hâtim İsfizârî (ö. 1121 öncesi): Sultan Melikşah’ın inşa ettirdiği rasathanede Ömer 
Hayyam’ın başkanlığınsa çalışmalar yürüten ekibde çalışmaları ile yer almıştır. 

                                                           
1   Matematikçi ve astronom Uluğ Bey’in (ö. 853/1449) kurduğu rasathânede gerçekleştirilen gözlemlerin 
sonuçlarının toplandığı eser.İlgili kısım, I. konu, bölüm 5. 
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Risâla Âthâr ʿUlvî Athar Fâdil Kâmil Hakîm Muʿazzam va-Faylasûf Mukarram Havâca Ebû 
Hâtim Muzaffar ben Ismâʿîl Isfizârî adındaki eseri İsfizârî’nin meteoroloji alanında yaptığı 
çalışmasıdır. Âsâr-i Ulvî adlı eserinde ise meteorolojik olaylarla ilgili ayrıntılı bilgiler yer 
almaktadır (Kaya, 2020:156-157; Yeşildurak, 2015:445). 
Hibetullah İbn Melkâ (1077- 1152): Yıldızların neden gece çıkıp gündüz kaybolduklarını 
konu edinen Risâletun fi sebebi zuhuri’l-kevâkibi leylen ve hafâihâ nehâren adlı eseri 
yazmıştır (Yeşildurak, 2015:446). 
 
SONUÇ 
Orta Çağ İslâm dünyasında ilmi faaliyetler Abbasi devletinin kurulması ve İslamiyetin bu 
bölgede yayılması ile birlikte ilmi faaliyetlerde büyük bir canlanma yaşanmıştır. Özellikle 
sekizinci yüzyılda başlayan tercüme faaliyetleri Arapça bir bilim dili haline gelmiş ve 
medeneyitlerin kavşağında bulunan bu bölgede miras kalan bilgi birikimleri yapılan 
çalışmalar ve araştırmalar ile ilim dünyasını zenginleşmesine katkı sağlamıştır. Orta Çağ 
İslâm coğrafyasında tarih sahnesine çıkan Selçuklular da siyasi başarılarını hükmettikleri 
coğrafyalarda kültür ve medeneyiyet noktasında da zirveye taşıyacak atılımlarda bulunarak 
İslâm medeniyetine katkı sağlamışlardır. 
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HÂREZMŞÂHLAR DEVLETİ’NDE MERKEZİ YÖNETİMİN ÖNEMİNE DAİR 

BAZI TESBİTLER 
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 
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ÖZET 
Ortaçağ-Türk devletlerinde ülke idaresinde merkezi otoritenin çok önemli olduğu görülür. 
Eski Türk geleneğine göre hanedandan gelen tüm erkek çocuklarının devletin başına geçme 
hakkı vardı. Bu nedenle tahta çıkamayan hanedan üyeleri devlet idaresinde ve çeşitli 
toprakların yönetiminde görev alırlardı. Bazen de tahtı ele geçirmek için çeşitli faaliyetler 
düzenlerlerdi. Bu durum devletlerin zaman zaman merkezi yönetim açısından zafiyete 
uğramalarına neden olurdu. Selçuklu Devleti’nin yıkılması ile birlikte Hârezm’de ortaya çıkan 
ve Selçuklulardan kalan toprakları ele geçiren Hârezmşâhlar Devleti (1097-1231) kısa 
zamanda bölgenin önemli bir gücü haline geldi. Hârezmşâh Atsız döneminde bağımsız bir 
devlete dönüşen Hârezmşâhlar için merkezi yönetim oldukça önemliydi. Hârezmşâh 
Atsız’dan sonra tahtı devralan İl-Arslan başa geçince kardeşi Süleymanşâh’ı tutuklattı ve 
onun Atabey’i olan Oğul-bey’i de idam ettirdi. Böylelikle bir hanedan ortağı saf dışı 
bırakılarak merkezi yönetim güçlendirilmiş oldu. İl-Arslan büyük oğlu Alâeddîn Tekiş yerine 
küçük oğlu Sultanşâh Mahmud’u veliahtı ilan etmişti. Bu durum İl-Arslan’ın ölümünden 
sonra merkezi yönetimin sarsılması için uygun bir zemin oluşturdu. Çünkü, Sultanşâh başa 
geçerken ağabeyi Tekiş bu durumu kabul etmedi. Kardeşine karşı mücadele vererek 
Hârezmşâhlar tahtını ele geçiren Alâeddîn Tekiş, Horasan’a inen Sultanşâh ile uzun yıllar 
mücadele içerisine oldu. Bu dönemde ancak Sultanşâh’ın ölümü ile tam bir merkezi otorite 
kurulabildi. Tekiş’in ölümünden sonra oğlu Alâeddîn Muhammed bu durumu devam 
ettirmeye çalıştı ise de, oğullarına ele geçirdiği toprakların idaresinden pay verdi. Bununla 
birlikte bu dönemde sultanın annesi Terken Hatun’un merkezi otorite konusunda bazı 
sıkıntılara neden olduğu da görülür. Alâeddîn Muhammed her ne kadar oğullarından 
Uzlakşâh’ı veliahtı ilan etti ise de ölümünden hemen önce Celâleddîn Hârezmşâh’ın kendi 
yerine geçmesini istediğini ifade etti. Bu dönem Moğol istilasının Hârezmşâh topraklarını ele 
geçirmeye başladığı bir dönemdi. Bu nedenle öncelikli amaç kalan toprakların elde tutulması 
oldu. Celâleddîn Hârezmşâh da merkezi otoriteyi devam ettirebilmek adına kardeşleri ile 
mücadele etti. Bu tebliğde Hârezmşâhlar Devleti döneminde merkezi otoriteye verilen önem 
ile ilgili bazı tespitler ele alınacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Hârezmşâhlar, Hârezm, Merkezi Yönetim, Veliaht, Alâeddîn 
Muhammed  
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SOME INFERENCES ON THE SIGNIFICANCE OF CENTRAL GOVERNMENT IN 

KHWARAZMSHAH EMPIRE 
 

ABSTRACT  
The central authority is highly crucial for the state administration concerning the Medieval 
Turkic empires. Ancient Turkic customs permitted all male heirs of the dynasty to acquire the 
throne. Thus, those who were disqualified from the throne were employed in central 
government and provincial administration. Sometimes they were involved in certain attempts 
to assume the power as well. In such cases, the central authority would face administrative 
difficulties and challenges. Khwarazmshah Empire (1097-1231), founded around Khwarazm 
on former Seljuk territories after the collapse of the Seljuk Empire, became the key power in 
the region within a short time span. Khwarazmshah Empire gained full independence during 
the reign of Khwarazmshah Atsiz. Central authority was vital for the Khwarazmshah Empire. 
Il-Arslan, the successor of Khwarazmshah Atsiz, immediately arrested his brother Suleiman 
Shah and executed the former’s atabeg Oghul Beg. That is, a shareholder of the central power 
was eliminated and the central authority became consolidated. Il-Arslan announced his 
younger son Sultan Shah Mahmud as his heir instead of the elder one Ala al-din Tekish. This 
decision created a power vacuum concerning the central authority after the death of Il-Arslan. 
Expectedly, elder brother Tekish did not admit the succession of Sultan Shah. Ala al-din 
Tekish acquired the throne after a struggle against his younger brother. The fight against 
Sultan Shah continued for years after Sultan Shah’s move to Khorasan. The central authority 
was fully reinstated only after the death of Sultan Shah. After Tekish’s death, his son Aladdin 
Muhammad strove to maintain the status quo; nevertheless, he allotted the administration of 
recently-annexed territories between his sons. Moreover, the sultan’s mother Terken Hatun 
also created certain problems concerning the central authority. Although Ala al-din 
Muhammad had officially declared his son Uzlak Shah as his heir, he changed his discourse 
just before his death and pointed out Jalal ad-Din Khwarazmshah as his successor. Mongol 
invasion on Khwarazmshah territories had already started during this period. Therefore, 
protection of remaining territories was the foremost priority. Jalal al-din Khwarazmshah 
fought against his brothers in order to maintain the central authority. This proceeding 
concentrates on some inferences concerning the significance of central authority in the 
Khwarazmshah Empire.           
Keywords: Khwarazmshahs, Khwarazm, Centeral Government, Heir, Ala al-din Muhammad 
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HİNDU MİTOLOJİSİNİN KAYNAKLARI: PURANİK KAYITLAR VE EFSANELER 
 
Doç. Dr. Yalçın KAYALI 
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hindoloji Anabilim Dalı; Asya-Pasifik 
Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 
ORCID: 0000-0002-4917-3530 
 
ÖZET  
Hindu mitolojisi; tanrılar, ifritler, yarı tanrılar, insanlar ve hayvanlar gibi sosyal hayata dair 
tüm unsurları metaforik olarak içerisinde bulunduran muazzam bir birikimin mistik ve 
olağanüstü bir üslubunu içerisinde barındırmaktadır. Bu çalışmada, Hindu mitolojisinin Epik 
dönem adı verilen çağının en kıymetli kaynaklarından biri olarak anılan Purāṇalar 
koleksiyonu, Hint kültürünün ve biliminin sınırlılıkları dâhilinde, sosyal bilimlerin çalışma 
sahası içerisinde incelenmeye çalışılmıştır. Purāṇalar, Hindu yaşam tarzına ait dinî ve ahlaki 
öğreti, gelenek-görenek, ibadet şekilleri, mitolojik kültür ve tanrı anlayışını aktarması 
sebebiyle, ilgili kültürel mirasın taşınmasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Klasik 
Sanskrit Edebiyatına dâhil edilen bu muazzam koleksiyon, çalışmamız kapsamında edebî bir 
tür olarak incelenmiş olup hem edebiyat bilimine ait bir birikim olarak incelenmiş hem de 
konusu ve içeriği itibariyle; kültür bilimle ilişkili diğer tüm disiplinlere bir kaynak malzeme 
sağlayacak bir biçemde ele alınmıştır. Öyle ki bu koleksiyon, mitoloji, efsane, tanrılar, 
tanrıçalar, Hindu öğretiler, toplum düzeni, kast ve hatta yoga gibi Hint sosyal hayatının her 
alanı ile ilgili kaynak niteliğindeki ekin bilgisini içerisinde barındırmaktadır. Hint kültürüyle 
ilişkili bu çalışmayla, dünyanın en kalabalık ikinci nüfusuna sahip olan Hindistan’ın, 
mitolojik birikimlerinin bir parçasını oluşturan Purāṇalar ile ilgili bir derleme çalışması 
hazırlanmıştır. Nitel bir çalışma olarak nitelendirilebilecek ilgili araştırma; Hint mitolojisi, 
devirleri, özellikleri, yapısı, konusu ve kapsamı gibi konular hakkında da genel bir 
değerlendirmede bulunmayı hedeflemektedir. Söz konusu alt bileşenler, aslında çalışmanın 
temel araştırma soruları olarak incelenmiş; sonuçta, ekin bilime ait bir materyal olarak 
kültürler arası etkileşim bağlamında yapılabilecek diğer sosyal bilimler temalı çalışmalara 
referans olabilecek bir içerik oluşturulmuştur.  
Anahtar Kelimeler: Hint Kültürü, Hindu Mitolojisi, Hint Mitolojisinin Kaynakları, Epik 
Devir, Purāṇalar 
 

RESOURCES OF HINDU MTYHOLOGY: PURANIC RECORDS AND LEGENDS 
 
ABSTRACT 
Hindu mythology contains a mystical and extraordinary style of an enormous accumulation 
that metaphorically includes all the elements of social life such as gods, demons, demigods, 
humans and animals. In this study, the Purāṇas collection, which is known as one of the most 
valuable resources of the epic period of Hindu mythology, has been studied within the scope 
of social sciences within the limitations of Indian culture and science. The Purāṇas have an 
important place in the transportation of the related cultural heritage, as they convey the 
religious and moral teachings of the Hindu lifestyle, customs-traditions, and ways of worship, 
mythological culture and understanding of god.  
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This enormous collection, which is included in the Classical Sanskrit Literature, has been 
examined as a literary genre within the scope of our study and has been examined both as an 
accumulation of literature and in terms of its subject and content. Also, it is discussed in a 
way that provides a source material for all other disciplines related to culture and science. 
Thus, this collection contains the source of cultural knowledge related to all areas of Indian 
social life such as mythology, legend, gods, goddesses, Hindu teachings, social order, caste 
and even yoga. With this study related to Indian culture, a compilation study has been 
prepared on the Puranas that form a part of the mythological accumulations of India, which 
has the second most crowded population in the world. The relevant research that can be 
qualified as a qualitative study also aims to make a general assessment about subjects such as 
Indian mythology, its eras, its features, its structure, its subject and scope. These 
subcomponents were actually examined as the main research questions of the study. As a 
result, a content that can be used as a reference to other social sciences themed studies in the 
context of intercultural interaction was created as a material belonging to cultural science. 
Keywords: Indian Culture, Hindu Mythology, Sources of Indian Mythology, Epic Age, 
Purāṇas 
 
1.GİRİŞ 
Hint kültürünün ayrılmaz bir parçası olan Hint mitolojisi, dünyanın diğer kültürlerine ait olan 
mitolojik birikimlerle karşılaştırıldığında, yoğun, kapsamlı, renkli, çeşitli ve zaman zaman da 
karışık olan yapısıyla; değişen, gelişen ve dallanarak büyüyen bir kültürel miras olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu birikim, yüzyıllar hatta bin yıllardır gelişen kültürel 
oluşum sürecinin, doğal bir sonucu olarak görülse de Hint’e özgü haliyle tamamen orijinal bir 
yapı sergilemektedir. Hindu mitolojisi; tanrılar, ifritler, yarı tanrılar, insanlar ve hayvanlar gibi 
sosyal hayata dair tüm unsurları, metaforik olarak içerisinde barındıran muazzam bir 
birikimin mistik ve güçlü bir üslubunu içerisinde bulundurmaktadır. Bilindiği üzere Hint’e ait 
ilk mitolojik kaynaklar, Hint-Avrupa dil ailesinin de en eski üyesi olan Sanskrit dilinde ve 
yine Hint-Avrupa’nın en eski yazılı metinleri yani Vedalar aracılığıyla günümüze değin 
ulaşmıştır. Tarihsel süreçte Ārilerin Hint alt kıtasına gelişi ile ilişkilendirilerek MÖ 1700-
1500’lü yıllara dayandırılan Vedik kültür kendini, Hint bilimi literatüründe “Vedik Mitoloji” 
ismiyle tanımlamıştır. Zamanla Hint düşünce ve edebî dünyasındaki gelişim ve değişim 
sürecinin bir sonucu olarak Epik dönem yani “Epik Mitoloji” kavramı da ortaya çıkmıştır. 
İlgili dönem bazı kaynaklarda ve bu çalışmamıza da konu olduğu üzere Epik-Puranik dönem 
ya da mitoloji olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Epik-Purāṇik dönem dolayısıyla 
Purāṇalar, günümüz Hindistan’ının kültürüne, Hindu inancına, Hinduizm adı verilen dininin 
yapısı, içeriği; ibadet ve ritüel, gelenek ve görenek; sevap ve günah; cennet ve cehennem gibi 
konularına ışık tutması bakımından muazzam bir öneme sahip kültürel bir birikimi 
sunmaktadır. Hint kültürüyle ilişkili bu çalışmayla, dünyanın en kalabalık ikinci nüfusuna 
sahip olan Hindistan’ın, mitolojik birikimlerinin bir parçasını oluşturan Purāṇalar ile ilgili bir 
derleme çalışması hazırlanmıştır. Nitel bir çalışma olarak nitelendirilebilecek ilgili araştırma; 
Hint mitolojisi, devirleri, özellikleri, yapısı, konusu ve kapsamı gibi konular hakkında da 
genel bir değerlendirmede bulunmayı hedeflemektedir. Söz konusu alt bileşenler, aslında 
çalışmanın temel araştırma soruları olarak incelenmiş; sonuçta, ekin bilime ait bir materyal 
olarak kültürler arası etkileşim bağlamında yapılabilecek diğer sosyal bilimler temalı 
çalışmalara referans olabilecek bir içerikte oluşturulmuştur.  
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2.PURĀṆALAR 
Sanskrit bir sözcük olan Purāṇa sözcüğü “eski” anlamına gelir ve epik dönemde genellikle 
purāṇam akhyanam yani “eski hikâyeler” şeklinde kullanılır. Bu eserler Vishṇu ve Şiva 
inançlarını yayan ve destekleyen metinler olması nedeniyle Hinduizm’e ait metinler olarak da 
düşünülebilir. Purāṇalar, kökü Vedalara dayanan bir eskiliğe sahiptir. Rigveda ve 
Brāhmaṇalarda yer alan bazı efsaneler Purāṇalarda da yer alır. Her Purāṇa’da olması gereken 
beş temel konu vardır: 1. Sarga (yaratılış) 2. Pratisarga (yeniden yaratılış, yani, dünyaların 
periyodik olarak yok edilip, yeniden yaratılması) 3. Vaṃşa (Soy, yani, tanrıların ve Rshilerin 
soy kütükleri) 4. Manvantarāṇi (Manu devirleri, yani, her biri insan ırkının atasını oluşturan 
Manular’ın başını çektiği devirler) 5. Vaṃşānuçarita (Hanedanların tarihleri, yani, kökenleri 
Güneş ve Ay hanedanlarına kadar giden ilk ve son hanedanlıklar) (Winternitz: 522; Aiyar: 24 
akt. Can, 2020).  
Bu beş karakteristik özelikten en az birkaçı bir Purāṇa’nın içeriğini oluşturur. Bazen beşi 
birden de olabilir bazen de konular önemli olan başka konulara kaydırılabilinir. Genellikle 
Vishṇu ve Şiva inançları üzerine bilgiler verilir. Kastların ve Ᾱşramaların hakları ve görevleri 
anlatılır. Brahman törenleri ve özellikle düzenlenen bayramlardan (vratalar) bahsedilir. Sık sık 
Sāṃkhya ve Yoga felsefesiyle ilgili kısımlara da yer verilir. (Winternitz: 523 akt. Can, 2020). 
Winternitz’in “A History of Sanskrit Literature” kitabının “Survey of Purāṇa Literature” 
bölümündeki bilgilere göre El-Biruni M.S. 1030 yılında 18 Purāṇayı bilmektedir. Ayrıca 
Vedanta ekolünün temsilcilerinden olan Hint Felsefecileri Şankara M.S. 9. yüzyıl ve 
Ramanuca M.S. 12. yüzyılda Purāṇalardan eski ve kutsal metinler olarak bahseder. On sekiz 
Purāṇa’nın herhangi bir sıralaması yoktur. Önem bakımından hepsi birbiriyle aynıdır. Yazılış 
tarihleri ile ilgili kesin bilgilere sahip olmamakla birlikte M.S. 250 ile 1700 yılları arasında 
yazıldıkları tahmin edilmektedir.  
Farklı Purāṇa Saṃhitalar’ın ne zaman ortaya çıktıkları konusunda net bir bilgi bulunmaktadır. 
Bununla birlikte bazı Purāṇaların milattan önce var olduklarını da görmezden gelinmemelidir. 
Mahābhārata ve Harivaṃşa destanlarında on sekiz Purāṇa’dan bahsedilir ama onlardan 
bahseden kısımların muhtemelen daha sonradan eklenmiş olabileceği düşünülmektedir. 
Bununla birlikte bazı Purāṇaların milattan önce de var oldukları bilinmektedir. Farklı 
eserlerde farklı sayılarda verilen on sekiz Purāṇa, Mahāpurāṇalar adı altında toplanır. Bunlar: 
1.Brahma; 2.Pādma; 3.Vishṇu (Vaishnava); 4.Şiva (Şaiva/Vāyavῑya); 5.Bhāgavata; 6.Nārada 
(Nāradῑya); 7.Mārkaṇḍeya; 8.Agni (Ᾱgneya); 9.Bhavishya (Bhavishyat); 10.Brahmavaivarta; 
11.Liñga; 12.Vārāha; 13.Skānda; 14.Vāmana; 15.Kūrma (Kaurma); 16.Matsya; 17.Gāruḍa; 
18.Brahmāṇḍa’dır. 
 
3.PURĀṆALAR KOLEKSİYONU ÜZERİNE  
Purāṇaların ortaya çıkış zamanları bilinmediğinden sıralama konusunda da kesin bir kayıt 
yoktur. Ancak Vāyu, Brahmāṇḍa, Mārkaṇḍeya, Vishṇu, Matsya ve Bhāgavata Purāṇaların bu 
on sekizi içinde en eskileri olduğu düşünülmektedir. Kaldı ki yukarıda verilen sıralama 
Matsya Purāṇa’da farklıdır. Bu Purāṇa’ya göre sıralama şu şekildedir: Ṛshi ve Sūta arasında 
geçen karşılıklı konuşmada Sūta şöyle anlatmaktadır: Dinle, Ey Ṛshi! On sekiz farklı Purāṇa 
vardır. Brahmā tarafından Mariçi’ye anlatıldığı gibi ben de size anlatacağım. 1. Brahma 
Purāṇa: 13.000 şlokadır. Vaişākha ayında, dolunay günü inek ve suyla birlikte sadaka veren 
ve yazan kişi Brahmaloka’da günlerini mutlu geçirir. 2. Padma Purāṇa: 55.000 şlokadır. 
Cyaishṭha ayında altın lotus ve susamla birlikte sadaka veren biri aşvamedha kurbanının 
yararını görür.  



 

 
30 

SSD JOURNAL 

International Conference on 

Social Sciences & Humanities 

March 05-06, 2021 / ANKARA 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: https://www.ssdjournal.org/ 

E-MAIL: journalssd@gmail.com 

 

 
3. Vishṇu Purāṇa: 23.00 şlokadır. Ᾱşāḍha ayının dolunay günü inek ve eritilmiş tereyağıyla 
birlikte sadaka veren biri bütün günahlarından temizlenir ve Varuṇa bölgesinde huzur içinde 
dinlenmeye gider. 4. Vāyu Purāṇa: 24.000 şlokadır. Şrāvana ayında inek, şeker ve öküzle bir 
Brāhmaṇ’a ailesiyle birlikte sadaka veren kişi bileğine Rākhī ipini bağladığı gün Şiva’nın 
bölgesindeki Kalpaya gider. 5. Bhāgavata Purāṇa: 18.00 şlokadır. Bhādrapada ayının dolunay 
günü altın bir aslanla birlikte sadaka veren ve Bhāgavata yazan kişi sonsuz kurtuluşa ulaşır. 6. 
Nāradīya Purāṇa: 25.000 şlokadır. Ᾱşvin ayının dolunay günü bir inekle birlikte bu Purāṇa’ya 
sadaka veren kişi mutluluk elde eder ve doğum döngüsünden kurtulur. 7. Mākaṇdeya Purāṇa: 
9000 şlokadır. Kārtika ayının dolunay günü altın bir fille birlikte sadaka veren ve bu 
Purāṇa’yı yazan kişi Puṇḍarīka kurban töreni uygulamasının yararını görür. 8. Agni Purāṇa: 
16.000 şlokadır. Mārgaşirā ayının dolunay günü altın lotus, inek ve susamla birlikte sadaka 
veren ve bu Purāṇayı yazan kişi 16.000 kurban töreni uygulamasının yararını elde eder. 9. 
Bhavişya Purāṇa: 14.500 şlokadır. Pauşa ayının dolunay günü kıskançlık hissiden arınmış 
olarak, ham şekerlerle birlikte sadaka veren kişi Agnishṭoma kurban töreni uygulamasının 
yararını görür. 10. Brahmabaivarta Purāṇa: 18.000 şlokadır. Māgha ayının dolunay gününde 
bir Brāhmaṇa sadaka veren kişi Brahmā bölgesine huzur bulmak için gider. 11. Liṅga Purāṇa: 
11.000 şlokadır. Phālguna ayının dolunay günü susam ve inekle birlikte sadakayı bu 
Purāṇa’ya veren kişi Şiva’yla benzer bir form elde eder. 12. Varāha Purāṇa: 24.000 şlokadır. 
Çaitra ayının dolunay günü bir Brāhmaṇa ailesiyle birlikte altın kartal (Garuḍa), inek ve 
susamla birlikte bu Purāṇa’ya bağış yapan biri Varāha’nın lütfu sayesinde Vishṇu’nun 
bölgesini elde eder. 13. Skandha Purāṇa: 81.100 şlokadır. Bu Purāṇa’yı Güneş Zodyak’ın 12. 
burcunda yazan ve altın bir Trişūla’yla birlikte veren kişi Şiva’nın bölgesine gider. 14. 
Vāmana Purāṇa:10.000 şlokadır. Kūrma Kalpa’nın ardından sonbahar ekinoksunda yazdıktan 
sonra sadaka veren kişi Vishṇu’nun bölgesine gider. 15. Kūrma Purāṇa: 18.000 şlokadır. 
Ekinoks günü altın bir kaplumbağayla birlikte sadaka veren kişi bin inek bağışlamış gibi yarar 
elde eder. 16. Matsya Purāṇa:14.000 şlokadır. Yaz gün dönümü zamanında altın bir balık ve 
inekle birlikte sadaka veren kişi bütün yeryüzüne hediye vermiş gibi yarar kazanır. 17. Garuḍa 
Purāṇa: 18.000 şlokadır. Altın bir flamingoyla birlikte sadaka veren kişi Şiva bölgesinde en 
yüksek mükemmelliğe sahip bir yer elde eder. 18. Brahmāṇda Purāṇa: 12.200 şlokadır. 
Vyatīpāta zamanında sarı yünlü bir giysi ve altın bir ineği sadaka olarak veren kişi bin 
Rācasūya kurban töreninin yararını elde eder (Matsya Purāṇam: 162-165 akt. Can, 2020).  
Matsya Purāṇa yukarıdaki sınıflandırmasının yanı sıra eserlerin içeriklerine göre de Purāṇaları 
üç sınıfa ayırmıştır. Buna göre Vishṇu, Nāradῑya, Bhāgavata, Garuḍa, Padma ve Varāha 
Purāṇalar “sāttvilā” olarak sınıflandırılırlar. İyilik ve saflık niteliği olan sattva bu Purāṇalar’da 
ağır basar ve bunlar Vaishnava Purāṇalar’dır. Matsya, Kūrma, Linga, Şiva, Skanda, Agni 
Purāṇalar “tāmasa” yani cehalet niteliğinin egemen olduğu tamas olarak karanlık 
Purāṇalar’dır ve bunlar Şaiva Purāṇalar olarak nitelendirilir. Brahmāṇḍa, Brahmavaivarta, 
Mārkaṇdeya, Bhavishya, Vāmana, Brahma Purāṇalar “rācasa” yani tutkunun egemen olduğu 
racastır ve bunlar da Brahma Purāṇalar olarak bilinmektedir (Dowson: 246). Hindu 
mitolojisine ait farklı versiyonlarının efsanelerin yer aldığı ve aynı efsanelerin farklı 
anlatıldığı on sekiz Mahāpurāṇa ve on sekiz Upapurāṇa külliyatı, Hint düşünsel yapısının 
orijinalliğinin, hem istikrarının hem de istikrarsızlığının en somut örneklerini 
barındırmaktadır. Devasa bir yarımadada, dilsel aktarım yoluyla korunmuş, uzun yıllar sonra 
yazıya aktarılmış bu eserlerdeki temaların işleniş biçimlerinde, mitolojik unsurlarında, 
öznelerinde, rol ve motiflerinde umulmadık benzerlikler ya da şaşırtıcı farklılıklar görülmesi 
ise ilgili birikimin edebî bir tür ve dinî bir metin olarak anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. 
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4. SONUÇ YERİNE 
Hindu yaşam tarzına ait olan pek çok doktrin de bu benzerlik ve farklılıklardan doğmuştur. 
Dinî öğretiler, mitolojik anlatılar ve felsefî ilkelerle ilgili anlatımlardan meydana gelmiş olsa 
da söz konusu bilgiler; dinî hayat, sosyal yapı ve düşünsel faaliyetlerin çeşitliliğine ışık 
tutarak Hindistan’ın kültür tarihinin aydınlatılmasında paha biçilmez bir değere sahip 
olmuştur. Öyle ki tarihî Hindistan’ın kültürel mirası; Vedalar, Upanishadlar ve Purāṇalar 
dediğimiz edebî birikimin içerisinde vücut bulmuştur. Tarihsel bağlamda bugün Vedalar her 
ne kadar Hinduizm’in ana metinleri olarak kabul edilse de; günümüz Hint yaşam biçimi ve 
anlayışının en belirgin izleri de Purāṇaların içerisinde saklıdır.  
İnsanlık tarihinin yaratıştan günümüze kayıt altına alınması söz konusu olabilseydi, belki de 
Purāṇalar, bahsi geçen anlayışa uygun şekilde tasarlanmış edebî anlayışlarıyla, türünün ilk ve 
tek eserleri olarak gösterilebilinirdi. Ünlü tarihçi H. G. Wells’in Outlines of History adlı 
kitabında Purāṇik geleneğin izlerini taşıyan bir üslubu takip etmiş olması da yine adı geçen 
külliyata bir övgü olarak algılanabilinir. Hinduizm’in kurtarıcısı olarak gösterilen Purāṇalar, 
Hint toplumunu sadece bir çözülmeden kurtarmamış; aynı zamanda değişimle başa çıkmada 
sıkı bir direnç sağlayarak güçlendirmiştir. İşte bu sebeplerden ötürü Purāṇalar, Hint 
toplumunun sosyal hayatına dair en kapsamlı ve detaylı bilgi, düşünce ve anlatıyı günümüze 
değin taşımalarından ötürü büyük bir bilgi rezervi niteliği taşımaktadır. Purāṇaların 
oluşturdukları tarih aralığı ile ilgili olarak M.Ö. 250 ile M.S. 1500’ler gibi geniş bir tarih 
aralığının işaret ediliyor oluşu da söz konusu birikimin, Hint Kültür Tarihinin şekillenmesinde 
belki de en önemli yere oturtturmaktadır.  
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ÖZET  
İnsanın yaratılışı bütüncül yaratılış zincirinin içindedir ve aslında zaten her ikisi de birlikte ele 
alınmalıdır. Yaratılış macerası mitosların kodlarıyla veyahut logos eksenli yaklaşımların 
kalıpları içinde anlatılmaktadır. Çalışmamıza konu olan Hint kutsal metinlerinde ve özelinde 
Hinduizm’de yaratılış algısı, diğer toplumlara göre farklılık göstermektedir. Hint hatta Hint-
Avrupa adı verilen muazzam kültür birikiminin kökeni, Āriler’in Hint alt kıtasına inişlerinin 
akabinde yaklaşık olarak MÖ 1500’lü yıllara dayandırılmaktadır. Söz konusu ekin katmanı 
Sanskrit diliyle oluşturulmuş ve bugün Vedalar olarak adlandırdığımız koleksiyondur. Bu 
sebeple biz de bu çalışmamızda, söz konusu metinlerde var olan yaratılış ve yeniden yaratılış 
kavramlarının betimsel bir derlemesini yapmaya çalıştık. Hint toplumu, diğer pek çok 
toplumdan ayrı olarak, yaratılışı döngüsel bir biçemde kendine özgü bir formda izah etmiştir. 
Öyle ki yeniden doğuş, Hindu kozmogonisinin karakteristik bir özelliği olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Hindu inancında varoluş ve yok oluş birbirine zıt olgular değil, birbirlerinin 
ardılı kavramlardır. Dünya, tekrar tekrar yok edilip, baştan yaratılır. Hint’teki yaratılış 
öyküleri için öncelikle Rigveda’daki anlatımlara bakmak gerekir. Doğrudan mitoslara 
göndermede bulunan Rigveda yaratılış ilahilerinin çoğu, birinci ve onuncu kitaplarında yer 
almaktadır. Bu ilahilerde, yaklaşık olarak birkaç yüzyıl sonra, Brāhmanalar ve 
Upanishadlarda ortaya çıkacak olan felsefi kurgulamanın tohumları yer almaktadır. Veda 
kozmogonisinin en temel biçimi bir çok eski ilahide örtük olarak mevcuttur ama aslında hiçbir 
yerde açıkça ifade edilmemiştir: İlk kozmik akıntıdan farklı öğeler ayrışmış, kaos düzene 
kavuşmuş, gökle yer ayrışmıştır. Yaratılışın, özünde bir ayrışma olduğu ile ilgili bahisler; çok 
sonraki Hindu söylencesinin de temelini oluşturmaktadır. Bu bildiriyle, nitel bir çalışma 
olarak ekin bilimsel diğer araştırmalara referans olunması hedeflenmiştir. Hint’teki söz 
konusu yaratılış ve yeniden yaratılış temalı söylencelere atıfta bulunurken; aslında sonuç 
olarak, karşılaştırmalı medeniyetler ve kültür bilimsel çalışmalara kaynak olmak istenmiştir. 
En nihayetinde, araştırma alanı ve ortaya koyduğu betimsel bilgiler ışığında; özellikle Hint-
Avrupa ekini üzerine yapılacak olan sonraki çalışmalara fikir veren derleme türündeki bu 
metin oluşturulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Hint Kültürü, Hint Kutsal Metinleri, Veda İlahileri, Yaratılış ve Yeniden 
Yaratılış 
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THE TRACES OF THE CONCEPTS OF CREATION AND RE-CREATION IN THE 

INDIAN SACRED TEXTS 
 
ABSTRACT 
The creation of man is in the whole chain of creation, and indeed both must be considered 
together. The adventure of creation is described in the codes of myths or in the patterns of 
logo-based approaches. The perception of creation in the Indian scriptures and especially in 
Hinduism, which is the subject of our study, differs from other societies. The origin of the 
enormous cultural accumulation, called Indian and even Indo-European, can be traced back to 
around 1500 BC, following the descent of the Aryans to the Indian subcontinent. The cultural 
base here is the collection we call the Vedas today, created in the Sanskrit language. For this 
reason, in this study, we tried to make a descriptive compilation of the concepts of creation 
and re-creation in these texts. Indian society, apart from many other societies, has explained 
creation in its own peculiar form in a cyclical fashion. Thus, rebirth appears as a characteristic 
feature of Hindu cosmogony. In Hindu belief, existence and extinction are not contradictory 
phenomena, but successive concepts. The world is destroyed and created over and over again. 
For creation stories in India, we must first look at the narratives in Rigveda. Most of the 
Rigveda creation hymns that refer directly to the myths are in the first and tenth books. These 
hymns contain the seeds of philosophical fiction that will emerge in the Brāhmanas and 
Upanishads approximately a few centuries later. The most basic form of Veda cosmogony is 
implicit in many ancient hymns, but it is not clearly stated anywhere: different elements from 
the first cosmic current broke up, chaos regained order, heaven and earth parted. The 
mentions that creation is a separation in essence also form the basis of much later Hindu 
myth. Within this paper, it is aimed to reference other supplementary scientific research as a 
qualitative study. While referring to the myths about creation and recreation in India; in fact, 
as a result, comparative civilizations and culture were intended to be a source for scientific 
studies. Ultimately, in the light of the field of research and the descriptive information it 
provides; this text giving an idea for the future studies on Indo-European culture has been 
created. 
Keywords: Indian Culture, Indian Scriptures, Veda Hymns, Creation and Re-creation 
 
GİRİŞ 
Çoğu mitolojide yaratma eylemi, kaosu düzene sokma süreci olarak yansıtılmaktadır. Düzeni 
sayan ve kaostan korkan bir gelenekçi görüş, Yeats’in ünlü yıkıcı anarşi betimlemesine de 
yansımıştır. Yeats, Hint mitolojisindeki aşk temasının yaratılış ile ilişkilendirilişine, Hindu 
simgelerinden şahine ve kıyamet günündeki kan tufanına da dikkat çekmektedir. Geleneksel 
Hint yani Hindu metinlerinin, yaratılış mitoslarının can damarını oluşturdukları anlamak çok 
da zor değildir. Biz de bu çalışmada söz konusu yaratılış ve bazen de yeniden yaratılış 
sürecini; kadim Hint metinlerindeki yansımaları aracılığıyla işlemeye çalıştık. Hindu evreni 
kapalı bir sistemdir; katı kabuklu bir “dünya yumurtası” olarak tanımlanmaktadır. Yani hiçbir 
şey ex nihilo (yoktan) yaratılmış değildir; tersine, nesneler sürekli yeniden düzenlenir, her biri 
yerli yerine konur ve böylece –gökle, yer ve erkekle dişi birbirinden ayrılarak üstelik 
yeryüzünde insanoğlu sınıflara bölünerek- cansız kaostan düzen içindeki yaşam doğar. 
Böylece tanrıları, birbirinden farklı güçleri yaratmak üzere bir araya gelip kaynaşırlar 
(Werner,2005;  Kılıç, 2020).  
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2.YARATILIŞ ÜZERİNE  
İnsanın yaratılışı bütüncül yaratılış zincirinin içindedir ve aslında zaten her ikisi de birlikte ele 
alınmalıdır. Yaratılış macerası mitosların kodlarıyla veyahut logos eksenli yaklaşımların 
kalıpları içinde anlatılmaktadır. Çalışmamıza konu olan Hint kutsal metinlerinde ve özelinde 
Hinduizm’de yaratılış algısı, diğer toplumlara göre farklılık göstermektedir. Hint hatta Hint-
Avrupa adı verilen muazzam kültür birikiminin kökeni, Āriler’in Hint alt kıtasına inişlerinin 
akabinde yaklaşık olarak MÖ 1500’lü yıllara dayandırılmaktadır. Söz konusu ekin katmanı 
Sanskrit diliyle oluşturulmuş ve bugün Vedalar olarak adlandırdığımız koleksiyondur. Bu 
sebeple biz de bu çalışmamızda, söz konusu metinlerde var olan yaratılış ve yeniden yaratılış 
kavramlarının betimsel bir derlemesini yapmaya çalıştık. Hint toplumu, diğer pek çok 
toplumdan ayrı olarak, yaratılışı döngüsel bir biçemde kendine özgü bir formda izah etmiştir. 
Öyle ki yeniden doğuş, Hindu kozmogonisinin karakteristik bir özelliği olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Hindu inancında varoluş ve yok oluş birbirine zıt olgular değil, birbirlerinin 
ardılı kavramlardır. Dünya, tekrar tekrar yok edilip, baştan yaratılır (O’Flaherty, 1996; 
Werner, 2005).  
 
3.HİNT KUSAL METINLERINDE YARATILIŞ  
Hint’te yaratılış öykülerine en başından başlamak için öncelikle, Rigveda’daki anlatımlara 
bakmak gerekir. Doğrudan mitoslara göndermede bulunan Rigveda yaratılış ilâhilerinin çoğu 
birinci ve onuncu kitaplarda yer almaktadır. Sonrasında yaklaşık olarak birkaç yüzyıl sonra, 
Brāhmanalar ve Upanishadlarda ortaya çıkacak olan felsefi kurgulamanın tohumlarını içerir. 
Veda kozmogonisinin en temel biçimi bir çok eski ilâhide örtük olarak mevcuttur ama aslında 
hiçbir yerde açıkça ifade edilmemiştir: İlk kozmik akıntıdan farklı öğeler ayrışmış, kaos 
düzene kavuşmuş, gökle yer ayrışmıştır. Yaratılışın, özünde bir ayrışma olduğu ile ilgili 
bahisler; çok sonraki Hindu mitolojisinin de temelini oluşturmaktadır (Yonar, 2015).  
Rigveda’da insan biçimci olmayan birkaç farklı ilâhi göze çarpar. Kökensel tanrı olarak 
adlandırılan Purusha, X, 90’da; soyut tanrı olarak adlandırılan Ka ise X, 121’de dikkatimizi 
çeker. X, 129’daki “Yaratılış İlâhisi” ise başlı başına incelenmesi gereken bir konudur. Bu 
“daha ileri düzeyde” diye nitelendirebileceğimiz üç ilâhi de Rigveda’nın, diğerlerine göre 
daha yeni bir zamanda yazıldığı düşünülen onuncu kitabında yer alır. Başka bir deyişle, belki 
de bu ve benzeri nedenlerle bu bölüm daha yeni sayılmaktadır (keza birinci bölüm de öyle). 
Purusha ilâhisinde dört kasttan söz edilmesi de bunun bir kanıtıdır. Çünkü Vedalarda, henüz 
tam ayrışmamış olan toplumsal sınıflardan söz edilmez. X, 121 ilâhisi, başlangıçta 
Hiranyagarbha’nın (Altın Tohum) var olduğunu söyleyerek başlar. Son şlokada (beyitte) tanrı 
olarak Pracāpati’nin adını verir. Fakat tüm ilâhiye özelliğini veren “kasmai devāya havishā 
vidhema” yani “Ona kurbanlar sunacağımız tanrı kim?” sorusudur. Bu soru, Rigveda’da çok 
yaygın olan insanbiçimci doğal fenomen tanrıları yaratısının çok dışında bir tanrı arayışına 
işaret eder. Buna benzer, hattâ bundan daha da ileri bir ilâhi, X, 129’daki “Yaratılış İlâhisi” 
dir. İlk cümle olan “na asat āsīt na sat āsīt tadānīm” yani “O zaman ne yokluk ne de varlık 
vardı” cümlesi, o devir insanlarının düşünsel gelişmelerinin yüksek düzeyine işaret etmektedir 
(Kaya, 2016). 
Hint düşünce tarihinde Brāhman sömürüsüne şüpheciler, agnostikler ve materyalistler tepki 
vermişlerdir. Peki bunlar ne zamandan beri mevcuttular? Anlaşılan o ki aslında ta Vedik 
dönemden beri vardılar. Örneğin Rigveda’nın bir yerinde (VIII, 89; 3) ilâhiyi okuyan ozan 
tanrı İndra’nın varlığından iyiden iyiye şüphe etmektedir.   
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Ünlü “Yaratılış İlâhisi”nin (X, 129) son beyitlerinde “Onun var oluşunu kim bilebilir?” (Ko 
veda yata ābabhūva) sorusu sorulurken, yaratılışın en uzak gökteki gözleyicisinin bile 
bilemeyeceği vurgulanarak şüpheciliğin ve agnostisizmin doruğuna çıkılır. Yine Rigveda X, 
72’deki ilâhide “Varlık tanrıların olmadığı bir çağda var olmayandan doğdu” (Devānām 
pūrvye yuge asatah sadacāyata) denilerek tanrıların varlığı sorgulanır. Bu durum 
Upanishadlar’da da devam eder. Katha Upanishad’da (I, 20) Ölüm’le konuşan Naçiketas, ona 
bir soru sorar: “İnsan öldüğü zaman bazıları ‘var’ der, bazıları ‘yok’ der. İnsana ne olur?” 
Ölüm de ona “Tanrılar bile bu ikilemden çıkamamışlardır” diye başlayan bir yanıt verir. 
Şvetāşvatara Upanishad (I, 1) şüpheci sorularla başlar: “O neden neydi? Brahma mı? Biz ne 
zaman ortaya çıktık? Ne yolla yaşıyoruz?” X, 190’daki Yaratılış İlâhisi’yle dikkati çeker. Bu 
kısa ilâhi şöyledir: 1. En yüksek zirvesinde şevk ateşinden Ölümsüz Yasa ve Gerçek doğdu. 
Sonra Gece ortaya çıktı, sonra da denizin dalgalı su taşkınları meydana geldi. 2. Denizin 
dalgalı su taşkınlarından günleri ve geceleri mukadder kılan, her şeyin gözü kapalı efendisi 
Yıl doğdu. 3. Sonra büyük yaratıcı Dhātar, sırasıyla Güneşe ve Aya biçim verdi. Sonra gene 
Gökyüzüne ve Yeryüzüne, hava bölgelerine ve ışığa biçim verdi. (Upanishadlar, 2008; Kaya, 
2016). 
Vedalar gibi onları takip eden çağda Brāhmanalar da kozmogoniye çok yer ayrılır ve Rigveda 
inancının çeşitli yönlerini geliştirirler. Pracāpati adıyla bilinen mitolojik unsur burada 
yaratıkların efendisi olarak tanımlanmıştır. Olağan sıvı adak, temiz yağ veya Soma suyu 
yerine, ateşe onun tohumu saçılmıştır. Kurbanın parçalanmasından daha geniş bir Veda 
kurban biçimini tasvir etmektedir ve ilk yaratılışı simgesel olarak yeniden canlandıran gerçek 
bir kuttörendir (O’Flaherty, 1996). Brāhmanalardan sonraki düşünsel gelişim çağının en şaşalı 
dönemini ise Upanishadlar oluşturmaktadır. Upanishadların ise MÖ 600’lerin başında ortaya 
çıkmış ve sayılarının yüz sekiz, bazen de –Vedalarla ilgisi olmayanlarla birlikte- iki yüze 
yakın olduğu ileri sürülmektedir. Ancak bunların içerisinden en eski ve en önemlileri olan on 
üç tanesi, On Üç Temel Upanishad adıyla bilinmekte ve önemsenmektedir.  
Sanskrit dili kökenli Upanishad sözcüğü, upa ve ni öneklerine sad eyleminin eklenmesiyle 
oluşturulmuş ve “bir kimsenin yanına ya da dizinin dibine oturmak” anlamlarına gelmektedir. 
Öyle ki geleneksel Upanishad bilgisini edinmek isteyenlere hocasının, “Git kandilini al gel, 
sana öğreteceğim.” diyerek isteyen kişinin, öğrenciliğe kabul edilmekte olduğu 
aktarılmaktadır. Upanishadlar, eski Hintlilerin yaşamı ve ölümü, ölümden sonrasını, tanrıyı ve 
evreni açıklamaya çalıştıkları, bu bağlamda birçok soruna el attıkları felsefe ve teoloji 
metinleridir. Tanrı, tanrının doğası, evren, yaşam, ölüm, ölümden sonrası, yeniden doğuş ve 
kurtuluş konularında bilgiler içermektedir. Upanishadlarda Veda tanrılarına sunulmuş 
ilâhilerin ve Brāhmaṇalardaki kurban anlayışının izleri de bulunmaktadır. Ancak bu 
metinlerin oluşturulmasında Brahman (din adamları) egemenliğine bir tepki olarak çıkmış 
olan materyalistlerin de etkisi vardır. Nitekim Uddālaka Āruni ya da Yācnavalkya gibi 
birtakım filozoflar deneysel metotlar kullanmaya başlamışlar ve bu durum Upanishad 
metinleri içerisinde nakledilmiştir. Üstelik oluşturulma tarihleri bakımından Buddhizm’in 
ortaya çıkış ve yükseliş döneminin hemen öncesine ait olmaları sebebiyle, ilk dönem 
Buddhizm’i ile arasında da bir ilişki, etkileşim söz konusu olduğu düşünülmektedir. 
Upanishadların ünü zamanla Hindistan dışına çıkmış ve birçok felsefeci ve ilâhiyatçıya 
ulaşmıştır. Hinduların sistematize edilmiş ilk felsefi düşünce denemeleri olarak 
değerlendirilen bu metinler, Schopenhauer, Parmanides, Eflatun, Kant gibi birçok büyük 
filozofu da etkilemiştir.  
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Schopenhauer’un, Upanishadlar için; “Bu, dünyadaki en iç rahatlatıcı ve insanı yücelten eser 
olsa gerek. Yaşamımın tesellisi o oldu, ölümümün de o olacak.” şeklinde bir ifade kullandığı 
bilinmektedir (Upanishadlar, 2008). 
Hint’te yaratılış ile ilişkilendirilen bir diğer anlatı ise Yaban domuz miti ile ilişkilidir. Yaban 
domuzu efsanelerini ilk olarak Veda metinlerinin en eskisi olan Ṛgveda’da görürüz. 
Macdonell, Varāha efsanesinin kökenini Ṛgveda’nın iki dizesine kadar takip eder.  
Efsaneye göre Tanrı İndra tarafından desteklenen Vishṇu, Emusha’dan (yaban domuzu) yüz 
kadar bizon çalar. Sonrasında öfkelenen yaban domuzu İndra tarafından dağın ötesinden 
vurularak öldürülür. Aynı efsanenin bir başka versiyonu daha sonrasında Siyah Yacur Veda 
içerisinde bulunan Taittirīya Saṃhitā’da da yer almaktadır. Vedik döneme ait bu yaratılış 
efsanesi içerisinde görülebileceği gibi bu dönemde yaban domuzu bedenlenmesi Pracāpati’ye 
aittir. Pracāpati, Vedik dönemin yaratıcı tanrısı olarak Vedalar içerisinde birçok defa 
karşımıza çıkmaktadır. Bu sebepten bir yaratılış efsanesi olarak geçen dünyanın sulardan 
yükseltilişinin bu dönem içerisinde Pracāpati’ye atfedilmesi hiç de şaşırtıcı değildir. 
Hint destanlarında ise Pracāpati, artık üstün, ilk tanrı, evrensel Ruh değildir; yalnızca geniş 
Hindu panteonunda, özel görevi veya ödevi yaratılışı gerçekleştirmek olan bir üyedir. Sık sık 
(Upanishadlarda olduğu gibi) Brahmā veya Büyükbaba olarak anılmaktadır. Brāhmana 
yaratılış mitoslarının, ölümsüzlerin ölümlülerden türetişini veya tersini açıklamasına karşın 
ana çatışma tanrılarla insanlar arasında değil, tanrılarla ifritler arasındadır. Hintlilerin ulusal 
destanlarından Mahābhārata’da ise tanrıları ifritler kadar insanlar da tehdit eder. Tanrıların 
aşama aşama yeryüzüne indiği ve insan soyunun işlerine karıştığı, Yunan mitolojisinin 
tersine; Hindu mitolojisinde insan, sık sık göklere yükselmesine ve tanrılara kafa tutmasına 
olanak veren dinsel ve ahlaki güçlere erişmiştir. Bu durumda tanrılar, sık sık erdemli mitsel 
varlıkları yoldan çıkarttıkları gibi bu insanların güçlerini de azaltmanın yolunu bulmak 
zorundadırlar (O’Flaherty, 1996). Epik yani destan dönemi anlatıları yerini, konusu doğrudan 
yaratılış ve yeniden yaratılış ile ilişkili olan Purāṇalara bırakmaktadır. 
Epik döneme ait olan bu Varāha efsanesinin, Vedik dönemde yazılmış olan mitten 
etkilendiğini söylemek elbette yanlış olmayacaktır. Ancak yazıldığı dönem içerisinde 
kendisine ait yeni birçok öge barındırarak yaratılış mitinden çok daha farklı bir hale gelmiştir. 
Bu dönem içerisinde efsanenin temel konusu Dünya’nın yaratılışı değil, onun sulara yeniden 
battıktan sonra nasıl kurtarıldığıdır; yani yeniden yaratılışıdır. Epik dönemde Rāmāyaṇa ve 
Mahābhārata destanlarında ilk izlerini gördüğümüz efsaneye dair daha detaylı bilgileri Purāṇa 
külliyatı içerisinde yer alan anlatılardan ulaşabiliriz. 
Purānalarda destanlardaki mitolojiye Brāhmanlarda alttan alta mevcut olan birtakım kuttören 
ve felsefe öğelerinin yanı sıra büyük mezhep tanrıları: Vishṇu, Şiva, Devī ile ilgili yeni tapım 
düşüncülerini de getirir. Purānalarda kozmoloji ve kozmogoni çok daha fazla geliştirilmiştir: 
Üç katlı evrenin üç ana düzeyine ek olarak aşağıda cehennemin birçok alt katı ve ilk üç katın 
yukarısında yeni gökler hiyerarşisi tanımlamıştır. Her kalpanın sonunda evren ateşle yok olur. 
Brahmā uykuduyken, sular altında kalır ve sonra yeniden yaratılma zamanı gelir. Her kalpa 
dört çağdan (yuga) oluşur; bunlar adlarını zarın dört atılışından almışlardır: ilki Krita Çağı en 
iyisidir; onu Treta Çağı, Dvāpara Çağı ve son olarak şimdi içinde bulunduğumuz, erdemin en 
alt düzeye indiği, insanın yaşam süresinin kısaldığı Kali çağı takip etmektedir (Can, 2020). 
Aslında bu durum Hindu düşüncesinde birbirini izleyen yaratılış ve yeniden yaratılış 
döngüsünün doğal bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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4.SONUÇ YERİNE 
Çalışmamıza konu olan Hint kültüründe, dolayısıyla Hinduizm’de yaratılış algısı diğer 
toplumlara göre farklılık göstermektedir. Hint toplumu, diğer pek çok toplumdan ayrı olarak, 
yaratılışı döngüsel bir biçemde kendine özgü bir formda izah etmiştir. Öyle ki yeniden doğuş, 
Hindu kozmogonisinin karakteristik bir özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Hindu 
inancında varoluş ve yok oluş birbirine zıt olgular değil, birbirlerinin ardılı kavramlardır. Hint 
kozmogonisinde, Vishṇu ve onun formları yaratıcı ve yok edici tanrı olarak bilinmektedir. 
Yaratılış sonsuz bir döngü halinde devam eder.  
Dünya, tekrar tekrar yok edilip, baştan yaratılır. Maha Yuga denilen bu devinim 4.430.000 yıl 
süren bir mitolojik döngüdür. Maha Yuga, kendi içinde dört farklı döneme ayrılmaktadır. 
Onun ilk çağı Krita Yuga olarak isimlendirilmektedir ve 1.728.000 yıl sürdüğü ileri sürülür. 
Bu dönemde insanların barınma ihtiyacı yoktur. Ağaçlar, onlara bolca yiyecek, giyecek ve süs 
eşyası sağlar. Yaşayan insanlar açgözlü değildir ve acı çekmezler. Krita Yuga’nın ardından, 
Treta Yuga gelir. Bu çağda erdemler hâlâ mevcuttur, ancak dörtte bir oranında azalmış olduğu 
ifade edilmektedir. Treta Yuga’da nimet veren ağaçlar, insanlar onları özel mülkiyetleri 
yapmaya çalışıncaya değin erdemli varlıklarını sürdürürler; ancak daha sonra yok olurlar ve 
dünya üzerindeki yaşam zayıflar. Bu dönemde insanlar daha açgözlü olmaya başlamıştır. 
Ardından Dvapara Yuga gelir; erdemler hâlâ vardır, ancak Krita Yuga’ya göre derecesi yarıya 
inmiştir. Bu dönemde Vishṇu hâlâ baş tanrıdır ve insanlar arasında savaşlar çıkmaya 
başlamıştır. Son olarak Kali Yuga gelir. İnsana dair erdemlerin yerini, artık para ve mülk hırsı 
almıştır. İnsanlar sürekli açlık ve ölüm korkusuyla yaşarlar. Maha Yuga’nın ardından, Vishṇu, 
Şiva-Rudra’ya dönüşür ve dünya üzerindeki yaşamı yok eder. Yok oluş sırasında, altın 
madeninden bir yumurta ortaya çıkar. Bu yumurtada, dünya üzerindeki yaşamın tüm 
formlarının tohumları bulunmaktadır (Can, 2020). Bin yıl süren yok oluşun ardından Vishṇu, 
uyanacak ve bir lotus çiçeğinin içinden Brahmā olarak ortaya çıkararak dünya üzerindeki 
yaşamı tekrar şekillendirmeye başlayacaktır. Brahmā önce elementler ile birlikte ortaya 
çıkacak ve sonrasında tekrar “zamanı” yaratacaktır. Ardından kötü ruhları ve tanrıların 
düşmanları olan “geceyi” yaratacaktır. Sonrasında ise tanrıları, “aydınlığı”, insanları ve 
hayvanları yaratacaktır (Rosenburg, 2006). 
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ÖZET 
Hristiyan inancını ve mesajını dünyaya yaymak amacıyla yoğun bir çalışma yürüten 
misyonerler, bilhassa Osmanlı topraklarını seçmişlerdi. Zira Osmanlı topraklarında, muhtelif 
din, dil ve etnik kimliğe sahip unsurlar bir arada yaşamaktaydı. Bu bağlamda Osmanlı 
topraklarında yaşayan Süryani ve Ermenilerin Protestanlaştırılması için 1820’li yıllardan 
itibaren Anadolu’ya giriş yapan ve misyonerlik çalışmaları için pek çok şehirde istasyon 
merkezleri kuran “The American Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFM-
American Board)” adlı Protestan misyoner teşkilatı, Mardin’de 1840’lardan itibaren 
çalışmalara başladı. Yürütülen bu misyonerlik çalışmaları sonucunda bölgede ABCFM 
teşkilatının kurumsallaşması ivme kazandı. Bu dönemde ABCFM misyonerleri, Mardin’de 
gerek eğitim, sağlık gerekse sosyal ve kültürel olmak üzere birçok alanda yaptıkları 
faaliyetlerle kendi dinlerini, mezheplerini ve kültürlerini yaymaya çalışmışlardı. Bu amaçla 
birçok yardım kuruluşu, eğitim kurumu, sağlık merkezi ve ibadet merkezini açmışlardı. Her 
ne kadar ABCFM misyonerleri, Osmanlı topraklarında daha çok Ermenilere yönelik ciddi bir 
çalışma içerisinde olsalar da Mardin’de Süryani nüfusunun fazla olmasından dolayı bu 
bölgede de çalışmalara yoğunluk verdiler. Misyonerler, bu yoğun çalışmaları ile ülkeleri için 
Osmanlı coğrafyasında nüfuz alanı oluşturmak istemişlerdi. “19. Yüzyıl’da Osmanlı’da 
Misyonerlik Faaliyetleri: Mardin Örneği” adlı çalışma, misyonerlik çalışmalarının başlangıç 
sürecini, misyonerlerin eğitim ve yayın çalışmalarını son bağlamda ise Mardin bölgesinde 
yaşanan misyonerlik faaliyetlerini merkeze almıştır. Çalışma hazırlanırken misyonerlerin 19. 
yüzyılda Mardin’deki faaliyetleri esas alınarak tartışılmaya çalışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Mardin, Kilise, Azınlıklar, Misyonerlik, Protestan 
 
MISSIONARY ACTIVITIES IN OTTOMAN EMPIRE IN 19th CENTURY: CASE OF 

MARDIN 
 
ABSTRACT 
Carried out an intensive work&mission by means of spreading the Christian faith and its 
message to the world, missionaries chose Ottoman territories, in particular. Because, in 
territories of the Ottoman Empire, components having various religions, languages and 
ethnical identities were living together. In this context, entered into the Anatolia as of 1820s 
to protestantize the Assyrians and the Armenians who were living in Ottoman territories; and 
established station centers for missionary works in a great deal of cities; Protestant missionary 
organization, called “The American Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFM-
American Board)”, began works as of 1840s in Mardin. As a result of this missionary work 
conducted, institutionalization of ABCFM organization gained speed in the region. During 
this period, ABCFM missionaries tried to spread their religion, denomination and culture 
through their activities in many areas, in Mardin, both education, health and social and 
cultural.   
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Fort his purpose, they opened many charities, educational institutions, health centers 
and worship centers.  
 Although ABCFM missionaries were engaged in a serious work mostly towards Armenians 
in the Ottoman territories, due to the large Syriac population in Mardin, the missionaries 
concentrated their work in this region. The missionaries, with their intensive work, wanted to 
create a sphere of influence in the Ottoman geography for their country. This study titled 
‘‘Missionary Actitivies in Ottoman Empire in 19th Century: Case of Mardin’’ centred on the 
beginning time of missionary works which were experienced in Ottoman Empire, 
missionaries’ educational and publication works, and ultimately, on missionary actitives 
which were experienced in Mardin region. We tried to discuss based on missionaries’ 
activities in Mardin in 19th century while the study was being prepared. 
Keywords: Ottoman, Mardin, Church, Minorities, Missionary, Protestant 
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RAMĀYAṆA DESTANI’NIN BUDDHİST ANLATIMI: DAŞARATHA CĀTAKA 

 
Dr. Öğr. Üyesi Esra KÖKDEMİR 
Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 
Hindoloji Anabilim Dalı 
ORCID: 0000-0002-3339-0071 
 
ÖZET 
Buddha’nın doğum ve yaşam hikâyelerini anlatan, çıkış noktası sözlü edebiyata dayanan Pāli 
dilinde yazılmış edebi öykülere ‘Cātaka’ denir. Cātaka eseri (Buddha’nın gençlik dönemine 
ait hikâyeler) halka ait Buddhist yaşam öykülerini anlatır. Buddha’nın daha önceki 
yaşamlarında başından geçen olayları anlatan ve bir tür masalımsı halk öyküleri olan Cātaka 
eserinin içinde, Bodhisattva (Buddha’nın gençlik dönemindeki adı) öyküleri geniş yer 
tutmaktadır. Bunlar zengin Hint kültürünün efsanelerinden doğan masalımsı öykülerdir. Eski 
Hint masalları ve motifleri Buddhizm’e uyarlanmış, tarihte yaşamış olan Buddha’nın ‘evvel 
zaman içinde’ diye başlayan hikâyeler daha önceki yaşamlarında başından geçenleri anlatan 
öykülere dönüştürülmüştür. Cātaka öyküleri, kabartmalar ve mağara resimlerinde 
betimlenmelerinin yanı sıra, Hint edebiyatı içinde yer alan farklı türdeki eserlerde de işlendiği 
görülmektedir. Bunlara örnek oluşturabilecek eserler arasında Mahābhārata destanı, 
Ramāyaṇa destanı ve Pançatantra masalları yer almaktadır. Cātaka öykülerinden biri olan 
Daşaratha Cātaka, Ramāyaṇa destanının kurgusal olarak çekirdeği niteliğindedir. Ancak 
kronolojik olarak bu eserlerden hangisinin daha önce yazıya geçirildiği henüz 
bilinmemektedir. Dolayısıyla özellikle kurgusal olarak, Buddhist öğretileri anlatan Cātaka 
eseri ile Hindu öğretileri anlatan çeşitli eserlerin, paralel unsurlar içerdikleri 
görülebilmektedir. Biz de çalışmamızda, Cātaka masalları içinde 461. Öykü olarak geçen 
Daşaratha öyküsü ile Ramāyaṇa destanındaki anlatımları bulduğumuz farklılıkları ya da 
benzerlikleri nitel araştırma yöntemi ile edebi eserlerden çeviri yoluyla inceleyeceğiz. 
Buddhist anlatımdaki öykünün başta Bodhisattva olmak üzere öyküye Buddhistik ögelerin 
nasıl yerleştirildiğini göstermeye çalışacağız. Aslında Hint toplumu tarafından çok iyi bilinen 
Daşaratha öyküsünün Buddhistlerin öyküyü Buddhizme göre, Hinduların ise Hinduizm’e göre 
anlatırken kahramanların ve işlenen konunun dinsel ögelerle nasıl değişikliğe uğradığı ortaya 
konmaya çalışılacaktır.  
Anahtar Kelimeler: Buddhist Edebiyat, Hint Edebiyatı, Daşaratha Cātaka, Ramāyaṇa, 
Bodhisattva 
 

BUDDHIST VERSION OF RAMAYANA: DAŚARATHA JATAKA 
 
ABSTRACT 
Jātaka stories has been written in Pāli language that tell the birth and life stories of Buddha 
and is based on oral tradition. The Jataka (birth stories of Buddha) wrote about Buddhist life 
stories of the people. Bodhisattva’s (name is the before Buddha) tale has a large place in the 
Jataka book, which are a kind of fairy and folk tales that tell of the events that happened in 
Buddha’s previous life. These are fabulous stories born from the legends of rich Indian 
culture.   
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Ancient Indian tales and motives have been adapted to Buddhism and the stories of Buddha 
who lived in history, starting as “once upon a time” have been transformed into stories that 
tell what happened in his previous life. In addition to being depicted in Jataka stories, reliefs 
and cave paintings, it is seen that they are also depicted in different types of works in Indian 
literature. Examples of such works include the epic of Mahabharata and Ramayana, and the 
Panchatantra. Daśaratha Jataka, which is one of the Jataka stories, is the version of the 
Ramayana epic. However chronologically, it is not known which of these works has been 
written before. Therefore, especially in fictional, it can be seen that the Jataka that explain 
Buddhist teaching and various works that describe Hindu teachings contain parallel item. In 
our study, we will examine the differences or similarities that we find in the narrations in the 
epic of Ramayana and the story of Daśaratha, which is mentioned as no. 461 story in Jataka 
tales, through translation from literary works by qualitative research method. We will try to 
show how Buddhist item are placed in the story in the Buddhist narrative, especially in 
Bodhisattva. In fact, the story of Daśaratha, which is very well known by the Indian society, is 
told by Buddhists according to Buddhism and Hindu according to Hinduism, it will be tried to 
reveal how the heroes and the subject matter are changed with religious item.   
Keywords: Buddhist Literature, Hindu Literature, Daśaratha Jātaka, Ramayana, Bodhisattva
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MEASURING EFL TEACHERS’ READINESS FOR PROMOTING LEARNER 

AUTONOMY 
 
Mr. Said Oussou 
University of Moulay Ismail, Faculty of Letters and Humanities, Morocco 
 
ABSTRACT 
Learner autonomy has been the critical concern of a number of researchers in English 
language teaching (ELT). The concept has begun life since the 1980s. It has been considered 
in the Moroccan English as a foreign language (EFL, henceforth) context among the priorities 
of education, which English as a foreign language teachers try to implement in their classes in 
line with principles of andragogy. A common thread of research has revealed that there are 
correlations between learner autonomy and other variables related to learners, which therefore 
calls for the promotion of learner autonomy in EFL classes. As such, the present study aims at 
investigating the extent to which EFL teachers promote autonomy in their learners. To 
achieve this purpose, a quantitative research design was employed in the study. Through this 
design, quantitative data was generated and analyzed. Therefore, a sample of 96 (57 males 
and 39 females) EFL teachers completed the questionnaires. Findings revealed that EFL 
teachers promote learner autonomy to a great extent and that the results were conclusive 
among the teachers’ rates of levels of agreement and disagreement regarding the strategies for 
promoting learner autonomy. Thus, it is concluded that the study reported on the extent to 
which teachers employ a number of strategies to promote learner autonomy, and that it does 
not necessarily mean that the study explained the degree to which teachers know how to 
implement those strategies, as this would be beyond the purpose of the present study. Finally, 
a set of implications for educators and practitioners will be discussed. 
Keywords: Andragogy, Autonomy Models, EFL Teachers, Learner Autonomy, Moroccan 
Schools 
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II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ KARİKATÜRLERİNDE SULTAN II. 

ABDÜLHAMİD’İN HAL’İ 
 
Dr. Ayşe BEDİR 
Yüksek Kurum Uzmanı, Türk Tarih Kurumu 
ORCID: 0000-0003-0443-4570 
 
ÖZET 
1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte oluşan siyasi ortam, mizah basınında da kendini 
göstermiş ve çok sayıda mizah dergisi yayın hayatına başlamıştır. Bu dönem mizahı, savaşlar 
ve çalkantılı bir siyasi ortamda kendine karakteristik bir alan oluşturamasa da yazılı ve görsel 
mizaha geçiş ve kendinden sonraki süreci etkilemesi açısından önem taşımaktadır. Mizah 
yayınları, başta Sultan II. Abdülhamid ve dönemi üzerine pek çok siyasi, sosyal, ekonomik, 
askeri, kültürel konuyu gündemine taşımıştır. Bu çalışmada kendi kategorilerinde kalıcı 
mesajlar içeren karikatürüyle II. Meşrutiyet döneminin uzun soluklu mizah yayınlarından olan 
Karagöz ve Kalem dergileri ele alınmıştır. Geleneksel bir mizah dergisi kategorisinde olan 
Karagöz karikatürleri yapıbozuma uğramış resimler, yoğunlaştırılmış içerik ve alt yazılarla 
desteklenen mesajlar içermektedir. Batılı Modern mizah dergisi kategorisinde olan Kalem 
karikatürleri ise modern, sade ve yalın çizimler içermekte ve kısa alt yazılarla da 
desteklenmektedir. Bu araştırmada, 31 Mart 1325 (13 Nisan 1909) tarihli 31 Mart Vakası’nın 
akabinde, Sultan II. Abdülhamid’in hal’i sonrası, Karagöz ve Kalem dergilerinde yayımlanan 
karikatürler incelenmiştir. Karikatürlerde çizimleri destekleyen Osmanlı Türkçesi alt yazılar 
transkribe edilerek dökümü yapılmıştır. Görsel analizler ve içerik analizleri dönemle ilgili 
literatür eşliğinde değerlendirilmiştir. İncelendiğinde bu karikatürlerin siyasal eleştiri aracı 
olarak kullanımına örnek teşkil ettikleri görülmüştür. Ayrıca bu çalışmada, söz konusu 
dergilerin karikatürleri üzerinden özellikle hal’ sonrası sultanın karikatürlere yansıyan algısı 
üzerine tespitler de yapılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: II. Meşrutiyet Dönemi, Karikatür, Mizah Basını, 31 Mart Vakası, Sultan 
II. Abdülhamid, Hal’, Karagöz, Kalem 
 

THE DEPOSE OF SULTAN ABDULHAMID IInd IN THE SECOND 
CONSTITUTIONAL PERIOD 

 
ABSTRACT 
In 1908 the atmoshpere of political setting formed with the declaration of Second 
Constitutional Era found itself in humor press and lots of humor magazines started to be 
published. Even though this period of humor could not create a characteristic space for itself 
due to the wars and unsteady political environment, it is important in terms of the passing to 
the printed and visual humor and affecting the subsequent process.The humour media brought 
up political, social, economic, military and cultural subjects, notably Abdulhamid IInd and his 
period, to the agenda. In this study, with permanent messages in their own categories Karagöz 
and Kalem magazines’ caricatures, which were one of the long-term humor periodicals of 
Constitutional Monarchy, were handled. The cartoons of Karagöz in the category of a 
traditional humor magazine include deconstructed pictures, densified contents and messages 
supported by subtitles. On the other hand, the cartoons of Kalem in the category of western 
modern humor magazine contain modern, pure drawings and backed up  by short captions.  
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In this research, the cartoons which were published in Karagöz and Kalem following the 31 
March Incident dated 31 March 1325 (13 April 1909) and the depose of Sultan Abdülhamid 
IInd were analyzed. The Ottoman Turkish captions in the cartoons which support the drawings 
were transcribed and casted. Visual analysis and content analysis were interpreted together 
with in the light of the literature of the period. It was seen as analyzed that the cartoons set an 
example of political criticism. Moreover, in this work, evaluations were made on the 
perception of the Sultan reflected in the cartoons especially after the depose. 
Keywords: Second Constitutional Period, Cartoon, Humor Press, 31 March Incident, Sultan 
Abdulhamid II, Depose, Karagöz, Kalem 
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HASTA, HASTA YAKINLARI VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MANEVİYAT 

DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 
 
Yüksek Lisans Öğrencisi Özgür ŞENTÜRK 
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Psikolojisi Anabilim Dalı 
ORCID: 0000-0003-4822-7397 
 
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ŞENTEPE LOKMANOĞLU     
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı 
ORCID: 0000-0001-8698-7691 
 
ÖZET                                                                                                                              
İnsanların en çok önem atfettikleri değerler arasında yer alan maneviyat, son dönemde hem 
sosyal bilimleri hem din bilimleri hem de sağlık bilimleri alanının önemli araştırma konuları 
arasında yer almaktadır. Ülkemizde sağlık alanında maneviyat ve insan ilişkisini ele alan 
çalışmalar ya sınırlı sayıda ya da çoğunlukla tek bir örneklem grubu üzerinde olan çalışmaları 
kapsamaktadır. Bu araştırma ise sağlık alanında hizmet vermekte ve hizmet almakta olan 
katılımcıların maneviyat durumlarının birlikte araştırılması açısından önemlidir. Bu 
araştırmanın amacı hasta, hasta yakını ve sağlık personelinin maneviyat düzeylerini 
belirlemek ve çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada nicel araştırma 
yöntemlerinden ilişkisel betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma, gerekli etik izinler 
alındıktan sonra 2019 Ekim-Kasım-Aralık ayları arasında tesadüfi örneklem yöntemiyle 
seçilen ve Bolu Devlet Hastanesinde görev yapan doktor, hemşire, sağlık lisansiyerinden 
oluşan 170 sağlık personeli, hastanede tedavi hizmeti almakta olan 86 hasta ve 84 hasta yakını 
olmak üzere toplam 300 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak 
araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ve Şirin (2018) tarafından geliştirilen 
Maneviyat Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Kolmogorow Simirnow testine göre 
veriler normal dağılım göstermediği için nonparametrik testlerden Mann Whitney U, Kruskal 
Wallis Testi ve Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara 
göre, katılımcıların eğitim durumu ve hastanedeki konumuna göre maneviyat toplam 
puanlarında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Bununla birlikte, katılımcıların cinsiyet, yaş 
ve medeni durum değişkenleri, maneviyat toplam puanlarında anlamlı farklılaşmaya yol 
açmıştır. Buna göre kadınların erkeklere göre, evlilerin bekârlara göre maneviyat düzeyleri 
daha yüksektir ve yaş arttıkça maneviyat düzeyi artmaktadır. Ayrıca maneviyat ölçeği alt 
boyutlarla yapılan analizlerde demografik değişkenler ile anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. 
Araştırmaya katılan sağlık çalışanı, hasta ve hasta yakınlarının maneviyat düzeylerinin ortanın 
üzerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Anahtar Kavramlar: Din Psikolojisi, Maneviyat, Sağlık Çalışanı, Hasta, Hasta Yakını 
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INVESTIGATION OF THE SPIRITUALITY LEVELS OF PATIENTS, PATIENT 
RELATIVES AND HEALTH WORKERS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES 

 
ABSTRACT                                                                                                                
Spirituality, which is one of the most important values of people, is among the important 
research topics of social sciences, religious sciences and health sciences. Studies dealing with 
the relationship between spirituality and human in the field of health in our country include 
studies that are either limited in number or mostly on a single sample group. This study is 
important in terms of investigating the spiritual status of both the participants who provide  
health care and receive health care. The aim of this study is to determine the spirituality levels 
of patients, their relatives and healthcare professionals and to examine them in terms of 
various variables. The relational descriptive survey model, one of the quantitative research 
methods, was used in the study.A total of 170 healthcare professionals consisting of doctors, 
nurses, health licensors, 86 patients receiving treatment services in the hospital and 84 patient 
relatives were selected by random sampling method between October-November-December 
2019 after obtaining the necessary ethical permissions. It was carried out with 300 people. 
The Personal Information Form prepared by the researchers and the Spirituality Scale 
developed by Şirin (2018) were used as data collection tools in the study. Since the data did 
not show normal distribution according to Kolmogorow Simirnow test in the analysis of the 
data, the Mann Whitney U, Kruskal Wallis Test and Spearman correlation analysis were used 
among nonparametric tests. According to the results of study, no significant difference was 
found in the spirituality total scores of the participants according to their educational status 
and their position in the hospital. However, the variables of gender, age and marital status of 
the participants led to a significant difference in spirituality total scores. According to this, the 
spirituality level of  married women is higher than that of singles, and the level of spirituality 
increases as the age increases. In addition, significant differences were detected with 
demographic variables in the analyzes made with the sub-dimensions of the spirituality scale. 
It was concluded that the spirituality levels of the healthcare professionals, patients and their 
relatives participating in the study were above the middle. 
Keywords: Psychology of Religion, Spirituality, Healthcare Professional, Patient, Patient 
Relative 
 
1. GİRİŞ 
İnsanların en çok önem atfettikleri değerler arasında yer alan maneviyat, son dönemde hem 
sosyal bilimleri hem din bilimleri hem de sağlık bilimleri alanının önemli araştırma konuları 
arasında yer almaktadır. Maneviyat kavramı ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında birden 
çok tanımla karşılaşmak mümkündür. Latincede ruhlarla uğraşma, öte alemcilik, ruhiyatçılık 
gibi anlamlarla karşılanan “spirituality” kelimesi ile ifade edilmektedir. Türkçe’de spirituality 
kavramını tamamıyla karşılayan bir kavram yoktur. Arapça’da karşılık olarak maneviyat 
kavramı kullanılmaktadır (Daştan ve Buzlu, 2010: 74).  Sözlükte maneviyat  “maddi olmayan 
manevi şeyler” genel olarak ise  “moral kuvveti, yürek gücü, cesaret” olarak tanımlanmıştır 
(Tulum,1985: 825; Düzgüner, 2013: 10).  Gutmann (2008: 93), maneviyatı ilgili değerler, 
varlık, öz, özgürlük, hayat,  alanın bireysel ve evrensel bileşenleridir şeklinde tanımlarken 
Peterson ve Seligman (2004) ise fizik ötesi olarak tanımlamaktadırlar (akt. Kalaycı, 2019: 33). 
Frame’e (2003) göre maneviyat kişinin nefsine ve kendisinden başkalarına mutluluk duygusu 
veren sevgi, hoşgörü, affetme vb. nitelikleriyle iletişim kurması olarak tanımlanabilir.  
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Elkins (2007) ise maneviyatın amacının merhamet, şefkat ve sevgi olduğunu belirtmektedir 
(akt. Dağcı, 2020: 19). 
Sağlık literatüründeki tanımında ise maneviyat, Allah ile ilişkide olma, inançsız olan ama 
daha aşkın hissetmeye sebep olan bağlılık veya geçiş, fizik dışı iyileşme, maddesel dünyanın 
olmadığı varoluşluk,  yaşamdaki anlam ve yaşamın nihai amacını araştırma, iyi oluş duygusu 
ve iç huzur olarak tanımlanmaktadır (Çelik ve diğ. 2014: 3). Seligman (2004) maneviyatı 
farklı bir açıdan ele almıştır. Maneviyatı dini olmayan içerikte incelemiş ve insanın kendisinin 
dışında ve ötesinde daha kalıcı bir güce erişme yani aşkınlık olarak adlandırılmıştır. 
Maneviyat tanımı üzerine yapılan araştırmaların %67’sinde “kutsal ya da kutsalı arama” 
kavramları arasında ortak noktada buluşulduğu görülmektedir. Kutsal kelimesinin kullanım 
alanına bakıldığında Tanrı veya aşkın olarak karşımıza çıkmaktadır (Kasapoğlu, 2015: 59). 
Tanımların geneline bakıldığında kişinin hayatını anlamlı hale getirip etkileyen her şey onun 
manevi alanını oluşturmaktadır (Pehlivan, 2018: 10). 
Maneviyata yönelimin temelleri 18. ve 19. yy aydınlanma felsefesine dayanmaktadır. O 
dönemdeki toplumlar teosentrik bir dünya görüşüne sahipti. Ortaçağ sonrası Avrupa da ise 
sanayi devrimi, modern tıp ve teknolojinin getirdikleriyle Tanrıyı merkezden çıkartıp insanı 
merkeze alan bir anlayış hâkim oldu (Düzgüner, 2013: 16). Son çeyrek asırda ise bu anlayış 
değişerek insan sosyolojik, psikolojik, biyolojik ve dini ihtiyaçları olan bir varlık olarak 
değerlendirilmeye başlandı (Daştan ve Buzlu, 2010: 74).  Bu dönemden sonra din ve 
maneviyat insanın ayrılmaz bir parçası olarak görülmeye başlandı. İnsanın bilimsel olarak 
daha sağlıklı değerlendirilebilmesi için holistik (bütüncül) olarak ele alınmasının önemi 
ortaya çıktı (Kılınçer, 2017: 19). Bütüncül olarak değerlendirilen insanın karşılaştığı günlük 
yaşamında maneviyatın önemli bir yeri olduğu yapılan çalışmalar neticesinde de ortaya 
çıkmıştır. Türkiye açısından bakılacak olursa yapılan araştırmalara göre nüfusun %93’ü 
Allah’ın varlığının gerçek olduğunu,  %92’si de hayattaki anlamın Allah’ın varlığı anlamlı 
olduğunu belirtmişlerdir.  Bu da ülkemiz açısından dini ve manevi yönelimin önemini 
vurgulamaktadır (Kasapoğlu, 2015: 56).  
Sağlık alanında maneviyat kavramıyla ilgili birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmada da 
hastane ortamında bulunan sağlık çalışanı, hasta ve hasta yakının maneviyat düzeyleri ve 
demografik özellikleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek amaçlanmıştır. Zorlu tedavi sürecinde 
sağlık alanında çalışmakta ve tedavi görmekte olan katılımcıların maneviyat ölçeği alt 
boyutları ve demografik özellikleri arasında ilişki olduğu düşünülmektedir.  
Bu bağlamda araştırmanın problemleri şunlardır: 
Hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarından oluşan katılımcıların maneviyat düzeyi nedir? 
Katılımcıların demografik değişkenlere (cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi ve 
hastanedeki konum) göre maneviyat düzeyi farklılaşmakta mıdır? 
 
2. YÖNTEM 
Çalışmamız, nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmış betimsel bir 
araştırmadır. Tarama çalışmaları, herhangi bir olay, birey, topluluk, nesne veya durumu içinde 
bulunduğu şartlara göre geçmişte olsun veya da günümüzde olsun olduğu gibi betimlemeyi 
hedefleyen bir araştırma yaklaşımıdır (Şirin, 2018: 1291). Hastanede görev yapan sağlık 
çalışanları, hasta ve hasta yakınları araştırmamızdaki hedef kitleyi oluşturmaktadır. 
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2.1. Araştırmaya Katılanlar ve Nitelikleri 
Araştırmanın örneklemi, çalışmanın yapıldığı zaman diliminde Bolu’da bir kamu 
hastanesinde görev yapmakta olan 130 sağlık çalışanı (65 doktor, 65 hemşire/sağlık 
lisansiyeri), hastanede yatarak tedavi gören 86 hasta ve onlara refakat eden 84 hasta yakını 
olmakla birlikte toplamda 300 katılımcıdan oluşturmaktadır. Detaylı demografik bulgulara 
ilişkin aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımları 
Değişkenler n % 
Yaş (X�±SS, 
35.69±8.56) 

18-58 300  

Cinsiyet 
Erkek 130 43.3 
Kadın 170 56.7 

Medeni Durum 
Bekâr 82 24.6 
Evli 179 59.7 
Boşanmış 39 13.0 

Eğitim Durumu 

İlkokul/Ortaokul 29 9.7 
Lise 111 37.0 
Üniversite 131 43.7 
Lisansüstü 29 9.7 

Hastanedeki Konum 
Doktor 65 21.6 
Hemşire/sağlık 
lisansiyeri 

65 21.6 

 Hasta 86 28.6 
 Hasta yakını 84 28.2 
Toplam  300 100.0 

 
Tablo 1’de görüldüğü üzere çalışmaya katılan 300 katılımcının yaş aralığı 18-58 arasındadır 
ve yaş ortalaması 35’dir.  Katılımcılardan %43.3’ü (130 kişi) erkeklerden, %56.7’si (170 kişi) 
kadınlardan oluşmaktadır. 
Katılımcıların medeni durumuna göre dağılımına bakıldığında, %24.6’sı (82 kişi) bekâr, 
%59.7’si (179 kişi) evli, %13.0’ı (39 kişi) boşanmış olduğu görülmektedir. 
Katılımcıların eğitim düzeylerine göre dağılımlarına bakıldığında, %9.7’si (29 kişi) ilk-
ortaokul, %37.0’sı (111 kişi) lise, %43.7’si (131 kişi) üniversite, %9.7’si (29 kişi) lisansüstü 
mezunu olduğu görülmektedir. 
Katılımcıların hastanedeki konumlarına göre dağılımlarına bakıldığında ise, %21.6’sı (65 kişi) 
doktor, %21.6’sı (65 kişi) hemşire ve sağlık lisansiyeri, %28.6’sı (86 kişi) hasta, %28.2’si (84 
kişi) hasta yakını olduğu görülmektedir. 
 
2.2. Veri Toplama Araçları 
Verilerin toplanılmasında araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” ve Şirin 
(2018) tarafından geliştirilen “Maneviyat Ölçeği” kullanılmıştır.  
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2.2.1. Kişisel Bilgi Formu 
Kişisel bilgi formu araştırmaya katılan katılımcılar ile ilgili, yaş, cinsiyet, medeni durum,  
eğitim düzeyi, hastanedeki konumu (sağlık personeli, hasta veya hasta yakını) içeren 
sorulardan oluşmaktadır.  
 
2.2.2. Maneviyat Ölçeği 
“Maneviyat Ölçeği” Şirin (2018) tarafından geliştirilen 5’li likert tipi olan ve toplam 27 
maddeden oluşan ve Lawshe tekniği ile 11 uzmandan görüş alınarak geliştirilen bir ölçektir. 
Ölçekten elde edilebilecek en yüksek puan 135, en düşük puan ise 27’dir. Ölçeğin toplam 
Cronbach Alpha değeri 0,90, toplam Guttman değeri 0,91 ve toplam Sperarman Brown değeri 
ise 0,89 olarak bulunduğundan ölçeğin güvenilir olduğuna karar verilmiştir.  
Ölçekte, manevi başa çıkma, aşkınlık, manevi yaşantı, anlam arayışı, manevi hoşnutluk, 
bağlantı, tabiatla uyum olmak üzere 7 alt boyut bulunmaktadır. Bu alt boyutlar kısaca şunları 
ifade etmektedir. 
Manevi Başa Çıkma Alt Boyutu: Pargement (2007), manevi başa çıkmayı kişinin yaşamında 
karşılaştığı durumlara cevap vermeye hazır olma, sosyal durumlarla beslenen, esnek ve 
devamlı olarak kalabilen kişiye güçlü bir danışmanlık anlayışı sağlayabilecek kadar aydınlık 
olarak tanımlamıştır (Pargament, 2007: 136). 
Anlam Arayışı Alt Boyutu: İnsanın yaşamının her döneminde güncelliğini yitirmemiş olan 
anlam arayışı psikolojik iyi oluşun bir işareti olarak pozitif kişilik özelliği olarak kabul 
edilmektedir.  Frankl, anlam arayışı kavramını Tanrı’nın buyurduğu din çerçevesinde açıklar. 
İnsan kendisine gönderilen din etrafında yaşamının anlamını bulmaya yönelik sorulara cevap 
aramaktadır. Bulduğu cevaplar ister din ile isterse felsefeyle ilgili olsun kişinin tercih ettiği 
yaşam amacı kendisine derin anlamlar kazandırmış olur (Kartopu, 2013: 68). 
Aşkınlık Alt Boyutu: D. Smith’e göre göre aşkınlık kavramı tek başına belirli bir anlam 
taşımamaktadır. Neyi ve neye göre aşkınlık durumu tam belli olmadan bir anlam ifade 
etmemektedir (akt. Balanuye, 2008: 51). Aşkınlık kavramı felsefe de genellikle Tanrı’yla 
özdeşleşmiş olarak kullanılmaktadır V. Frankl ise 1960’lı yıllarda kendini gerçekleştirme 
kavramı yerine kendini aşma kavramını kullanmıştır (Biçer ve Sarıçam, 2015: 53). İngilizce 
karşılığı “transcendence” olan aşkınlık Türk Dil Kurumu’na göre “aşkın olma durumu, 
benzerlerinden üstün” gibi anlamlara gelmektedir. Peterson ve Seligman (2004) aşkınlık 
kavramını genel olarak yüce varlıklarla iletişim halinde olma ve bu iletişim sayesinde yaşama 
anlam katmasına yardımcı olan bir karakter erdemi şeklinde tanımlamaktadırlar.  
Aşkınlığın belirli bir zamanı yoktur. Kişiden kişiye değişebilir. Bazen bir kahve içerken, 
bazen de ibadet ederken ortaya çıkabilir (akt. Özünlü, 2018: 37). 
Manevi Yaşantı Alt Boyutu: Maneviyat, insanın sosyal ilişkilerini, evrendeki konumunu 
anlama ve bunu kabul eme çabasıdır. Kişinin varlığında içkin bir güç olarak var olan 
maneviyat doğumdan ölüme kazanılan bilgi birikimin ve deneyimlerin bir sonucudur. Bu 
nedenle manevi yaşantıda yaşamın amacıyla alakalı kişiye özgü unsurların kişinin hayatına 
yansımasıdır (Boztilki ve Ardıç, 2017: 40).  Dini inançların bir gereği olan dini ritüeller, 
maneviyatla ilgili eğitimler ve egzersizler (zikir, dua vb.) manevi yaşantının içinde yer 
almaktadır  (Şirin, 2018: 1309).  
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Manevi Hoşnutluk Alt Boyutu: Literatürde hoşnutluk kavramının kendine yer bulması 20. 
yüzyılın başlarına kadar uzanmaktadır. Toplumların değişmesi, sosyal bağların zayıflaması ve 
modernleşmesi bir arada yaşayan insanlar için farklı problemlerin ortaya çıkmasına sebep 
olmuştur. Bunun sonucunda sosyal bilimlerde kişilerin içinde bulundukları durumlardan 
hoşnutlukları araştırma konusu olmuştur (Topçu, 2003: 33).  
Webster, hoşnutluk kavramını duyulan bir ihtiyacın veya isteğin elde edilmesi olarak 
tanımlamıştır (Şahbaz, 2006: 5). Manevi hoşnutlukta kişinin sürdüğü hayatından ne derece 
memnun olması, hayatında boşluk hissedip hissetmemesi, yaşadığı hayatının amacının 
farkında olup olmaması şeklinde tanımlanabilir (Şirin, 2018: 1309).  
Bağlantı Alt Boyutu: İnsan doğumundan itibaren diğer varlıklarla bir irtibat halindedir. Bu 
irtibat neticesinde karşındakiyle bir bağ kurma eğilime girer. İlk bağlanma örnekleri de anne 
babalarıdır. Daha sonra insan da bağlanma modeli olarak Tanrı kendine yer bulur. İnsanın 
ebeveyni ile kurduğu bağ ileride kuracağı bağıda etkilemektedir. Kirkpatrick, çocuğun 
annesiyle ya da bakıcısıyla kurduğu bağı ileriki yaşamında Tanrı ile kuracağı bağa 
yansımasını ‘‘ikame hipotezi’’ ile açıklar (akt. Gürman, 2019: 23). İslam geleneğinde ise 
insan aşkın olan Allah ile gönderilen kitaplar ve elçiler sayesinde bağ kurar. İslam dinine göre 
diğer dinlerden farklı olarak Allah ile kul arasındaki ilişki dini mükâfat ve sorumluluk 
bilincine göre ortaya çıkar (Hayta, 2017: 120). Kişinin onu var eden tarafından sevilmesi, ona 
kendini yakın hissetmesi, onu koruduğunu ve kişinin ona dua etmesi (Şirin, 2018: 1309)  
aşkınla arasındaki bağın bir sonucudur. 
Tabiatla Uyum Alt Boyutu: Tabiat kavramının hem günümüz İslam felsefe düşünürleri, hem 
de geçmiş tarihteki düşünürler açısından kavramlaştırılması önemlidir. Tabiat kavramı, “sanat 
ürünü ve iradeye dayalı olmayan bütün hareket ve etkinliklerin kaynağı” olarak 
açıklanmaktadır (Adıgüzel, 2002: 56). Modern sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilen İbn 
Haldun, insanın tabiatla ilişkisini ayrıntılı ve sistematik olarak ele almıştır.  İbn Haldun, 
umran ilmini oluştururken insanın tabiat ilişkisinde sağlık problemleri, iklim değişikliği gibi 
insanı bireysel ve toplumsal açıdan ilgilendiren konuları ele almıştır (Turgut, 2013: 189).  
 
2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi 
Hastane ortamındaki bireylerin maneviyat düzeyini çeşitli değişkenler açısından incelemek 
için yapılan bu çalışmanın anket formu 2019 Ekim-Kasım-Aralık zaman diliminde Bolu İzzet 
Baysal Devlet Hastanesi’nde uygulanmıştır. Araştırmaya başlamadan önce Sakarya 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Bolu İzzet Baysal Devlet 
Hastanesi Başhekimliğinden gerekli etik izinler alınmıştır. Ayrıca araştırmada kullanılacak 
ölçeği geliştiren araştırmacıdan e-mail yoluyla kullanım izinleri alınmıştır.  Araştırma Bolu 
İzzet Baysal Devlet Hastanesinde yürütülmüştür. Anketler katılımcılara uygun zaman 
diliminde hastane ortamında uygulanmıştır. Anket öncesinde katılımcılara sözlü olarak bilgi 
verilmiş ve ayrıca bilgilendirilmiş onam formu verilmiştir.  
Anketler gönüllük esasına dayalı olarak doldurulmuştur. Katılımcılara sunulan anketlerin 
uygulanma süresi yaklaşık 10 dakika sürmüştür.  
Araştırmada elde edilen veriler SPSS 25.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler 
değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) 
kullanılmıştır. Verilerin analizinde Kolmogorow Simirnow testine göre veriler normal dağılım 
göstermediği için nonparametrik testlerden Mann Whitney U, Kruskal Wallis Testi ve 
Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. 2’den fazla gruplarda aradaki farkın hangi gruplar 
arasında olduğunu tespit etmek için düzeltilmiş Bonferroni yöntemi kullanılmıştır. 
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3. ARAŞTIRMA VE BULGULAR  
3.1. Katılımcıların Maneviyat Ölçeğinden Aldıkları Puanlara İlişkin Bulgular 

 
Tablo 2: Katılımcıların Maneviyat Ölçeğine İlişkin Betimsel Analiz Sonuçları 
Boyutlar  N Min Max Ort SS 
Manevi Başa Çıkma 300 5.00 25.00 19.83 4.674 
Aşkınlık 300 2.00 10.00 8.89 1.525 
Manevi Yaşantı 300 5.00 25.00 18.24 4.915 
Anlam Arayışı 300 4.00 20.00 16.70 2.732 
Manevi Hoşnutluk 300 4.00 20.00 15.00 3.465 
Bağlantı 300 4.00 20.00 17.41 3.034 
Tabiatla Uyum 300 3.00 15.00 9.53 2.636 
Maneviyat Toplam 300 34.00 135.00 105.60 19.71 

 
Tablo 2’de katılımcıların maneviyat ölçeğinden aldıkları ortalama puanlar, standart sapmalar 
ve minimum-maksimum puanlar verilmiştir. Araştırma grubunun Tablo 2’deki maneviyat 
ölçeğine ilişkin alt boyutlarının ortalama puanları (her alt boyutun sahip olduğu madde 
sayısına göre alabileceği maksimum değerler göz önüne alınarak) incelendiğinde diğer 
boyutlara göre Aşkınlık boyutunun en yüksek düzeyde olduğu, daha sonra sırasıyla Bağlantı, 
Anlam Arayışı, Manevi Başa Çıkma, Manevi Hoşnutluk, Manevi Yaşantı alt boyutlarının yer 
aldığı, Tabiatla Uyum boyutunun ise en düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Ayrıca 
örneklemin maneviyat ölçeğinden aldığı toplam puana göre maneviyat düzeylerinin ortanın 
üzerinde olduğu söylenebilir.  
 
3.2. Katılımcıların Cinsiyete Göre Maneviyat Ölçeğinden Aldıkları Puanlara İlişkin 
Bulgular 

Tablo 3: Cinsiyet Değişkenine Göre Maneviyat Düzeylerine İlişkin Bulgular 
Boyutlar Cinsiyet N ORT SS z p 

Manevi Başa 
Çıkma 

Erkek 130 19.43 4.94 
-1.190 .34 

Kadın 170 20.12 4.45 

Aşkınlık 
Erkek 130 8.81 1.69 

-.265 .791 
Kadın 170 8.94 1.38 

Manevi Yaşantı 
Erkek 130 17.58 5.01 

-2.027 .043 
Kadın 170 18.74 4.78 

Anlam Arayışı 
Erkek 130 16.22 2.87 

-2.663 .008 
Kadın 170 17.06 2.56 

Manevi Hoşnutluk 
Erkek 130 15.03 3.54 

-.427 .669 
Kadın 170 14.97 3.41 

Bağlantı 
Erkek 130 17.10 3.18 

-1.544 .122 
Kadın 170 17.64 2.89 

Tabiatla Uyum 
Erkek 130 8.86 2.64 

-3.777 .000 
Kadın 170 10.03 2.52 

Maneviyat Toplam 
Erkek 130 103.07 20.63 

-2.008 .045 
Kadın 170 107.54 18.80 
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Tablo 3’de görüldüğü üzere katılımcıların maneviyat ölçeği puanlarının cinsiyet değişkinine 
göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney 
U testi sonucunda, maneviyat ölçeği toplam puanda ve maneviyat ölçeğinin manevi yaşantı, 
anlam arayışı ve tabiata uyum alt boyutlarında aritmetik ortalamaları arasındaki fark cinsiyet 
değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<.05). 
Maneviyat ölçeğinin manevi yaşantı alt boyutunda kadınların puanlarının ortalaması 
18.74±4.78, erkeklerin puanlarının ortalaması 17.58±5.01 bulunmuştur. Bu sonuca göre 
manevi yaşantı alt boyutunda kadınların ortalama puanlarının erkeklere göre anlamlı derecede 
yüksek olduğu görülmektedir (p<.05).  
Maneviyat ölçeğinin anlam arayışı alt boyutunda kadınların puanlarının ortalaması 
17.06±2.56, erkelerin puanlarının ortalaması 16.22±2.87 bulunmuştur. Bu sonuca göre 
manevi yaşantı alt boyutunda kadınların puanlarının ortalaması erkeklere göre anlamlı 
derecede yüksek olduğu görülmektedir (p<.05). 
Maneviyat ölçeğinin tabiatla uyum alt boyutunda kadınların puanlarının ortalaması 
10.03±2.52, erkelerin puanlarının ortalaması 8.86±2.64 bulunmuştur. Bu sonuca göre manevi 
yaşantı alt boyutunda kadınların puanlarının ortalamasının erkeklere göre anlamlı derecede 
yüksek olduğu görülmektedir (p<.05). 
Maneviyat ölçeği toplam puanın da kadınların puanlarının ortalaması 107.54±18.80, erklerin 
puanları ise 103.07±20.63 olarak bulunmuştur.  Bu sonuca göre maneviyat ölçeği toplam 
puanında kadınların puan ortalamaları erkeklere oranla anlamlı derece de yüksek olduğu 
görülmektedir (p<.05). 
 
3.3. Katılımcıların Yaş Durumlarına Göre Maneviyat Ölçeğinden Aldıkları Puanlara 
İlişkin Bulgular  
 

Tablo 4: Yaş Değişkenine Göre Maneviyat Düzeylerine İlişkin Korelasyon Katsayıları 

 
Manevi 

Başa 
Çıkma 

Aşkınlık 
Manevi 
Yaşantı 

Anlam 
Arayışı 

Manevi 
Hoşnutluk 

Bağlantı 
Tabiatla 
Uyum 

Maneviyat 
Toplam 

Yaş .275** .258** .250** .248** .214** .228** .168** .277** 
      **p<.01 
 
Tablo 4’de görüldüğü üzere katılımcıların yaş değişkeni ve maneviyat ölçeği puanları 
arasındaki ilişkiye bakıldığında tüm alt boyutlarda ve maneviyat toplam puanında istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmuştur. Yaş arttıkça maneviyat ölçeği ortalama toplam puanı ve alt boyut 
ortalama puanlarının da arttığı tespit edilmiştir (p<.01).  
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3.4. Katılımcıların Medeni Durumlarına Göre Maneviyat Ölçeğinden Aldıkları 
Puanlara İlişkin Bulgular 
 

Tablo 5: Medeni Durum Değişkenine Göre Maneviyat Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Boyutlar 
Medeni 
Durum 

N ORT SS χ2 p Fark 

Manevi 
Başa 

Çıkma 

1. Bekâr 82 17.25 5.17 
10.451 .005 1-2 2. Evli 179 18.75 4.63 

3. Boşanmış 39 17.94 5.37 

Aşkınlık 
1. Bekâr 82 8.45 1.84 

11.782 .003 1-2 2. Evli 179 9.10 1.35 
3. Boşanmış 39 8.82 1.35 

Manevi 
Yaşantı 

1. Bekâr 82 18.47 5.36 
4.827 .089  2. Evli 179 20.58 4.16 

3. Boşanmış 39 17.94 5.37 

Anlam 
Arayışı 

1. Bekâr 82 15.90 3.19 
8.161 .017 1-2 2. Evli 179 17.06 2.48 

3. Boşanmış 39 16.69 2.44 

Manevi 
Hoşnutluk 

1. Bekâr 82 14.24 3.64 
10.773 .005 1-2 2. Evli 179 15.53 3.35 

3. Boşanmış 39 14.15 3.20 

Bağlantı 
1. Bekâr 82 16.63 3.34 

11.281 .004 1-2 2. Evli 179 17.82 2.84 
3. Boşanmış 39 17.12 2.92 

Tabiatla 
Uyum 

1. Bekâr 82 9.41 2.75 
.365 .883  2. Evli 179 9.63 2.51 

3. Boşanmış 39 9.28 2.93 

Maneviyat 
Toplam 

1. Bekâr 82 100.38 22.38 
9.059 

 
.011 1-2 2. Evli 179 108.51 17.77 

3. Boşanmış 39 103.23 20.13 
        

Tablo 5’de görüldüğü üzere katılımcıların maneviyat ölçeği puanlarının medeni durum 
değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan Kruskal Wallis Testi 
sonuçlarına bakıldığında manevi başa çıkma, aşkınlık, anlam arayışı, manevi hoşnutluk, 
bağlantı alt boyutlarında ve maneviyat ölçeği toplam puanın da istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık (p<.05) tespit edilirken; manevi yaşantı ve tabiatla uyum alt boyutlarında ise 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>.05). 
Maneviyat ölçeğinin manevi başa çıkma alt boyutunda medeni durumu evli olanların 
ortalaması 18.75±4.63, medeni durumu bekar olanların ortalaması 17.25±5.17 ve medeni 
durumu boşanmış olanların ortalaması 17.94±5.37 olarak bulunmuştur ve aradaki fark 
istatistiksel olarak anlamlı düzeye ulaşmıştır (p<.05). Aradaki farkın hangi gruplar arasında 
olduğunu tespit etmek üzere uygulanan Bonferroni testine göre manevi başa çıkma alt 
boyutunda evli olanların puanlarının bekar olanların puanlarına göre anlamlı derecede yüksek 
olduğu tespit edilmiştir.   
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Maneviyat ölçeğinin aşkınlık alt boyutunda medeni durumu evli olanların ortalaması 
9.10±1.35, medeni durumu bekar olanların ortalaması 8.45±1.84 ve medeni durumu boşanmış 
olanların ortalaması 8.82±1.35 olarak bulunmuştur ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı 
düzeye ulaşmıştır (p<.05). Aradaki farkın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek üzere  
uygulanan Bonferroni testine göre aşkınlık alt boyutunda evli olanların puanlarının bekar 
olanların puanlarına göre anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir.  
Maneviyat ölçeğinin anlam arayışı alt boyutunda medeni durumu evli olanların ortalaması 
17.06±2.48, medeni durumu bekar olanların ortalaması 15.90±3.19 ve medeni durumu 
boşanmış olanların ortalaması 16.69±2.44  olarak bulunmuştur ve aradaki fark istatistiksel 
olarak anlamlı düzeye ulaşmıştır (p<.05). Aradaki farkın hangi gruplar arasında olduğunu 
tespit etmek üzere uygulanan Bonferroni testine göre aşkınlık alt boyutunda evli olanların 
puanlarının bekar olanların puanlarına göre anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir.  
Maneviyat ölçeğinin manevi hoşnutluk alt boyutunda medeni durumu evli olanların 
ortalaması 15.53±3.35, medeni durumu bekar olanların ortalaması 14.24±3.64 ve medeni 
durumu boşanmış olanların ortalaması 14.15±3.20 olarak bulunmuştur ve aradaki fark 
istatistiksel olarak anlamlı düzeye ulaşmıştır (p<.05). Aradaki farkın hangi gruplar arasında 
olduğunu tespit etmek üzere uygulanan Bonferroni testine göre aşkınlık alt boyutunda evli 
olanların puanlarının bekar olanların puanlarına göre anlamlı derecede yüksek olduğu tespit 
edilmiştir.  
Maneviyat ölçeğinin bağlantı alt boyutunda medeni durumu evli olanların ortalaması 
17.82±2.84, medeni durumu bekar olanların ortalaması 16.63±3.34 ve medeni durumu 
boşanmış olanların ortalaması 17.12±2.92 olarak bulunmuştur ve aradaki fark istatistiksel 
olarak anlamlı düzeye ulaşmıştır (p<.05). Aradaki farkın hangi gruplar arasında olduğunu 
tespit etmek üzere uygulanan Bonferroni testine göre aşkınlık alt boyutunda evli olanların 
puanlarının bekar olanların puanlarına göre anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir.  
Maneviyat ölçeğinin toplam puan ortalamasında medeni durumu evli olanların ortalaması 
108.51±17.77, medeni durumu bekar olanların ortalaması 100.38±22.38 ve medeni durumu 
boşanmış olanların ortalaması 103.23±20.13 olarak bulunmuştur ve aradaki fark istatistiksel 
olarak anlamlı düzeye ulaşmıştır (p<.05). Elde edilen bu sonuçlara göre evli olan 
katılımcıların maneviyat düzeylerinin bekar olan katılımcılara göre daha yüksek olduğu 
söylenebilir.  
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3.5. Katılımcıların Eğitim Düzeylerine Göre Maneviyat Ölçeğinden Aldıkları Puanlara 
İlişkin Bulgular 

Tablo 6: Eğitim Durumu Değişkenine Göre Maneviyat Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Boyut 
Eğitim 

Durumu 
N X SS χ2 p Fark 

Manevi 
Başa Çıkma

1. İlk-
Ortaokul 

29 21.10 3.79 

2.328 .507  2. Lise 111 19.71 4.47 
3. Üniversite 131 19.57 5.16 
4. Lisansüstü 29 20.17 3.74 

Aşkınlık 

1. İlk-
Ortaokul 

29 9.24 1.15 

2.188 .534  2. Lise 111 8.93 1.42 
3. Üniversite 131 8.74 1,73 
4. Lisansüstü 29 9.03 1.14 

Manevi 
Yaşantı 

1. İlk-
Ortaokul 

29 20.27 3.86 

8.849 .031 1-3.1-4 2. Lise 111 18.63 4.74 
3. Üniversite 131 17.65 5.33 
4. Lisansüstü 29 17.31 3.88 

Anlam 
Arayışı 

1. İlk-
Ortaokul 

29 17.79 2.32 

5.695 .127  2. Lise 111 16.58 2.76 
3. Üniversite 131 16.54 2.83 
4. Lisansüstü 29 16.72 2.37 

Manevi 
Hoşnutluk 

1. İlk-
Ortaokul 

29 15.89 3.53 

3.353 .340  2. Lise 111 14.86 3.36 
3. Üniversite 131 14.81 3.58 
4. Lisansüstü 29 15.48 3.18 

Bağlantı 

1. İlk-     
Ortaokul 

29 18.48 2.59 

7.047 .070  2. Lise 111 17.52 2.84 
3. Üniversite 131 17.11 3.33 
4. Lisansüstü 29 17.24 2.55 

Tabiatla 
Uyum 

1. İlk-
Ortaokul 

29 11.13 2.34 

17.059 .001 1-3.1-4 2. Lise 111 9.07 2.72 
3. Üniversite 131 9.76 2.51 
4. Lisansüstü 29 8.62 2.36 

Maneviyat 
Toplam 

1. İlk-
Ortaokul 

29 113.93 16.83 

7.217 .065  2. Lise 111 105.33 19.15 
3. Üniversite 131 104.21 21.47 
4. Lisansüstü 29 104.59 14.13 
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Tablo 6’da görüldüğü üzere katılımcıların maneviyat ölçeği puanlarının eğitim durumu 
değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan Kruskal Wallis Testi 
sonuçlarına bakıldığında,  maneviyat ölçeği alt boyutlarından manevi yaşantı ve tabiatla uyum 
alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık tespit edilmiştir (p<.05).  Manevi 
başa çıkma, aşkınlık, anlam arayışı, manevi hoşnutluk, bağlantı alt boyutlarında ve maneviyat 
ölçeği toplam puanında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>.05). 
Manevi yaşantı alt boyutunda eğitim durumu ilkokul-ortaokul olan katılımcıların ortalama 
puanları 20.27±3.86, lise mezunu olan katılımcıların ortalama puanları 18.63±4.74 üniversite 
mezunu olan katılımcıların ortalama puanları 17.65±5.33 ve lisansüstü mezunu olan 
katılımcıların ortalama puanları 17.31±3.88 olarak bulunmuş ve aralarındaki farklılık 
istatistiksel yönden anlamlı bulunmuştur (p<.05). Eğitim düzeyi ilkokul-ortaokul olan 
katılımcıların puanlarının üniversite ve lisansüstü olan katılımcıların puanlarına göre anlamlı 
düzeyde yüksek çıktığı tespit edilmiştir. 
Tabiatla uyum alt boyutunda eğitim durumu ilkokul-ortaokul olan katılımcıların ortalama 
puanlarının 11.13±2.34, lise mezunu olan katılımcıların ortalama puanlarının 9.07±2.72 
üniversite 9.76±2.51 ve lisansüstü 8.62±2.36 olarak bulunmuş ve aralarındaki farklılık 
istatistiksel yönden anlamlı bulunmuştur (p<.05). Tabiatla alt boyutunda eğitim düzeyi 
ilkokul-ortaokul olan katılımcıların eğitim düzeyi üniversite ve lisansüstü olan katılımcılara 
göre ortalamalarının anlamlı düzeyde yüksek çıktığı tespit edilmiştir.  
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3.6. Katılımcıların Hastanedeki Konumuna Göre Maneviyat Ölçeğinden Aldıkları 
Puanlara İlişkin Bulgular 
 

Tablo 7: Hastanedeki Konum Değişkenine Göre Maneviyat Düzeylerine İlişkin Bulgular 
Boyutlar Konum N ORT SS z P 

Manevi Başa 
Çıkma 

Hasta/Hasta 
Yakını 

170 19.55 4.70 
-1.301 .193 

Sağlık 
Çalışanı 

130 20.18 4.62 

Aşkınlık 

Hasta/Hasta 
Yakını 

170 8.90 1.50 
-.195 .845 

Sağlık 
Çalışanı 

130 8.86 1.56 

Manevi Yaşantı 

Hasta/Hasta 
Yakını 

170 18.83 4.79 
-2.492 .013 

Sağlık 
Çalışanı 

130 17.46 4.97 

Anlam Arayışı 

Hasta/Hasta 
Yakını 

170 16.88 2.70 
-1.505 .132 

Sağlık 
Çalışanı 

130 16.45 2.76 

Manevi 
Hoşnutluk 

Hasta/Hasta 
Yakını 

170 15.11 3.64 
.992 .321 

Sağlık 
Çalışanı 

130 14.85 3.23 

Bağlantı 

Hasta/Hasta 
Yakını 

170 17.59 3.11 
-1.851 .064 

Sağlık 
Çalışanı 

130 17.16 2.92 

Tabiatla Uyum 

Hasta/Hasta 
Yakını 

170 9.43 2.69 
-.810 .418 

Sağlık 
Çalışanı 

130 9.65 2.56 

Maneviyat 
Toplam 

Hasta/Hasta 
Yakını 

170 
106.3

4 
20.44 

-1.185 .236 
Sağlık 

Çalışanı 
130 

104.6
5 

18.74 

 
Tablo 7’de görüldüğü üzere katılımcıların maneviyat ölçeği puanlarının hastanedeki konum 
değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan Mann Whitney U testi 
sonuçlarına bakıldığında,  maneviyat ölçeği toplam puanında ve manevi başa çıkma, aşkınlık, 
anlam arayışı, manevi hoşnutluk, bağlantı, tabiatla uyum alt boyutlarında ve hastanedeki 
konum değişkenine göre anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>.05). 
Maneviyat ölçeği alt boyutlarından manevi yaşantı alt boyutunda ise hasta ve hasta 
yakınlarının ortalama puanlarında sağlık çalışanın ortalama puanlarına göre anlamlı olarak 
daha yüksek çıktığı tespit edilmiştir (p<.05).  
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4. SONUÇ  
Bu çalışma Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nde 2019 Ekim-Kasım-Aralık aylarında hasta, 
hasta yakını ve sağlık personelinin maneviyat düzeylerini ve demografik değişkenlere göre 
maneviyat düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amacıyla yapılmıştır.  
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre maneviyat ölçeğinden alınan toplam puanlara göre 
katılımcıların genel anlamda maneviyat düzeylerinin ortanın üzerinde olduğu tespit edilmiştir. 
Buna göre katılımcıların sağlık alanında çalışma şartlarında ve tedavi süreçlerinde 
maneviyatla ilişki içerisinde olduğu söylenebilir. İnsan ve maneviyat ilişkisini inceleyen diğer 
araştırmalara bakıldığında da çalışmamızla paralellik gösterdiği görülmektedir. Gügen (2019) 
sağlık alanında gebelerle yapmış olduğu çalışmasında gebelerin maneviyat düzeylerinin iyi 
düzeyde olduğunu tespit etmiştir. Gebelerin hamilelik döneminin getirdiği zorluklara 
sabretmelerinde, kaygı ve stresten kurtulmalarında, dua ederek Allah ile olan bağlarını 
güçlendirmelerinde dahası Allah’a güvenme ve sığınma konusunda maneviyatın sağlıklarını 
olumlu yönde etkilediği sonucunu ortaya koymuştur (Gügen, 2019: 57-81). Altaş (2020) 
palyatif bakım hastalarının yakınları ile yapmış olduğu çalışmasında, Masat’ın (2018) 
onkoloji hastalarıyla yapmış olduğu çalışmasında,  Babur’un (2019) hemodiyaliz hastalarıyla 
yapmış olduğu çalışmasında, Es (2018) sağlık bilimleri öğrencileri ile yapmış olduğu 
çalışmasında ve Çelik ve diğ. (2014) ve Sezer ve Geçkil (2020) hemşireler üzerinde yapmış 
oldukları araştırmalarında katılımcıların maneviyatla ilişkisi pozitif yönde tespit edilmiştir. Bu 
çalışmalara ek olarak sosyal alanda yapılmış diğer araştırmalarda da (Çakır, 2019; Dalcalı, 
2020) katılımcıların maneviyat düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Hem sağlık 
alanında hem de diğer alanlarda yapılan çalışmalardan çıkan sonuçlara bakıldığında 
katılımcıların maneviyat düzeylerinin iyi düzeyde çıkmasının nedeni insanın dünya da var 
olmasından bu yana hayatının gerçek anlamını bulma ve zorlu yaşam şartlarından dolayı aşkın 
bir varlığa sığınma hissinden kaynaklanabilir. 
Araştırmada elde edilen sonuçlara göre cinsiyet değişkeni katılımcıların maneviyat 
düzeylerinde anlamlı bir farklılık oluşturmaktadır. Buna göre maneviyat ölçeği toplam puanda 
ve maneviyat ölçeğinin manevi yaşantı, anlam arayışı ve tabiatla uyum alt boyutlarında 
kadınların ortalama puanları erkeklerin ortalama puanlarına göre daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. Konu ile ilgili Dursun (2019), Babur (2019), Şeftalici (2017), Çakır’ın (2019) 
yapmış olduğu çalışmaları da incelediğimizde kadınların erkeklere oranla dini ve manevi 
yönelim düzeylerinin yüksek olduğu sonucuyla karşılaşılmıştır. Yapılan çalışmalara 
bakıldığında kadınlarda erkeklere göre manevi ve dini yönelimin daha çok görülmesi 
cinsiyetin getirdiği kişilik özellikleri, toplum içindeki konumu ve kendilerine yüklenen 
sorumluluk farklılıklarından kaynaklanabilir. Ayrıca kadınların karşılaştıkları zorlu 
durumlarla baş etmek için din ve maneviyat gibi güven veren ve rahatlatan uygulamaları daha 
çok benimseme eğiliminde oldukları görülmektedir (Masat, 2018: 85). 
Yaş değişkeni ve maneviyat ölçeği toplam puanı ve alt boyutları arasındaki ilişkiye 
bakıldığında katılımcıların yaşı arttıkça maneviyat düzeylerinin de arttığı bulgulanmıştır. 
Taşan’ın (2020) yapmış olduğu çalışmalarda da yaşın ilerlemesi ile maneviyat düzeyi arasında 
pozitif ilişki tespit edilmiştir.  Araştırmamızın sonuçlarına bakıldığında yaşın artmasının 
maneviyatı pozitif yönde etkilemesinin muhtemel nedenleri arasında yetişkinlik döneminde 
dini şüphe ve sorgulamanın azalması gösterilebilir.  
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Buna ek olarak kişinin çocukluk ve ergenlik dönemine oranla ilerleyen yaşlarda bireysel dini 
düşüncenin gelişmesi, inanma ihtiyacının daha belirgin hale gelmesi ve ölüm korkusundan 
doğan bunalımdan kurtulmanın yolunu manevi yönelimde bulması olarak açıklanabilir 
(Karslı, 2017: 27; Taşan, 2020: 26). 
Sağlık personeli, hasta ve hasta yakınlarının medeni durumuna göre maneviyat ölçeği toplam 
puanında ve manevi başa çıkma, aşkınlık, anlam arayışı, manevi hoşnutluk, bağlantı alt 
boyutlarında evli olanların bekar olanlara göre ortalama puanlarının anlamlı düzeyde yüksek 
olduğu tespit edilmiştir. Çakır’ın (2019) ve Sezer ve Geçkil’ın (2020)  yapmış olduğu 
araştırmalarda da benzer sonuçlar görülmektedir. Bununla birlikte Uçar (2017), Yılmaz ve 
Okyay (2009), ve Esendir (2016)  tarafından yapılan çalışmalara bakıldığında ise medeni 
durumun maneviyat düzeyini etkilemediği sonucu görülmektedir. Sonuçlarda bu şekilde 
farklılıklar bulunması çalışmanın yapıldığı alan ve sosyal yaşam çevresinden kaynaklandığı 
söylenebilir.  
Katılımcıların eğitim düzeyi değişkeni göre maneviyat ölçeği toplam puanında ve manevi 
başa çıkma, aşkınlık, anlam arayışı, manevi hoşnutluk, bağlantı alt boyutlarında istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Maneviyat ölçeği, manevi yaşantı ve tabiatla 
uyum alt boyutları ve eğitim düzeyi değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı şekilde 
farklılık tespit edilmiştir. Eğitim durumu ilkokul-ortaokul olan katılımcıların ortalama 
puanları, eğitim durumu lisans ve lisansüstü olan katılımcıların ortalama puanlarına göre 
anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir.  Yapılan diğer çalışmalarda da benzer 
sonuçlarla karşılaşmak mümkündür.  Fradelos’un diyaliz hastalarıyla yapmış olduğu çalışma 
da eğitim düzeyinin artmasının dini ve manevi yönelimi olumsuz etkilediği sonucu edilmiştir 
(akt. Babur, 2019: 33).  Sharif ve Ong’in yapmış oldukları araştırma da kişin eğitim durumu 
düzeyi ile maneviyat düzeyleri arasında negatif ilişki tespit edilmiştir (akt. Taşan, 2020: 27). 
Bunun sebebi eğitim seviyesi arttıkça kişinin bilimsel yaklaşımı daha ön planda tutması ve 
maneviyat gibi rasyonel olmayan soyut kavramlara ilgi duymaması olabilir. 
Hastanedeki konum (hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanı) değişkeni göre maneviyat ölçeği 
toplam puanı ve manevi başa çıkma, aşkınlık, anlam arayışı, manevi hoşnutluk, bağlantı, 
tabiatla uyum arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir.  Maneviyat 
ölçeği manevi yaşantı alt boyutunda ise hasta ve hasta yakınlarının puan ortalamalarının 
sağlık çalışanlarına göre daha yüksek çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Sağlık alanında hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanları üzerinde yapılan araştırmamızdan elde 
edilen sonuçlara göre,  katılımcıların cinsiyet, yaş, medeni durum değişkeni ve maneviyat 
ölçeği toplam puanlarında anlamlı farklılaşma tespit edilirken eğitim durumu ve hastanedeki 
konumuna göre maneviyat toplam puanlarında anlamlı farklılaşma tespit edilmemiştir. Buna 
göre kadınların erkeklerden, evlilerin bekârlardan maneviyat düzeyleri daha yüksektir ve yaş 
arttıkça maneviyat düzeyi artmaktadır. Ayrıca maneviyat ölçeği alt boyutlarla yapılan 
analizlerde demografik değişkenler ile anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Araştırmaya 
katılan sağlık çalışanı, hasta ve hasta yakınlarının maneviyat düzeylerinin ortanın üzerinde 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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KOSOVA VİLAYETİNDE TAHSÎSAT-I HAFİYYE 

(1900-1903) 
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ÖZET 
Görünümü itibariyle tahsisat-ı hafiyye, Osmanlı İmparatorluğunda her aşaması merkezin 
tasarrufu ve inisiyatifinde olan hususi bir tahsisattır ve miktarını ekseriyetle vilayetlerin asayiş 
meseleleri belirler. Bu çalışma XX. yüzyılın başlangıcından 1903 İlinden İsyanına kadar 
gecen süreçte Osmanlı Avrupasının en batısında yer alan ve çok hudutlu yapısı ile jeostratejik 
bir mevkii olan Kosova vilayetinde hafiyye tahsisatının miktarını, masraf kalemlerini, istifade 
eden unsurlarını ve vilayetin ilave tahsisat taleplerini konu edinmektedir. Komite-çeteleri, 
yabancı diplomatları ve istihbarat unsurlarını takip etmek, Osmanlı coğrafyasına kaçak esliha 
ve muzır evrakların girişini önlemek, firarilerin durumlarını belirlemek, koruma görevlerinde 
bulunmak gibi masrafların giderilmesi için hafiyye, muhbir ve kılavuzlara ödenen tahsisat-ı 
hafiyye, imparatorluk genelinde standarttan uzak bir görüntü sergilemektedir ve ihtiyaç, 
memurun faydası veya pratik becerileri gibi kendine has kaideleriyle hesaplanmaktadır. II. 
Abdülhamit döneminde kurumsal hüviyetine kavuşan tahsisat-ı hafiyenin tatbiki vilayetler, 
refakati Dâhiliye Nezareti, tetkiki ise Yıldız Sarayı tarafından gerçekleştirilmiştir. İşleyiş 
biçimi bakımından değerlendirildiğinde devlet-i ‘Aliyye’nin ebed-müddet anlayışının 
devamlılığı için imparatorluk nezdinde verilen bir askerî refleks olduğu söylenebilir. Süreç 
içerisinde imparatorluğun içerisinde bulunduğu mali kriz göz önünde bulundurulduğunda 
ayırılan bu tahsisatın bütçe içerisinde çok önemli bir gider kalemi olduğu gerek nicel gerekse 
nitel bağlamlarda aşikârdır. Kaynaklarda yer alan aylık ve yıllık kaynaklar bu savı destekler 
şeklindedir. Bu gider kaleminin Kosova özelinde zaman dizinsel perapektifte değişiklik 
göstermesinin temel gerekçesi vilayet özelinde süreklilik arz eden güvenlik meselesidir. 
Kosova’nın sahip olduğu belirtilmiş özellikleri bu güvenlik meselesinin muhtelif sebepleri 
olarak belirlenmiştir. Tahsisat-ı hafiyye merkeze alınarak vilayet eksenli okuma dışında türlü 
okuma denemelerinin vücuda getirilmesi alanı genişletecek, bakirliğini koruyan başlıkların 
incelenmesini sağlayacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Kosova,  Hafiyye, Tahsisat  
 

ALLOWANCE SET ASIDE FOR THE SPY IN VILAYET OF KOSOVO 
(1900-1903) 

 
ABSTRACT 
Allowance set aside for the spy is a special allocation that is at the disposal and initiative of 
the Ottoman Empire in each stage. Furthermore, the allowance is usually determined by the 
extent of the security issues in the provinces. This study focuses on the expense items, 
utilizable elements, and additional allocated demands of the Kosovo province from the 
beginning of the 20th century to the Ilinden Rebellion, which happened in 1903. The Kosova 
province was the best working area of Ottoman Europe by the time and had a geostrategic 
location with its multi-border structure.  
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Allocations were paid to informers and guides to cover the expenses such as following the 
committee-gangs, foreign diplomats, and intelligence elements, also includes preventing the 
entry of illegal weapons and mischievous documents into the Ottoman geography, 
determining the status of the fugitives, and carrying out protection duties. These payments 
display an image that is far from the standards of the empire. In addition to this, the need of 
the province is calculated on its own specific rules, such as utility or practical skills of the 
officer. During the reign of Abdülhamit the second, the implementation of the allocation was 
carried out by the provinces, the Ministry of Internal Affairs, and the inspection by the Yıldız 
Palace. When the allocation is evaluated in terms of its functioning, it can be said that, it is a 
military reflex that has been made by the empire to continue the understatement of the 
continuity of the Ottoman Empire for an eternity. it is obvious that, this allocation was a very 
crucial expense item in the budget in terms of both quantitative and qualitative contexts, 
including the financial crisis that needs to be considered in the Ottoman Empire. Additionally, 
monthly and annual sources that were included in the research sources support this argument. 
The main reason for this expenditure item to change in terms of the time-index perspective is 
because of the continuing security issue in the Kosovo province. The previously stated 
characteristics of Kosovo have been identified as the miscellaneous reasons for this security 
issue. The establishment of various reading attempts other than provincial-axis reading by 
putting allotment of hafiyye into the center will expand the field and enable the examination 
of the topics that preserve their current order. 
Keywords: Kosovo, Spy, Allowance 

1. GİRİŞ 
Devletin güvenliğine veya çıkarlarına zarar verebilecek, başka bir ifadeyle bir düşman için 
faydalı olabilecek1 bilginin bazen yasal bazen ise yasadışı yollarla temin edilmesini,2 sabotajı, 
paramiliter ve psikolojik operasyonları, propagandayı veya muhtelif içerikteki sevkiyatları 
içeren hafiyyelik,3 kamu benliğinin gizliliği esası üzerine kurulu4 son derece sistematik bir 
faaliyettir.5 Hafiyyelik müessesesi, biçimi fark etmeksizin, her devletin ortak, hatta içsel bir 
arzusu, politika belirleme veya karar verme sürecinin önemli bir parçasıdır ve hafiyyeler 
tarafından planlanan operasyonel süreçlerin tüm aşamaları devletlerin iktisadi kabiliyetleri 
doğrultusunda finanse edilir.6   

                                                           
1A Dictionary of Law, (ed. Elizabeth A. Martin), Oxford University Press, 2002, s. 473. ; Dictionary 
2 Alan James-G. R Berridge, A Dictionary of Diplomacy, Palgrave Macmillan, 2003, s. 95. 
3 Neil. L. Beck, "Espionage and the Law of War", American Intelligence Journal, vol. 29, no. 1, 2011, s. 126.; 
"Gizlice veya sahte iddialarla hareket eden, savaşan bir tarafın operasyonları bölgesinde bilgiyi iletmek amacıyla 
alan veya elde etmeye çalışan kişi." Norman Bentwich, "Espionage and Scientific Invention", Journal of the 
Society of Comparative Legislation, vol. 10, no. 2, 1910, s. 243.  
4 Ursula M. Wilder, " The Psychology of Espionage", Studies in Intelligence, vol. 61, no. 2, June 2017, s. 19.  
5 John B. Stanchfield, "The Peril of Espionage", The North American Review, vol. 203, no. 727, June 1916, ss. 
830-831.  
6 Geoffrey B. Demarest, "Espionage in International Law", Denver Journal of International Law and Policy, vol. 
24, no. 2/3, Spring 1996, s. 321.  
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Osmanlı İmparatorluğunda kurumsal hüviyetine II. Abdülhamit döneminde7 kavuşan tahsîsat-
ı hafiyye, komite-çetelerin anlık hareketlerini, saklandıkları mevkileri8 ve firarilerin 
durumunu belirlemek,9 Osmanlı coğrafyasına girişi yapılan kaçak esliha veya muzır evrakın 
kimlerce, hangi rotadan, nereye getirildiğini tespit etmek, ikâmete memur edilenlerin 
korumasını sağlamak,10 konsoloslukları ve yabancı bürokratları izlemek,11 karşı istihbarat 
unsurlarını etkisizleştirmek12 gibi faaliyetleri yürüten istihdam memur veya dışarıdan bilgi 
yahut deneyim paylaşan figürlerin maaş, mükâfat ve operasyon giderlerinin karşılanması 
amacıyla doğrudan merkezin tasarrufuyla belirlenen hususi tahsîsattır. 
 
2. OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA TAHSÎSAT-I HAFİYYEDEN İSTİFADE 
EDEN UNSURLAR 
Osmanlı İmparatorluğunda coğrafyanın ehemmiyeti ve asayiş durumu üst kriterine bağlı 
olarak belirlenen tahsîsat-ı hafiyyenin tatbiki vilayetler, refakati Dâhiliye Nezareti, tetkiki ise 
Yıldız Sarayı tarafından gerçekleştirilmiştir.13 İmparatorluk içerisinde vilayetlerin tahsîsat ve 
ilave nakdi yardım miktarlarının belirlenmesi Dâhiliye Nezareti üzerinden yürütülmüş, 
Dâhiliye Nezaretinin talep edilen meblağı karşılayamaması hâlinde, ya mevcut ile idare 
edilmesi telkin edilmiş14 ya da gerekli paranın gelecek sene bütçesine ilave yapılarak 
karşılanması kararlaştırılmıştır.15 Tahsîsat taleplerinin lüzumlu görülmesi durumunda ise 
Dâhiliye Nezareti, talebi onaylama,16 düzenleme veyahut bir defaya mahsus olarak ilgili 
birimi desteklemeyi tercih edebilmiştir.17   
                                                           
7 Osmanlı İmparatorluğunda istihbarat ve hafiyyelik için bkz. Ali Çelebi, II. Abdülhamit Döneminde Osmanlı 
İstihbaratının Balkan Faaliyetleri, (Notlandıran: Mustafa Koç), Berlin: LAP, 2019. ; Emre Gör, II. 
Abdülhamid'in Hafiye Teşkilatı, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2015. ; Mehmet Ali Beyhan, "II. Abdülhamid 
Döneminde Hafiyye Teşkilatı ve Jurnaller", Türkler, c. XII, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002, ss. 939-950. ; 
Emre Gör, "II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı İstihbarat Ağı (1876-1909)", (Hacettepe Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi), Ankara 2018. ; Hamit Pehlivanlı,  "Osmanlılarda İstihbaratçılık", Türkler, c. 
XIII, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002, ss. 653-667. 
8 Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Yıldız Umumi (Y..PRK.UM.), 51/21, (4 Rebiülahir 1318).  
9 BOA, İrade Bulgaristan (İMTZ.04), 90/36, (22 Zilhicce 1320). 
10 BOA, İrade Hususi (I. HUS), 91/156, (29 Şaban 1319). 
11 "Amerikan sefaret memurlarının Rumeli'deki seyahatleri Osmanlı hafiyyeleri tarafından takip edilmiştir. " 
BOA, Dahiliye Şifre Kalemi (DH.ŞFR.), 276/11, (26 Şevval 1319). 
12 "Bulgaristan Komiserliği Yıldız'a gönderdiği evrakta Osmanlı hafiyye memurlarının Yaykis namında bir Rus 
yüzbaşını yakaladığını, yüzbaşının üzerinde Bulgaristan'ın genel ahvali ile ilgili bir raporun bulunduğunu 
bildirmektedir." BOA, Müfettişlikler ve Komiserlikler Tahriratı (Y..PRK.MK.)., 13/1, (1 Muharrem 1321). 
13 "Vilayetler dışında çeşitli mülki yahut askeri birimlere (Sefaretler, Bulgaristan Komiserliği, Yunan Hudud 
Kumandanlığı, Halep ve Adana Fevkalade Kumandanlığı gibi) ihtiyaç halinde, ihtiyaç oranında hafiyye tahsisatı 
ayrılabilmiştir." BOA, Yıldız Mütenevvi Maruzat (Y..MTV.), 269/113, (14 Şevval 1322). ; BOA, Sadaret 
Mühimme Kalemi Evrakı (A.}MKT.MHM.), 654/13, (4 Muharrem 1322). ; BOA, Dahiliye Mektubi Kalemi 
(DH.MKT.), 848/32, (18 Safer 1322). ; BOA, Şura-yı Devlet (ŞD.), 2358/9, (7 Safer 1318). ; BOA, İrade 
Zabtiye (İ..ZB..), 2/29, (5 Rebiülahir 1318). 
14 BOA, DH.MKT, 2336/94, (25 Zilhicce 1317). 
15 BOA, Dahiliye Islahat (DH.TMIK.S..), 38/16, (23 Safer 1320). 
16 BOA, DH.MKT, 2383/22, (6 Rebiülahir 1318). ; "Bitlis Vilayetinin hafiyye tertibi kalmaması üzerine vilayete 
5000 kuruş ek tahsisat ayrılmıştır." BOA, İ..HUS., 93/99, (30 Şevval 1319). 
17 BOA, Babıali Evrak Odası (BEO), 2171/162754, (25 Cemaziyelahir 1321). 
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Dâhiliye Nezaretinin ilave tahsîsatı onaylamasının akabinde Maliye Nezareti vasıtasıyla ilgili 
birime ödeme yapılmıştır.18 Talebi reddedilen bazı birimler ivedi ihtiyaçlarını diğer 
tahsîsatlardan kullanmak suretiyle gidermeye çalışmışlardır. Örneğin İşkodra vilayetinin 
hapishaneler masrafından harcadığı fazla para daha sonrasında vilayetin hafiyye tahsîsatından 
düşülmüştür.19 
 

Tablo 1: Muhtelif Vilayetlerin Hafiyye Tahsîsatları (Ocak 1903)20 

No Vilayetler 
Aylık 

(kuruş) 
Yıllık 

(kuruş) 
No Vilayetler 

Aylık 
(kuruş) 

Yıllık 
(kuruş) 

1 İşkodra 4600 55.200 10 Kastamonu 2000 24.000 

2 Manastır 4166 50.000 11 Selanik 1867 21.920 

3 Cebel-i Lübnan 4000 48.000 12 Kosova 1530 18.360 

4 Beyrut 3270 39.300 13 Ankara 1475 17.700 

5 Sivas 2550 30.600 14 Aydın 1161 13.940 

6 Trabzon 2550 30.600 15 Van 1115 13.380 

7 Suriye 2083 25.000 16 Yemen 900 10.800 

8 Yanya 2040 24.480 17 Basra 833 10.000 

9 Hüdavendigâr 2000 24.000 18 Bingazi 425 5100 

 
Osmanlı İmparatorluğunda tahsîsat-ı hafiyye giderleri arasındaki en ciddi kalem hafiyyelerin 
maaş ödemeleri idi. İmparatorluk genelinde standarttan uzak bir görüntü sergilese de ihtiyaç, 
memurun faydası veya pratik becerileri gibi kendine has kaidelerle hesaplanan, memuriyetin 
ifa edildiği coğrafyaya, bazen mevsime,21 görevin muhteviyatına yahut ehemmiyetine göre 
vilayetlerin inisiyatifiyle belirlenen ve doğrudan merkezi otoriteye arz edilerek onaylatılan 
hafiyye maaşları, Manastır vilayetinde 400 ila 600 kuruş aralığında,22 Kosova vilayetinde ise 
doğrudan 500 kuruş olarak tahsis edilmiştir.23   

                                                           
18 BOA, DH.MKT, 2369/74, (8 Rebiülevvel 1318). 
19 BOA, DH.MKT., 2499/94, (29 Safer 1319). 
20 BOA, İrade Dahiliye (İ .DH), 1405/11, (19 Şevval 1320). 
21 "Adalarda yaz mevsiminde görev yapan hafiyye memurlarının maaşları 900 kuruşa iblağ olunmuştur." BOA, 
BEO, 1140/85475, (22 Muharrem 1316). 
22 BOA, BEO, 55/4052, (28 Muharrem 1310). ; "Kozana kazasında hafiyyelikte istihdam olunan Kara Yani'nin 
maaşı 400 kuruşa iblağ olunmuştur." BOA, DH.MKT., 2415/13, (21 Cemaziyelahir 1318). 
23 BOA, BEO, 2016/151145, (8 Zilhicce 1320).  
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Maaşı itibariyle hafiyyelerin konumuna bakıldığında aynı dönemde Yanya ve Kırkkilise'de bir 
polis 200 kuruş,24 Ustrumca'da bir polis 300 kuruş,25 Aydın vilayetinde üçüncü sınıftan tayin 
bir komiser 400 kuruş,26 İpek Müftüsü 500 kuruş,27 Kosova vilayetinde bir polis müdürü 2500 
kuruş,28 Kale-i Sultaniye Zaptiye Alaybeyi 3000 kuruş,29 Beyoğlu Jandarma Kumandanı 5000 
kuruş30 maaş almakta idi. Memur maaşlarının mukayesesi bir hafiyyenin hemen hemen bir 
komiser ile aynı maaşı aldığını ortaya koymaktadır.  
Hafiyyelerden sonra vilayet ihbar masraflarının diğer önemli bir kalemi ise muhbir ve kılavuz 
ödemeleri idi. Muhbir ve kılavuzlar Osmanlı İmparatorluğunda maaşsız -gönüllülük esasiyle- 
olarak istifade, maaş, yevmiye veya mükâfat verilmek suretiyle istihdam edilmiş, ödemeleri 
sağladıkları fayda doğrultusunda belirlenmiştir. Örneğin Beyrut vilayetinde Halil adında bir 
muhbire 3000 kuruş,31 Elentepe'de bol miktarda silah ve cephane bulunmasını sağlayan bir 
muhbire 5 lira,32 Ohrili eşkıya reisi Hristo ile avanesinin bulunduğu mahalli ihbar ederek 
kolayca yakalanmalarını sağlayan iki Bulgar muhbire 30 lira,33 Kesriye'de eşkıya 
Çakalarof'un itlafı için bir muhbire 100 lira,34 Seriniye Gazetesi Müdürü ve Harp Komitesi'ne 
mensup Makedonyalılar Cemiyeti'nin Reisi Mösyö Yuvan Stoyanoviç'e 300 frank,35 
Gevgili'de eşkıyaların gizlendiği yeri haber verecek ve delalet edecek muhbir ve kılavuzlara 
2500 kuruş,36 Praşova'da eşkıyanın varlığını ihbar için istihdam olunacak muhbire aylık 300-
500 kuruş,37 Selanik'te müfrezelerle dolaşacak kılavuzlara ise 250 kuruş verilmesi 
kararlaştırılmıştır.38 Muhbir ve kılavuzlara ayrılan tahsîsatın yer yer yüksek olması hem 
kaynağın verdiği bilginin değerini hem de Osmanlı bürokrasisinin işten doğan risklere karşı 
cazip bir maddi kazanç vaat ettiğini göstermektedir. Nitekim ifşa olmaları hâlinde komite, 
çete veya eşkıyaların hedefi hâline gelebilen muhbirlerin,39 öldürülmekten korkarak maddi ya 
da kanuni beklentiler içerisine girdiği görülmüştür.40   

                                                           
24 BOA, Teftişat-ı Rumeli Evrakı- Yanya (TFR.I.YN.), 4/310, (17 Zilkade 1320). ; BOA, TFR.I.ŞKT., 9/867, (4 
Safer 1321). 
25 BOA, Zabtiye (ZB.), 112/73, (3 Rebiülevvel 1319).  
26 BOA, Meclis-i Vükela Mazbataları (MV.), 102/19, (19 Muharrem 1319).  
27 BOA, BEO, 2427/181953, (1 Şaban 1322).  
28 BOA, BEO, 1781/133562, (10 Şevval 1319).  
29 BOA, BEO, 2016/151145, (8 Zilhicce 1320). 
30 BOA, ŞD., 644/8, (11 Zilkade 1318). 
31 BOA, BEO, 2020/151449, (16 Zilhicce 1320). 
32 BOA, Yıldız Askeri Maruzat (Y.PRK.ASK.), 186/75, (8 Şaban 1320). 
33 BOA, Rumeli Müfettişliği Sadaret Evrakı (TFR.I.A.), 4/382, (6 Muharrem 1321). 
34 BOA, BEO, 2085/156326, (10 Rebiülevvel 1321). 
35 BOA, BEO, 1774/132999, (24 Ramazan 1319). 
36 BOA, Rumeli Müfettişliği Jandarma Müşiriyet ve Kumandanlık Evrakı (TFR.I.AS.), 11/1048, (3 Zilhicce 
1321). 
37 BOA, Teftişat-ı Rumeli Evrakı- Kosova (TFR.I.KV.), 70/6985, (17 Cemaziyelahir 1322). 
38 BOA, TFR.I.AS., 18/1724, (25 Şaban 1322). 
39 "Başköy adlı Rus köyü ve Kağızman'ın Armutlu Köyü arasındaki bir mevkiiden çıkarılan silahların muhbirleri 
olan Kirkor ile Armutlu köyünden diğer bir şahsın Kağızman çarşısında Ermeniler tarafından öldürülmüştür." 
BOA, A.}MKT.MHM., 642/24, (25 Rebiülevvel 1318).  
40 BOA, TFR.I.KV., 21/2090, (27 Rebiülevvel 1321). 



 

 
67 

SSD JOURNAL 

International Conference on 

Social Sciences & Humanities 

March 05-06, 2021 / ANKARA 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: https://www.ssdjournal.org/ 

E-MAIL: journalssd@gmail.com 

 

 
3. KOSOVA VİLAYETİNDE TAHSÎSAT-I HAFİYYE 
XX. yüzyılın ilk devresinde jeostratejik konumu ile Kosova vilayeti Osmanlı Avrupasının en 
batısında yer almakta idi. Vilayetin Piriştine sancağı kuzeyden Sırbistan, Üsküp sancağı 
doğudan Bulgaristan, İpek sancağı batıdan Karadağ, Yeni Pazar sancağı kuzeyden Sırbistan, 
güneyden Karadağ, Taşlıca sancağı kuzeyden Sırbistan, batıdan Karadağ ile çevrili idi. Çok 
hudutlu yapıdan mülhem sahip olduğu kritik önemin yanı sıra, coğrafya üzerinde muhtelif 
emelleri olan devletlerin -Avusturya-Macaristan ve Rusya dâhil- çelişkili tarihsel iddiaları 
vilayete ayrı bir hassasiyet kazandırmıştır.41 
Kosova vilayetinde tahsîsat-ı hafiyye 1 Haziran 1900 itibariyle -mallar bakiyesinden 
ödenmesi kararlaştırılan-42 senelik 15.000 kuruştur.43 Vilayetin hafiyye tahsîsatında ilk ciddi 
zam Köprülü kazasının Selanik vilayetinden Kosova vilayetine ilhak edilmesi sonrasında 
yaşanmıştır. Dâhiliye Nezareti, Köprülü kazası için gerekli masrafların mebâliğ-i mahsûsadan 
ödenmesi hususunda karar kılmış, mümkün olmadığı taktirde ne kadar paraya ihtiyaç 
olduğunu Kosova vilayetine sormuş44 ve görüşmeler neticesinde vilayetin hafiyye tahsîsatı 14 
Kasım 1900'de senelik 18.000 kuruşa çıkarılmıştır.45 Lâkin yapılan zam Kosova vilayetinin 
ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalmış olacak ki kısa bir müddet sonra 6 Ocak 1901'de 
Kosova vilayetinden Dâhiliye'ye gönderilen şifreli telgrafta Bulgar komitelerinin artan 
faaliyetleri sebep gösterilerek vilayetin hafiyye tahsîsatının artırılması istenmiştir.46  Talebe 
yönelik Bâb-ı Âli'den bir dönüş olmaması üzerine 24 Şubat 1901'de Kosova vilayeti şifreli bir 
telgrafla talebi yinelemiştir.47 Kosova vilayetinin konunun ehemmiyetini vurgulaması üzerine 
Dâhiliye, vilayetin tahsîsat taleplerini sadârete takdim etmiştir.48  Bu esnada Kosova vilayeti 
ihtiyaçlar karşısında prosedürlerin yavaş ilerlediğini düşünerek 8 Nisan 1901'de vilayetin her 
yerinden mütemadiyen hafiyye tahsîsatı talepleri aldığını tekraren Dâhiliye'ye bildirmiştir.49 
Vilayetin talepleri üzerine Bâb-ı Âli, Bulgar komitelerinin durumlarını ve hareketlerini 
araştırmak için gerekli vasıtaların temini maksadıyla vilayetin hafiyye tahsîsatına 10.000 
kuruş ilave edilmesini,50 ilave tahsîsatın merkez hafiyye muhassasatından Kosova hafiyye 
tahsîsatına aktarılmasını kararlaştırmıştır.51   

                                                           
41 Mucize Ünlü, "Kosova Vilâyeti'nin İdarî ve Sosyal Yapısı (1877-1912)", (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi), Samsun 2002, ss. 179-209. ; László Gulyás-Gábor Csüllög, "Kosovo's 
Territorial Characteristics from the Roman Empire to the Fall of the Medieval Serbian State", West Bohemian 
Historical Review, no. 1, 2012, s. 12.  
42 BOA, DH.MKT., 2398/30, (6 Cemaziyelevvel 1318). 
43 BOA, DH.MKT., 2353/78, (2 Safer 1318). 
44 BOA, DH.MKT., 2396/5, (30 Rebiülahir 1318). 
45 BOA, DH.MKT., 2428/19, (21 Recep 1318). 
46 BOA, DH.ŞFR., 254/109, (15 Ramazan 1318). 
47 BOA, DH.ŞFR., 256/16, (5 Zilkade 1318). 
48 BOA, DH.MKT., 2459/71, (18 Zilkade 1318). ; BOA, DH.MKT., 2464/98, (2 Zilhicce 1318). 
49 BOA, DH.ŞFR., 258/42, (18 Zilhicce 1318). 
50 BOA, I. MTZ.(04), 21/1397, (19 Zilhicce 1318). 
51 BOA, BEO, 1644/123266, (24 Zilhicce 1318). 
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Harita 1. Kosova Vilayeti Sancak Merkezleri (1900)52 

 
 
Bâb-ı Âli'nin -imparatorluk genelinde- ilave tahsîsat ve zam taleplerine verdiği refleksin 
belirleyicisi gereklilik kıstasında yapılan önceliklendirmedir. Bu bağlamda 4 Haziran 1902'de 
Kosova vilayetinin Sırp Hükûmetinin hududa yakın köyleri silahlandırmasının engellenmesi 
ve hududun daha iyi muhafaza edilebilmesi için talep ettiği hafiyye istihdamı,53 elzem 
görülmemiş ve vilayet bütçesinde karşılığı bulunmaması sebebiyle yerine getirilemeyeceği 
bildirilerek reddedilmiştir.54 7 Mart 1903'te vilayete birer polis müfettişi ve müdür istihdam 
edileceğine ehliyetli bir müdür nezdinde bu görevler birleştirilerek tayinin gerçekleştirilmesi 
ve vilayete 500 kuruş maaşla bir hafiyye istihdamı sağlanması söz konusu edilmiştir.55 
Özellikle 1903 İlinden İsyanı (Ağustos-Kasım) Kosova vilayetindeki hafiyye tahsîsatının 
hızlıca tükenmesine yol açmıştır.56   

                                                           
52 BOA, Haritalar (HRT.h.), 251, (28 Şaban 1317). 
53 BOA, DH.MKT., 516/54, (26 Safer 1320). 
54 BOA, DH.MKT., 529/13, (18 Rebiülevvel 1320). 
55 BOA, ZB., 45/41, (7 Zilhicce 1320); "Kosova Vilayeti Başkomiseri Şevki Efendi'nin Kosova'nın lisan ve 
ahvâline vukûfiyetsizliğinden dolayı Trablusgarp Serkomiseri Şaban Efendiyle becayişi kararlaştırılmıştır." 
BOA, TFR.I.KV., 8/769, (14 Zilkade 1320); "Daha sonra bu tayin durdurulmuştur." BOA, ZB., 117/11, (12 
Zilhicce 1320). 
56 "Kosova Vilayetinin 1903 Bütçesi masraf kalemleri incelendiğinde en büyük masraf kalemi Jandarma 
Dairesine (%41 ile) aittir. Buna %6'lık polis tahsîsatını eklediğimizde neredeyse bütçenin yarısı güvenliğe tahsis 
edildiği görülmektedir." Hilmi Bayraktar, "Meşrutiyet Dönemi Kosova Vilayeti Mali Verileri Üzerine Bir 
Değerlendirme", Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, sy. 10, 2016, s. 79. 
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Vilayetin hafiyye tahsîsatını tamamıyla kullanması üzerine, bir defaya mahsus Dâhiliye 
Nezareti tahsîsatından 10.500 kuruş aktarılmış,57 akabinde ise vilayetin hafiyye tahsîsatı 2000 
kuruş zam ile senelik 20.000 kuruşa çıkarılmıştır.58   
 
4. SONUÇ 
Metodolojik kaygılarım ve metin bütünlüğü hilafına yaşanacak olası kargaşanın önüne 
geçebilmek hasebiyle çalışmanın sonuçlarını maddeler hâlinde sunmanın -ve 
değerlendirmenin- daha doğru olacağı kanaatindeyim. 
1.Oluşumu bakımından II. Abdülhamit tarafından davranış formu olarak vücuda getirilen 
tahsîsat-ı hafiyye, Devlet-i 'Aliyye'nin ebed-müddet anlayışının devamlılığı için verilen bir 
askeri refleksidir. 
2.İmparatorluğun içerisinde bulunduğu iktisadi buhran göz önünde bulundurulduğunda 
tahsîsat-ı hafiyye giderlerinin ciddi bir kalem olduğu şüphesizdir. Gerek kaynaklar gerekse 
hadiseler üzerinden elde edilen çıkarımlar bu savı desteklemektedir. 
3.XX. yüzyıl itibariyle Kosova vilayetinin en ciddi sorunu asayiştir. Lâkin bahsi edilen bu 
problem interdisipliner bir çerçevede ele alınması gereken -tarih disiplinine haricen sosyoloji, 
uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi gibi- Makedonya Sorunundan ayrı 
tutulamaz. 
4.Kosova vilayetinin hassas jeostratejik konumu Bâb-ı Âli ve vilayet idarecileri tarafından 
sürekli dile getirilse de Vilayet-i Selâse içerisinde en az tahsisat Ocak 1903 itibariyle Kosova 
vilayetine aittir. (Manastır vilayeti senelik 50.000 kuruş, Selanik vilayeti senelik 21.900 
kuruş, Kosova vilayeti senelik 18.360 kuruş.) 
5.Sınırları itibariyle geniş bir coğrafyaya hükmeden ve farklı birçok kalem üzerinden 
taleplerin muhatabı olan Bâb-ı Âli, Kosova’nın tahsîsat-ı hafiyye taleplerini vilayet 
yöneticileri kadar heyecanlı bir atmosferde karşılamamıştır. Bu duygu durum uyuşmazlığını 
mikro-makro ölçek ilişkisinde düşünmek yerinde olacaktır. 
6.Kosova vilayetinin hafiyye tahsisatına yapılan ilavelerde vilayet yöneticilerinin ısrarcı 
tutumu ciddi bir etmendir. İlave tahsisatlar konusunda Bâb-ı Âli'nin küsuratlı meblağlardan 
kaçındığı (10.000 kuruş, 10.500 kuruş gibi) görülmektedir. 
7.Metodolojik açıdan yeni bilgiler ilave edilmesinin çalışmayı geliştireceği, arzu eden 
araştırmacıların bu yöndeki teşebbüslerinin tarih ilmine fayda sağlayacağı muhakkaktır. 
Çalışma ekseninde belirlenen odaktan ayrılmamak adına II. Abdülhamit dönemi istihbarat ve 
hafiyyelik gelişimine bizatihi değinilmemiştir. Ayrıca tahsîsat-ı hafiyye bağlamında vilayetler 
dışındaki birimler -Bulgaristan Komiserliği, Yunan Hudud Kumandanlığı, Halep ve Adana 
Fevkalade Kumandanlığı ve konsolosluklar gibi- çalışma konusu olmaklığı bakımından 
bakirliğini korumaktadır.  

                                                           
57 BOA, DH.MKT., 764/17, (21 Cemaziyelahir 1321). 
58 BOA, Y.PRK.MK., 17/56, (10 Şevval 1321). 
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NECATİ MERT’İN HİKAYELERİNDE TOPLUMSAL DEĞİŞME VE MODERN 
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ÖZET 
Toplumsal yapıda ve onu oluşturan aile, din, ahlak, ekonomi vb. unsurlarda görülen 
değişimlere toplumsal değişme denir. Her toplumda meydana gelen, yaşamın kısmi bir 
alanında olabileceği gibi tümünde de görülebilen değişimlerle kurumlarda farklı durumlara 
geçişler ya da farklılaşmalar görülür. Bunlar manevi yönü ağır basan aile, din vb.de dirençle 
karşılaşırken maddi yapılarda daha hızlıdır ve diğerlerindeki değişimleri tetikler, etkiler. 
Dayatmayla, hızlı, altyapısı yetersiz bir şeklide gerçekleşirse toplumsal bunalımlara neden 
olur. Türkiye’de Batı Avrupa’nın toplumsal ve fikirsel bileşimine erişilmesi gereken bir hedef 
olarak görülen Batılılaşma, Osmanlıda başlayıp Cumhuriyette yeni boyutlar kazanarak 
günümüze kadar süregelmiş beraberinde getirdiği modern hayatla sarsıcı, köklü toplumsal 
değişimlere ve dönüşümlere sebep olmuştur. Modernleşme, çağdaşlaşma, ilerleme, 
sanayileşme, gelişme vb. adlar altında dayatılan bu süreçte; toplumsal, siyasal, kültürel 
programlarla kurumlar hızla değişmeye başlamış; dönüşümler teknolojik gelişmelerle 
desteklenmiş ve hızlanmıştır. Böylece ekonomide, kentleşmede, ailede, dinde vb.de çatışmalı, 
çarpık, çelişkili bir hayat ortaya çıkmıştır. Bu değişimler ve beraberinde getirdiği sorunlar 
birçok sanatçı tarafından ele alınmıştır. Yaşadığı döneme tanıklık eden Necati Mert de buna 
kayıtsız kalmamış, Türkiye’nin yaşadığı değişimin son kırk yılına öykülerinde yer vermiştir. 
Sağlam gözlemlerine dayanan hikâyelerinde toplumun geçirdiği sarsıcı süreci ele almış, 
değişimin nelere mal olduğuna, Türk toplumunun neleri kaybettiğine dikkat çekerken modern 
hayatı ve getirdiklerini de eleştirmiştir. Geçmişten kopuş, yerel özelliklerin yok olması, sosyal 
çözülme, kentleşmenin getirdiği bireysellik ve yalnızlık, yok olan değerler ve gelenekler, 
aşınan insan ilişkileri, yozlaşma, modernleşen-küreselleşen-sekülerleşen günlük yaşamda din 
ve insanın trajedisi vb. başlıca işlediği konular olmuş, okuyucunun toplumdaki dönüşümlere 
tanıklık etmesini sağlamış bazen de toplumsal olayları analiz etmiştir. Bu çalışmada yazarın 
öykülerinde toplumsal değişimleri ele alışı ve modern hayat eleştirisi ekonomi-geçim, 
teknoloji-bilim, aile, kadın çocuk, kentleşme, din ve ahlak anlayışı çerçevesinde 
değerlendirilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Necati Mert, Gelenek, Sosyal Yapı, Modern Hayat, Toplumsal değişme  
 

SOCIAL CHANGE AND CRITICISM OF MODERN LIFE IN NECATI MERT'S 
STORIES 

 
ABSTRACT 
The changes seen in the social structure and in the family, religion, morality, economic etc. 
elements that make up it are called social change. There are transitions to different situations 
or differentiation in institutions with the changes that occur in every society,  can be seen in a 
partial area of life or in all of them. Changes is faster in material structures while faces 
resistance in religion, family etc. and change brings changes. Changes causes social 
depressions ıf it happens quickly and with insufficient infrastructure.  
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Westernization has continued in the Republic began in the Ottoman Empire in Turkey, has 
caused traumatic, radical social changes and transformations with the modern life. Thus a 
conflicted, distorted and contradictory life has emerged in economy, urbanization, family, 
religion etc. These changes and their problems have been handled by many artists. Necati 
Mert also told the  Turkey experienced the change that which took place in the history of the 
last forty years  in his stories. He has dealt with the break from the past, the destruction of 
local characteristics, social dissolution, individuality and loneliness brought about by 
urbanization, vanishing values and traditions, degenerate human relations, degeneration, 
religion and human tragedy in modernizing-globalizing-secularizing daily life in his stories. 
He enabled the reader to witness the transformations in society and sometimes he analyzed 
social events. In this study, the author's approach to social changes in his stories and his 
critique of modern life will be evaluated within the framework of the understanding of 
economy-livelihood, technology-science, family, woman and child, urbanization, religion and 
morality. 
Keywords: Necati Mert, Tradition, Social Structure, Modern Life, Social Change
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ANA DİLİ TÜRKÇE OLAN ÖĞRETİCİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE 
GÜRCİSTAN'DA TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi Memet ABUKAN 
Muş Alparslan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık ve Kabin 
Bölümü 
ORCID: 0000-0003-3461-0539 
 
ÖZET 
Dünyanın birçok ülkesinde Türkçe öğrenmeye olan talep artmakta ve bunun da karşılanması 
yolunda önemli faaliyetler yürütülmektedir. Yunus Emre Enstitüsü başta olmak üzere birçok 
kurum ve kuruluş aracılığıyla Türkçenin hem yurt içi hem de yurt dışındaki faaliyetleri 
başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Türkçenin dünyanın her tarafında konuşulmasına yönelik 
yapılan çalışmalar büyük bir özveriyle sürdürülmekte ve son yıllarda bunun meyveleri de 
alınmaktadır. Türkçe bilen yabancı devlet adamları, sporcular, sanatçılar gibi birçok meslek 
grubuna ait başarılı bireylerin görülmesi bu etkinin boyutlarını göstermesi bakımından kayda 
değerdir. Bu çerçevede Türkçenin farklı dil ve kültür coğrafyalarında yürütülmesi bu dile dair 
yapılacak çalışmaların da daha niteliksel ve güncel kılınması zorunluluğunu doğurmaktadır. 
Bu amaçla Türkçenin yabancı dil olarak öğretim çalışmalarının yürütüldüğü ülkelere özgü 
araştırmalar yapılması alana katkı sağlayacaktır. Nitekim yapılan çalışmada da Gürcistan’da 
Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten anadil konuşuru öğreticilerin görüşlerine başvurulmuştur. 
Böylece onların ilgili ülkede Türkçe öğretiminde karşılaştıkları sorunlar ve bunların 
çözümüne yönelik önerilerinin neler olduğunun tespitiyle alan yazına katkı sunmak 
amaçlanmıştır. Çalışmada nitel yöntemlerden biri olan durum araştırmasından 
yararlanılmıştır. Bunun için yarı yapılandırılmış bir görüşme formu öğreticilere uygulanarak 
verilerin elde edilmesine çalışılmış ve elde edilen veriler de içerik analizine tabi tutulmuştur.  
Böylece çalışmanın bulgularına erişilmiş ve bu bulgular çeşitli temalarla sınıflandırılmıştır. 
Yaklaşık 8 öğreticinin katkı sunduğu bu çalışmayla öğrenme alanlarından materyallere, 
etkinliklerden öğrenci taleplerine kadar birçok konuda çeşitli saptamalar yapılmış ve bu 
bulgular eşliğinde de çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Böylece yapılan çalışmayla 
Gürcistan’da Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine dair niteliğin geliştirilmesine ve alan 
yazına katkı sunulmasına çalışılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Gürcistan’da Türkçe Öğretimi, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, 
Öğretici Görüşleri 
 

TEAHING OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN GEORGIA 
ACCORDING TO THE OPINIONS OF THE NATIVE SPEAKER TEACHERS OF 

TURKISH 
 

ABSTRACT 
The demand for learning Turkish is increasing in many countries of the world and some 
important activities are conducted in order to meet this demand. By means of several 
institutions and organizations mainly Yunus Emre Institute, both domestic and foreign 
activities related to Turkish are conducted successfully.   
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The studies performed in order to provide the speaking of Turkish all around the world are 
conducted selflessly and this has brought results in recent years. Presence of successful 
individuals of many occupational groups such as foreign politicians, athletes, artists who 
know Turkish is significant in terms of indicating the dimensions of this effect. Conducting 
Turkish in different language and cultural geographies in this context imposes the obligation 
to make the studies to be done on this language more qualitative and current. To this end, 
making researches specific to the countries where teaching studies of Turkish as a foreign 
language are done will contribute to the field. Thus, in this study opinions of the native 
speaker teachers who teach Turkish as a foreign language in Georgia are asked. In this way, it 
is aimed to contribute to the body of literature by finding out the problems that they encounter 
while teaching Turkish in the related country and their solution offers. In the study, case 
study, one of the qualitative methods, is utilized. Therefore, a semi-structured interview form 
is applied to the teachers, the data is obtained and subject to content analysis. In this way, 
study findings are obtained and these findings are classified with various themes. Thanks to 
this study contributed by about eight teachers, various points are determined in several issues 
from learning domains to materials, from activities to students’ demands and in line with 
these findings various suggestions are made. Thus, with this this study it is aimed to develop 
the quality and contribute to the body of literature in relation to teaching of Turkish as a 
foreign language in Georgia. 
Keywords: Teaching of Turkish in Georgia, Teaching of Turkish as a Foreign Language, 
Opinions of Teachers 
 
1. GİRİŞ 
Tarihi çok eski dönemlere kadar giden Türk-Gürcü ilişkileri ekonomik, siyasi, kültürel vb. 
birçok alanda gelişerek günümüze kadar devam etmiştir. İki toplum arasındaki olumlu 
ilişkileri sürdürmek ve hatta daha da güçlendirmek amacıyla birçok alanda olduğu gibi dil ve 
kültür alanında da çeşitli faaliyetlerin yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu amaçla ilk 
olarak Gürcistan’da 1945 yılında Tiflis Devlet Üniversitesi bünyesinde Doğu Bilimleri 
Fakültesi bünyesinde Türkoloji Bölümü açılmıştır. Gürcistan’ın ilk Türkologu olan Sergi 
Cikiya, burada Türk diline yönelik çalışmalar yapmış ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerini 
yürütmüştür. Daha sonra ise İ. Şervaşidze, G. Tsalkalamanidze, N. Canaşia, V. G. Jangidze 
gibi Gürcü Türkologlar da yetişmiştir ülkede ve bunlar aracılığıyla da Türk dili tarihinden 
monografilere kadar birçok çalışma yapılmıştır. Bu faaliyetler büyük bir hızla sürdürülmüş ve 
günümüzde Gürcistan’da çok sayıda Türkoloji bölümleri açılmış ve birçok üniversitede ise 
seçmeli derslerle Türkçe faaliyetleri yürütülmüştür. Ayrıca Türkçe Dil Merkezleri, Yunus 
Emre Enstitüsü gibi kurumlar aracılığıyla da Türkçe öğretimine yönelik faaliyetler güçlü ve 
etkin bir şekilde sürdürülmektedir (Abukan, 2021, 454; Grdzelishvili, 2018, 8; Gaprindashvili, 
2016, 35; Manvelidze, 2019, 24-25). Gürcistan’daki Türkoloji ve Türkçe öğretimine yönelik 
çalışma yürüten kurum ve kuruluşlar ise şöyledir:  
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1.1. Gürcistan’daki Türkoloji Bölümleri:  
1.1.1. Batum Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü 
Türkoloji Bölümü, Beşeri Bilimler Fakültesi’nin Doğu Bilimleri Bölümü’nde iki program 
olarak yer almaktadır: Türk Dili ve Edebiyatı ve Türklük Bilimi. Bu programlar 2007 yılında 
faaliyete geçmiştir. Bölümde 11 öğretim görevlisi görev yapsa da Türkoloji disiplini olarak 
bölümün hocaları Doç. Dr. Lili Tandileva ve Dr. Öğr. Üyesi Liana Chkonia adlı öğretim 
üyeleridir. Bölüm her yıl 15 öğrenci almaktır.  
 
1.1.2. Kutaisi Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü 
Üniversitede Şarkiyat Bölümü altında bulunan Türkoloji Kürsüsü 1991 yılında eğitim 
öğretime başlamıştır. Ana dal ve yan dal olarak her yıl ortalama 20-25 öğrencinin kaydolduğu 
bölümde dört öğretim görevlisi görev yapmakta ve her yıl da bölüme Türkiye’den bir 
okutman görevlendirilmektedir. Bölümün Türkolog Hocaları Öğretim Görevlisi Giga 
Kamushadze, Maka Susareishvili ve İrma Asatiani’dir. 
 
1.1.3. Samstskhe-Javakheti Devlet Üniversitesi  
Ahıska’da bulunan bu üniversitede Türkoloji Bölümü Eğitim Beşeri ve Sosyal Bilimler 
Fakültesi’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümde önceleri Türk Dili ve 
Edebiyatı sınıfı olmasına rağmen son yıllarda yan dal olarak Türkçe öğretimi sağlanmaktadır. 
Her yıl 10 ile 20 sayıları arasında öğrencinin kaydı yapılmakta ve dersler Roin Kavrelishvili 
ve Maka Shonia adlı öğretim görevlileri tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Türkiye’den 
görevlendirilen bir okutman da burada Türkçe faaliyetlerini yürütmektedir.   
 
1.1.4. İvane Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü 
Başkanlığını Gürcistan’ın önemli Türkologlarından biri olan Prof Dr. Elisabed Bzhalava’nın 
yaptığı bölüm Meri Tsiklauri, Asmat Japaridze Ketevan Lortkipanidze gibi önemli öğretim 
görevlilerini de bünyesinde bulundurmaktadır. Bölümün kontenjanı yıllık 10 öğrenciyle 
sınırlıdır. Fakat bölüm, farklı birimlerdeki öğrencilerin de seçmeli ders olarak Türkoloji 
derslerini almalarına imkân tanımaktadır. 
 
1.1.5. Sokhomi Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü 
Üniversitede İnsani Bilimler Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Türkoloji 
Bölümünde dersler, 8 yarı dönem olarak ve Giorgi Antelava ve Akakha Kvashilava adlı 
öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 
 
1.2. Gürcistan’da Türkçenin Seçmeli Ders Olarak Okutulduğu Üniversiteler 
1.2.1. İlia Devlet Üniversitesi  
Üniversitede Doğu Bilimleri Fakültesi’nde seçmeli olarak Türkoloji dersleri verilmektedir. 
Her yıl değişmekle birlikte 2020-2021 eğitim öğretim yılında dersi seçen öğrenci sayısı 60 
sayısına ulaşmıştır. İlgili üniversitede 1995-1996 eğitim öğretim yılında açılan Türkoloji 
Bölümü maalesef 2007-2008 yılında kapanmış ve bu yıldan itibaren de Doğu Bilimleri 
Enstitüsünde Türkçe dersi seçmeli olarak verilmeye başlanmıştır. İlgili dersi veren Türkoloji 
hocası ise Dr. Nino Okrostsvaridze’dir. Bunun yanında Türkiye’den görevlendirilen bir 
okutman da burada derslere girmektedir.   
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1.2.2. Gürcistan Özgür Üniversitesi 
Üniversitede 9 kişilik bir kontenjanla Türkçe seçmeli dersler verilmektedir. Fakat bu 
kontenjan her yıl ortalama beş öğrenciyle sınırlı kalmaktadır. Üniversite bünyesinde yürütülen 
dersler Gürcü hocalar ile Türkiye’nin görevlendirdiği bir öğretici tarafından işlenmektedir. 
 
1.2.3. Milli Savunma Üniversitesi 
İlgili üniversite bünyesinde de Türkçe seçmeli dersleri verilmekte ve bu dersler askeri 
personele yönelik olarak Gürcü öğreticiler tarafından yürütülmektedir.  
 
1.2.4. Gürcistan Üniversitesi 
Üniversitenin Sanat ve İnsani Bilimler Okulu’nun Doğu Çalışmaları Bölümünde 2012 
yılından itibaren zorunlu seçmeli olarak Türkçe dersleri verilmektedir. Derslerin yürütülmesi 
ise üç Gürcü öğretim görevlisi ve Türkiye’den görevlendirilen bir okutman aracılığıyla 
yapılmaktadır. 
 
1.2.5. Gori Devlet Öğretim Üniversitesi 
Üniversitede Beşeri Bilimler Fakültesi ile Sosyal Bilimler, İşletme ve Hukuk Fakültesi 
bünyesinde Türkçe seçmeli dersler Gürcü Hocalar tarafından verilmektedir. Fakat 2020 
yılında Yunus Emre Enstitüsü’yle imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde enstitü 
okutmanlarının da bu derslerin yürütmeleri ya da desteklemeleri öngörülmüştür. 
Yukarıda değinilen üniversitelerin dışında Gürcistan Tıp Üniversitesi, Gürcistan Amerikan 
Üniversitesi gibi ülkedeki birçok üniversitede de yıllara göre değişebilmekle birlikte ihtiyaca 
ve talebe göre Türkçe seçmeli dersler Gürcü hocalar tarafından verilmektedir.  
 
1.3. Gürcistan’daki Türkçe Dil Kursları:  
1.3.1. Batum Türkçe Dil Merkezi: 
1997 yılında Batum Başkonsolosluğu binasında faaliyetlerine başlayan Türkçe Dil Merkezi 
her yıl ortalama 700 öğrencinin Türkçe öğrenme imkânı yakaladığı bir kurstur. Fakat devam 
edip başarılı olan öğrenci sayısı ise yıllık yaklaşık 350‘i bulmaktadır. Kursta ihtiyaca göre 
öğretici sayısı değişebilmektedir. Fakat 2021 yılı itibariyle bu sayı 7 öğretmenle sınırlıdır. 
Ayrıca istek üzerine Gürcü Dil Eğitim Merkezi’ne de 2013’ten 2017 yılına kadar üç, 2017 
yılından itibaren de iki öğretmen görevlendirilmiştir. 
 
1.3.2. Tiflis Türkçe Dil Merkezi: 
1996 yılında Javakhisvili Üniversitesi 2. Kampüs binasında faaliyetlerine başlayan ve her yıl 
ortalama 400 öğrencinin faydalandığı fakat yıllık ortalama 150 öğrenciye Türkçe serfikası 
verildiği bir kurs merkezidir. Türkiye’den görevlendirilen ve yıllara göre iki ile dört arasında 
değişebilen öğreticilerle Türkçe öğretim faaliyetleri burada sürdürülmektedir.   
 
1.4. Tiflis Yunus Emre Enstitüsü 
2012 yılında Tiflis’te faaliyetine başlamış olan Yunus Emre Enstitüsü her yıl yüzlerce 
öğrenciye Türkçe dersleri alabilme imkânı sağlamaktadır. Kurum bünyesinde Yunus Emre 
Enstitüsü tarafından görevlendirilen Türk öğreticiler ve Türkoloji Bölümü mezunu Gürcü 
öğreticiler aracılığıyla dersler yürütülmektedir. Ayrıca Enstitü sadece Türkçe öğretim 
faaliyetleriyle sınırlı kalmamakta bunun yanında Türk edebiyatına dair önemli metinlerin 
Gürcüce çevrilmesi gibi farklı çalışma ve etkinliklerle de faaliyetlerini yürütmektedir.  
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1.5. Gürcistan’daki Türk Okulları 
1.5.1.  Tiflis Maarif Okullu 
2017 yılında Türk vatandaşların çocuklarına yönelik Tiflis’te açılan okul Gürcistan 
Uluslararası Maarif Okulları adıyla okul öncesi, ilkokul ve lise düzeyinde hizmet vermektedir. 
Okuldaki öğreticilerin büyük bir kısmı Gürcü öğretmenlerden oluşmaktadır. Okulun kayıtlı 
öğrenci sayısı her yıl değişebilmekle beraber genel olarak 50 ile 70 arasında 
değişebilmektedir.   
 
1.5.2. Batum Türk Okulu 
2016 yılında açılan Batum Türk Okulu 24 derslikle okul öncesi çağdan lise son sınıfa kadar 
bütün aşamalarda Batum’daki Türk vatandaşlarının ihtiyacı karşılama yolunda önemli bir 
işlev görmektedir. Okul, laboratuvarlardan resmi atölyelerine kadar bir öğrencinin eğitim 
öğretim süresince ihtiyaç duyabileceği birçok şeyi barındırmaktadır. Okulda bir müdür ve 
müdür yardımcısı başta olmak üzere her branşta öğretmen vardır. Bu öğretmenlerin sayısı 
yıllara ve ihtiyaca göre göre 20 ile 26 arasında değişebilmektedir. Öğretmenler Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından belli bir süre için görevlendirilmektedirler. Ayrıca bu öğretmenlere ek 
olarak seçmeli derslerin (Gürcüce-Rusça) yürütmesi adına yerelden karşılanan öğreticiler de 
olabilmektedir. Okulda öğrenci sayısı her yıl mezun ve yeni kayıtlarla değişebilse de genel 
olarak ilkokul için 100 ile 120, ortaokul için 80 ile 100 ve lise için 60 ile 80 arasında 
değişebilmektedir. Nitekim 2020-2021 eğitim öğretim yılı için bu sayı ilkokul için 110, 
ortaokul için 88 ve lise için 71 olarak kayda geçmiştir. 
 Yukarıda genel olarak sınıflandırıp değindiğimiz çalışmalar Gürcistan’da Türkçe öğretimine 
yönelik kurumlar düzeyinde yapılan çalışmalardır. Fakat yürüten bu çalışmaların önemli bir 
ayağını da hiç şüphesiz öğreticiler oluşturmaktadır. Nitekim yapılan bu çalışmada da 
Gürcistan’da farklı şehir ve kurumlarda görev yapan öğreticilerin görüşlerine başvurularak 
ülkedeki çalışmaların daha nitelikli olması amaçlanmıştır. 
 
2. YÖNTEM 
2.1. Araştırmanın Deseni  
Yapılan bu çalışmada Gürcistan’da görev yapıp anadili Türkçe olan öğreticilerin Türkçenin 
yabancı dil olarak öğretimine yönelik görüşlerine başvurulmuştur. Nitel araştırma 
yöntemlerinden biri olan dokuman taramasından faydalanarak çalışmanın verilerine 
erişilmiştir. Dokuman incelemesi, ele alınan herhangi bir konunun olgu ve içerik arasındaki 
sınırlılığının net olarak belirlenmediği ve incelenmesi amaçlanan duruma dair birçok verinin 
olduğu durumlarda faydalanılan bir araştırma yöntemidir. Buna göre “nasıl” ve “niçin” 
soruları kapsamında olay ya da olgular derinliğine analiz edilir ve araştırmacı tarafından 
sınırlı orandaki değişken ve bunlar arasındaki ilişkinin ne olduğu açıklığa kazandırılır. 
Böylece elde edilen bulgularla araştırmanın bilimsel genellemesi yapılmış olunur. Fakat 
genellemeye ulaşmak adına da çalışmaya dair soruların geliştirilmesinden, elde edilen 
verilerin derinlikli analiz edilmesine kadar birçok aşamaya dikkat edilmelidir (Yıldırım ve 
Şimşek, 2011). Yapılan çalışmada da belirtilen aşamalara dikkatli bir şekilde uyulmuş ve elde 
edilecek verilerin tespiti aşamasında da alan yazın incelenmiştir. Bunun sonucunda da Balcı 
ve Melanlıoğlu (2016) tarafından hazırlanmış ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde de 
öğreticilere uygulanmış olan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu bu araştırmanın 
verilerinin elde edilmesinde kullanılmıştır.  
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Hazırlanan formda Gürcistan’daki Türkçe eğitimini de dikkate alarak bazı ufak değişiklikler 
yapılmış ve daha sonra da araştırmanın veri toplama aşamasına geçilmiştir.  
 
2.2. Verilen Toplanması ve Analizi 
Yapılan araştırmanın hedef kitlesi Gürcistan’da anadili Türkçe olan öğreticiler 
oluşturmaktadır. Katılımcıların tamamı, MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürlüğü tarafından Gürcistan’a Türkçe öğretmek amacıyla görevlendirilen öğreticilerdir. 
Bu öğreticilerin bir kısmı Batum ve Tiflis’teki Türkçe Dil Kurslarında, diğer kısmı da ülkede 
Türkoloji Bölümlerinin olduğu üniversitelerde görev yapan öğreticilerdir. Bu hedef kitleye 
yönelik görüşme formunun hazırlanmasından sonra Google Formlar üzerinden öğreticilere 
ulaşılmış ve böylece toplam 10 öğreticiden gelen yanıtlarla veriler toplanmıştır. Böylece 
Gürcistan’da Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve bunlara 
yönelik hocalarımızın çözüm önerileri elde edilmiştir. Daha sonra verilerin içerik analizi 
yapılmış ve ülke genelinde öğreticilerin konuya bakış açılarının neler oldukları her bir soru 
kapsamında ayrı ayrı temalar halinde değerlendirilmiştir. Sorun ya da öneriler alan yazındaki 
kimi araştırmacıların yorumlarıyla desteklenmiştir. Böylece sınırlı sayıdaki katılımcıdan elde 
edilen verilerle ülkedeki Türkçe öğretim faaliyetlerine dair genel bir yargıya ulaşılmıştır.  
 
3. BULGULAR 
Gürcistan’da anadil konuşuru öğreticilerin Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine dair 
görüşlerinin tespiti amacıyla onlara uygulanan görüşme formundan elde edilen veriler 
çerçevesinde aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. Her bir soru kapsamında ayrı temalar halinde 
değerlendirilen verilerde katılımcıyı ifade etmek adına K simgesi ile katılımcının kim olduğu 
çeşitli rakamlarla sınıflandırılmış ve öğreticilere ait ifadelerle birlikte tablolar halinde 
sunulmuştur. Buna göre elde edilen bulgular şöyledir:  

 
Tablo 1: Gürcistan’da Türkçeye Yönelik İlginin Nedenlerine Dair Görüşler 
Soru 1. Üniversitenizde/bölümünüzde/okulunuzda Türkçeye olan ilginin sebebi 

hakkındaki görüşleriniz nelerdir? 
Temalar Görüşler 
Ekonomi Ekonomik kazanç elde etme isteği (K7). 

İş bulma ihtiyacı (K7). 
Türkçe bilmek iş bulma açısından bir avantaj sağlıyor (K3). 
Bölgede Türk işadamlarının ve Türk turistlerin fazla olması 
sebebiyle iş bulma Türk şirketlerinde çalışma düşüncesi (K2). 

Eğitim Lisede olan öğrenciler Türkiye’de üniversite okuyabilmek 
düşüncesi azmi için Türkçeye ilgi duyuyorlar (K2). 
Ayrıca üniversite eğitimini Türkiye’den almak isteyen 
kursiyerler de bulunmakta (K3). 
Ayrıca lise öğrencileri ve üniversite öğrencileri eğitimlerine 
Türkiye’de devam etmek istemekteler (K9). 

Türkiye Türkiye’ye duyulan yakınlık yani Türkiye sevgisi (K2) 
…Türkiye ile ilişkiler.. (K5). 

Türk Dizileri Bunun dışında dizilerin – Türkçe’den – orijinalinden izlemek 
istenmesi…(K9). 
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Tablo 1 incelendiğinde Gürcistan’da Türkçe öğrenenlerin çoğunluğunun ekonomik nedenlerle 
bu dili öğrendikleri belirtilmiştir öğreticiler tarafından. Daha sonra ise eğitim, Türkiye’ye olan 
ilgi veya yakınlığı ifade etmek üzere belirtilen Türkiye teması ve en sonda da Türk dizileri 
gelmektedir.  

 
Tablo 2: Gürcistan’da Türkçe Öğretiminin Daha Nitelikli Hale Getirilmesine Dair Görüşler 

Soru 2.Türkçe öğretiminin daha iyi olabilmesi için Size göre neler yapılmalıdır? 
Temalar Görüşler 

Öğretim Ortamı Sınıf mevcudu azaltılmalı. 12’nin üstüne çıkmamalı (K4). 
Okuyup geri getirebileceği her kura uygun kitapların olduğu 
bir küçük kütüphane tarzı bir şey faydalı olabilir (K2). 
Haftalık ders sayısı arttırılmalı (K8). 
Öğrenci ve kursiyerlere öğrendikleri Türkçeyi kullanabilecekleri, 
pratik yapabilecekleri ortamlar sağlanmalıdır (K3). 
 

Materyaller Materyaller mümkün olduğunca çeşitlendirilmeli, sadece hazır 
materyal değil, amaca ve ana uygun materyal tasarlanmalıdır 
(K5). 
Etkileşimli dijital kaynak (K10). 
 

Etkinlikler-Gezi Öğrencilerin Türk arkadaş edinmeleri sağlanırsa uygulamalı 
eğitim açısından iyi olacaktır (K6). 
Türkiye’ye geziler düzenlenmeli (K6). 
 

 
Tablo 2 incelendiğinde anadil konuşuru öğreticiler, Türkçe öğretiminin daha nitelikli 
olabilmesi adına öncelikle öğretim ortamına dair bazı iyileştirmelerin yapılması gerektiğini 
belirtmişlerdir. Daha sonra ise materyaller ve gezi gibi kimi etkinliklerin yapılmasının da 
Gürcistan’da Türkçe öğretimine katkı sağlayacağı da ifade edilmiştir.   
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Tablo 3: Ders Kitaplarına Dair Görüşler 

Soru 3. Kullandığınız Türkçe ders kitabı hakkındaki görüşlerinizi paylaşır mısınız? 
Temalar Görüşler 

Olumlu Görüşler 
 

İstanbul Yabancılar İçin Türkçe kitap seti bu alanda en eski 
ve profesyonelce günün ihtiyaçlarına karşılık verecek, 
akıcılıkta hazırlanmış, özellikle Kıta Avrupa'sında Okutman 
ve Uygulayıcılarca avantajları yönüyle tercih edilen bir 
referanstır. (K1). 
Genel olarak kullandığımız Türkçe öğretimi kitabımız 
yeterlidir (K9). 
Yeterli (K6). 
Genel itibariyle iyi. (K5). 

Olumsuz Görüşler “Yedi İklim Türkçe” kitap setlerini kullanıyoruz. Okuma 
metinlerinin bazıları seviye üstü, öğrencilerin ilgisini 
çekmiyor. Dinleme metinleri öğrenciler tarafından 
anlaşılamıyor (K8). 
Sıkıcı, sıradan (K9). 
Bazı metinler seviyeyle uyumlu değil. (K5) 
Bazı gramer sıralamaları değiştirilmeli. 'Nerelisiniz?' 
konusundan sonra zamirlere ve kişi eklerine yer verilmeli. 
Emir kipi biraz daha detaylı olmalı (K5) 
…yıllar içerisinde metinlerin günceli yakalayamaması önemli 
bir sorun teşkil etmektedir (K9). 

 
Tablo 3 incelendiğinde öğreticilerin öğretme sürecinde kullandıkları ders kitaplarına yönelik 
olumlu ve olumsuz görüşleri değerlendirilmiştir. Genel olarak katılımcılar materyallerin 
yeterliliklerini vurgulamışlardır. Olumsuz görüş ifade edenler ise ders kitaplarının niteliğine 
dair bazı düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Bunlar; metinlerin seviyeye 
uygun olarak hazırlanması, güncelleştirilmesi, metinlerin daha ilgi çekici olmaları gibi 
hususlardır.   
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Tablo 4: Öğrencilerin En çok Zorlandıkları Öğrenme Alanına Dair Görüşler 
Soru 4. Türkçe öğretirken öğrencilerinizin en çok zorlandıkları öğrenme alanın ne 

olduğunu düşünüyorsunuz? Açıklar mısınız? 

Temalar Görüşler 

Dilbilgisi Dil bilgisi kısımlarında kendi dillerinde olmayan veya farklı olan 
yerleri kavramakta zorlanıyorlar. Örneğin Gürcüce’ den başka dil 
bilmeyenler gösterme hal ekini anlamakta zorlanıyorlar (K2). 
En çok zorlanılan alan dil bilgisi. Çünkü Gürcüce ‘deki tek bir 
ekin karşılığı Türkçe ‘de bazen birden fazla durumlar için geçerli. 
Aynı durum tam tersi de mevcut. Noktalı noktasız harfler hem 
konuşmada hem öğrenmede zorluk yaratıyor (K4). 
Türkçenin "eklemeli" dil yapısı genel olarak ilk zorluk olarak 
görülmektedir. Türemiş kelime yapıları, fiilimsiler dil bilgisi 
bağlamında zor kabul edilmektedir (K5). 
Kendi dilleri ile örtüşmeyen gramer konuları ve sesler (K6). 
Şahıs ve iyelik ekleri (K10). 

 
 
 

Konuşma- Dinleme 

Gürcüce ‘de bulunmayan sesler ve eklerle; her iki dilde ortak olan 
kelimelerin farklı telaffuzları olduğunu düşünüyorum (K1). 
Yeterince dinleme yapabilecekleri ortam sağlanamadığı için 
konuşma alanında zorlandıkları düşünüyorum. Öğrenci ve 
kursiyerlerimize dil öğreniminde dinlemenin önemini yeterince 
kavratamadığımızı düşünüyorum (K3). 
En çok karşılaşılan zorluk telaffuzun doğru bir şekilde yerine 
getirilmemesi konuşmadaki bozukluktur (K9). 

Yazma - Okuma Kendi dillerinde olmayan sesleri yazma ve söylemede 
zorlanıyorlar (K8). 

 
Tablo 4’e bakıldığında anadil konuşuru öğreticiler için öğrenenlerin en çok zorlandıkları 
öğrenme alanının dilbilgisi olduğu tespit edilmiştir. Buna gerekçe olarak da Türkçe ve 
Gürcüce dilleri arasındaki farklılık gösterilmiştir. Bunun dışında diğer öğrenme alanı olarak 
da konuşma becerisi gelmektedir. Bunun nedeni olarak da öğrenenlerin sözcükleri doğru 
telaffuz edemedikleri ya da bunda zorlandıkları belirtilmiştir. Bu beceri alanıyla birlikte 
değerlendirilen dinleme becerisinde de öğreticilerin uygun dinleme ortamlarının öğrencilere 
sağlanması durumunda onların konuşmaya dair birçok sorunu aşılabilecekleri de ifade 
edilmiştir. Ayrıca yazma ve okuma becerisi alanında da öğreticiler kimi sorunlarla 
karşılaştıklarını belirtmişlerdir.  
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Tablo 5: Öğreticilerin Uyguladıkları Farklı Etkinliklere Dair Görüşler 

Soru 5. Türkçe öğretiminde ders kitabı dışında farklı etkinliklerden yararlanıyor 
musunuz? Yararlanıyorsanız ne tür etkinlikler uyguluyorsunuz? 

Temalar Görüşler 
Farklı Etkinlikler Ders kitabı dışında dil bilgisi konuları ile ilgili öğrettiğimiz 

konunun pekiştirilmesi için ekstra kaynaklardan fotokopi verip 
onlara uygulama yaptırıyoruz (K2) 
Evet yararlanıyorum. Özellikle dinleme ve konuşmaya yönelik 
etkinlikler yaptırıyorum. Kendi hazırladığım kelime oyunlarını yaş 
grupları uygun olan sınıflarda öğrencilerimizle birlikte oynuyoruz. 
Ayrıca işlediğimiz tema ile ilgili küçük skeçler hazırlıyorum ve 
sınıfta dramatizasyon yöntemini kullanarak bu skeçleri 
canlandırıyoruz. (K3) 
Kitap haricinde İnternetten görsel kullanma, drama ve taklit yapma 
seçeneklerini tercih ediyorum. (K4) 
Kesinlikle yararlanıyorum. Müzikal etkinlikler- film etkinliği - 
konuşma saatleri (K6) 
Öğrencilerle drama ve oyun çalışmaları yapıyoruz. Ders çok daha 
verimli geçiyor. (K7) 
Ders kitabı dışında Öğretim faaliyeti olarak videolar, filmler ve 
canlandırma çalışmaları yer almaktadır. (K9) 

 
Tablo 5’te görüldüğü üzere anadil konuşuru öğreticiler derslerinde farklı etkinliklerden 
yararlandıklarını belirtmişlerdir. Bunlar farklı beceri alanlarının geliştirmeye yönelik çeşitli 
uygulama çalışmaları olabildiği gibi yaratıcı drama, oyunlar, görsel etkinlikler gibi farklı 
çalışmalar olabilmektedir.  
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Tablo 6: Öğrenenlerle İlgili Karşılaşılan Sorunlara Dair Görüşler 

Soru 6. Türkçe öğretiminde öğrenenlerle ilgili karşılaştığınız problemler nelerdir? 
Açıklar mısınız? 

Temalar Görüşler 
Motivasyon İlgi eksikliği ve motivasyon problemi, (K6) 

Derse devamlılık sağlanamaması en büyük problem (K8) 
Öğretimde en çok zorlanılan husus öğrencilerin devamıdır. 
Öğrenciler kursa düzenli olarak devam etmediklerinde öğretim 
aksamakta ve istenilen başarı elde edilememektedir (K9) 
Bu bölge için öncelikle öğrencilerde çok disiplinli bir devam yok. 
(K2) 
Ödevler konusunda yeterli dönüt alamıyorum. Kendi dillerinde 
tercüme beklentisi içindeler. Etabın bitimine kadar çoğu öğrenciyi 
tutmak güç (K4) 

Ekonomik İş bulunca derse devam sorunu oluşuyor (K7) 
İşe başlayan, üniversiteye başlayan öğrencinin hayat programı 
değişiyor. Başladığı kursu bırakmak zorunda kalıyor. Devamlılık 
böylece kesiliyor (K4) 
…Üniversite öğrencisi yeni bir iş buluyor kursu bırakmak zorunda 
kalabiliyor. Sürekli devam eden Gürcüler çok kolay Türkçe 
öğrenebiliyorlar (K2) 

Dillere Dair 
Farklılık 

 

Alfabe farklılığı nedeniyle yazarken zorlanıyorlar (K7) 
Artvin gibi yakın illerde Türkçeyi öğrenmiş kişilerin Türkçesini 
düzeltmek oldukça zor. (K4) 

 
Tablo 6’da anadil konuşuru öğreticilerin öğrenenlere dair karşılaştıkları sorunlar 
incelenmiştir. Buna göre derse devam, ilgideki sürekliliğin oluşmaması gibi nedenler 
motivasyon başlığı altında değerlendirilmiş ve öğreticilerin en çok karşılaştıkları sorunun da 
bu olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra ekonomik nedenlerin de derse devamlılıkta sorun 
oluşturduğu görüldüğünden bunun da motivasyondan sonra en çok görülen sorun olduğu 
tespit edilmiştir. Bu madde her ne kadar motivasyon adlı temayla da değerlendirilebilecek 
olsa da ayrı bir başlık altında değerlendirilme gereği duyulmuştur. Çünkü öğreticilerin 
ekonomik nedenlere olan vurgusu bu maddenin ayrı bir şekilde ele alınması sonucunu 
doğurmuştur. Öğrenenlerin hem çalışıp hem dil öğrenmelerinde hiç şüphesiz derse süreklilik 
ya da motivasyon gibi sorunlar oluşturacağı öngörülmektedir. Fakat her şeye rağmen Türkçe 
öğrenmeye olan ilgilerini sürdürebilmeleri olumlu görülmelidir. Son olarak da öğreticiler iki 
dil arasındaki farklılığın da Türkçe öğrenmede karşılaşılan sorunlardan biri olduğunu ifade 
etmişlerdir. Ayrıca Artvin ağzıyla Türkçe konuşmayı öğrenmiş olanların resmi Türkçeyi de 
öğrendiklerinde de zorlandıkları ifade edilmiştir.  
 
4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Yapılan araştırmada Gürcistan’da yabancı dil olarak Türkçenin öğretim sürecinde karşılaşılan 
sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri adına ana dili Türkçe olan öğreticilerden elde 
edilen sonuçlar görüşme formunda belirtilen her bir soru kapsamında değerlendirilmiştir. 
Buna göre çalışmadan elde edilen sonuçlar ve geliştirilen öneriler şöyledir:  
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1. Katılımcılara göre öğrencilerin Türkçeye olan ilgilerinin sebebi, sırasıyla ekonomik 
nedenler, daha iyi bir eğitim alabilmek gereksinimi, Türkiye’ye olan ilgi veya yakınlık ve en 
sonda da Türk dizilerini Türkçe dinleyebilmek gelmektedir. Buna göre iki ülkenin komşu 
olması ve bundan kaynaklanan ekonomik, kültürel vb. ilişkiler Gürcistan’da öğrencilerin 
Türkçeye olan taleplerini de doğal olarak etkilemektedir. Bu çerçevede iki ülke arasındaki 
ilişkilerin her zaman güçlü bir şekilde sürdürülmesi önem arz etmektedir. Çünkü bu durum 
Gürcistan’da Türkçe öğrenmeye olan talebi de doğal olarak arttıracaktır.  
2. Gürcistan’da görev yapan anadil konuşuru öğreticilerin Türkçe öğretiminin daha nitelikli 
olabilmesi adına öncelikle öğretim ortamına dair bazı iyileştirmelerin yapılması gerektiğini 
belirtmişlerdir. Bunlar sınıf mevcudunun azaltılması, öğrencilerin konuşma pratiği 
yapabilecekleri ortamların sağlanması ve kurs merkezlerinde kütüphanelerin oluşturulması 
gibi hususlardır. Daha sonra ise materyaller ve gezi gibi kimi etkinliklerin yapılmasının da 
Gürcistan’da Türkçe öğretimine katkı sağlayacağı ifade edilmiştir. 
3. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik kullanılan ders materyallerine dair genel 
olarak olumlu görüşlerin olduğu belirlense de yer yer olumsuz ifadelerin de olduğu tespit 
edilmiştir. Bu çerçevede öğreticiler, ders kitaplarının güncellenmesi, metinlerin düzeye ve 
beceri alanına uygun olarak hazırlanması ve daha ilgi çekici konuların olması gerektiğini 
ifade etmişlerdir.  
4. Katılımcılardan elde edilen bilgilere göre öğrenenlerin en çok zorlandıkları öğrenme 
alanının dilbilgisi olduğu tespit edilmiştir. Buna gerekçe olarak da Türkçe ve Gürcüce dilleri 
arasındaki farklılık gösterilmiştir. Nitekim Abukan tarafından yapılan çalışmada Türkçe ve 
Gürcüce dilleri arasında fonetik, gramer vb. farklılıkların dilbilgisi ve konuşma becerilerinin 
kazandırılmasında birtakım zorlayıcı hususların olduğu belirtilmiştir. Bağlaçlar, hal durum 
ekleri, ortaçlar, kimi harflerin her iki dilde de olmayışı gibi nedenler sıralanabilir bu 
hususlarla alakalı olarak (2021: 461). Bunun yanında öğreticilerin zorlandığı diğer öğrenme 
alanı olarak da konuşma becerisi saptanmıştır. Bunun nedeni olarak da öğrenenlerin 
sözcükleri doğru telaffuz edemedikleri ya da bunda zorlandıkları belirtilmiştir. Bu beceri 
alanıyla birlikte değerlendirilen dinleme becerisinde de öğreticilerin uygun dinleme 
ortamlarının öğrencilere sağlanması durumunda onların konuşmaya dair birçok sorunu 
aşılabilecekleri ifade edilmiştir. Ayrıca yazma ve okuma becerisi alanında öğreticiler kimi 
sorunlarla karşılaştıkları da tespit edilmiştir. 
5. Çalışmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde anadil konuşuru öğreticilerin ders 
kitabı dışında farklı etkinliklerden de yararlandıkları görülmüştür. Bunlar farklı beceri 
alanlarını geliştirmeye yönelik çeşitli uygulama çalışmaları olabildiği gibi yaratıcı drama, 
oyunlar, görsel etkinlikler gibi farklı çalışmalardır. Bu bağlamda öğreticilerin hedef kitlenin 
gereksinim, ilgi, dizey vb. birçok hususları dikkat alarak Türkçe öğretme süreçlerini takip 
edip ona göre uygulamalı çalışmalar yaptıkları anlaşılmıştır.  
6. Çalışmada anadil konuşuru öğreticilerin öğrenenlerle ilgili olarak karşılaştıkları sorunlar 
incelenmiştir. Buna göre derse devamsızlık, ilgideki sürekliliğin oluşmaması gibi nedenler 
motivasyon başlığı altında değerlendirilmiş ve öğreticilerin en çok karşılaştıkları sorunun da 
bu olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrenenlerin çalışma zorluklarına dair ekonomik 
nedenlerin de derse devamlılıkta sorun oluşturduğu ifade edilmiştir. Öğreticiler iki dil 
arasındaki farklılığın da Türkçe öğrenmede karşılaşılan sorunlardan biri olduğunu 
belirtmişlerdir. Bunun yanında özellikle sınır illerinden biri olan Artvin’e gidip çalışan 
öğrencilerin bu yörenin ağzıyla Türkçe konuştukları ve bunun da resmi Türkçeyi 
konuşmalarında sorun oluşturduğu da belirtilen bir diğer husus olmuştur.   
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Bu durumda Gürcistan’da Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlere dair sorunların çeşitlilik 
arz ettiği söylenebilir. Bu çerçevede öğreticilerin karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm 
üretmeleri son derece önemlidir.  
Sonuç olarak ana dili Türkçe olan öğreticilerin görüşlerine göre Gürcistan’da Türkçenin 
yabancı dil olarak öğretimi üzerine yapılan bu çalışmada öğreticilerin Türkçe öğretimine 
yönelik karşılaştıkları sorunlar ve bunların çözümüne yönelik önerileri değerlendirilmiştir. Bu 
çerçevede öğretme sürecinde kullanılan materyallerin güncellenmesinden sınıf ortamlarının 
düzenlenmesine kadar birçok hususta öğrencilerin dil edinimini geliştirmede neler yapılması 
gerektiği üzerinde tespitler yapılmıştır. Böylece bu araştırmayla ülkede Türkçe öğretiminin 
daha nitelikli olabilmesi adına neler yapılması gerektiği bir nebze de olsa anlaşılmıştır.  
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ÖZET 
Antik dönem insanlarının başlangıçta oldukça basit yaşam tarzları zaman içinde gelişen 
yetenekleri ve doğa ile mücadelede başarı elde etmeleri değişimide beraberinde getirmiştir. 
Fiziksel ihtiyaçların giderilmesinde yaşanan iyileşmeler düşüncelerinde, sosyal yaşam ve 
ilişkilerinde günü birlik faaliyetlerin  ötesine geçmiştir. Bu iyileşmeler doğrultusunda, yapılan 
çalışmalarla ortaya çıkan verilerden dinsel inançların oluşumu görülmektedir. Dinsel 
inançların ilk belirtilerinin görüldüğü yerlerde ölen insanlar için yakınları tarafından 
hazırlanan mezara bırakılan eşyalardır. Bu eşyaların öteki dünyada kullanabilmeleri için 
mezarlara bırakıldığı anlaşılmaktadır. Böylece oluşan bu gelenek zaman içinde oldukça geniş 
bir anlam kazanarak gerek ölü gömme biçimlerinde gerek mezar tiplerinde gerekse ölü 
gömme alanlarının (nekropol) oluşmasında görülmektedir. Bu çalışma farklı bir zaman 
dilimine ait nekropol alanı ve mezar tiplerinin değerlendirilmesi üzerine hazırlanmıştır. 
Kayseri ili Melikgazi İlçesinde inşaat çalışmaları sırasında tespit edilen nekropol alanı ve 
mezarları bu çalışmanın konusunu oluştrurmaktadır. Kentin farklı yerlerinde yapılan 
arkeolojik kazı çalışmaları ile ortaya çıkarılan ve bugüne kadar bulunmuş en fazla mezarın 
tespit edildiği nekropol alanıdır. Oldukça tahrip olmuş nekropol alanında tespit edilen 
mezarlar, alanın batısında oda mezarlar ve basit mezarlar, kuzey ve güney kısımda ise basit 
mezarlardır. Ortaya çıkarılan oniki mezarın üçü oda mezar diğerleri kesme taşlarla örülerek 
oluşturulan sanduka tipi mezarlardır. Çalışmada elde edilen veriler mezar tipolojilerini 
belirlemede oldukça net iken hangi döneme ait olduklarını belirlemede kullanacağımız eserler 
açısından oldukça kısıtlıdır. Tespit edilen küçük buluntular ve mezar tipleri değerlendirilip 
bunların literatüre kazandırılması ve henüz kentte kapsamlı arkeolojik kazı çalışmalarının 
yapılmaması göz önününe alındığında ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmalar içinde katkı 
sağlaması amaçlanmıştır. Kayseri Arkeoloji Müzesi uzmanları tarafından kentin farklı 
alanlarında yapılan diğer arkeolojik kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan farklı tiplerde 
mezarlar tespit edilmiştir. Bu mezarları genelde taşınabilir mezarlar olarak 
değerlendirebileceğimiz lahitler oluşturmaktadır. Ayrıca kentte yer alan ve kazıları yapılmış 
tümülüslerde tespit edilen mezarlarda farklı mezar tiplerine örnek teşkil etmektedir. Bu 
çalışmada da nekropol alanındaki mezarların değerlendirilmesi yapılarak farklı mezar 
tiplerinin varlığı tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Kayseri, Nekropol, Kaya oygu mezar, sanduka mezar  
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EVALUATION OF ACCIDENTAL UNEARTHED NECROPOLIS 

 
ABSTRACT 
The very simple lifestyles of the ancient people at the beginning, their skills that developed 
over time and their success in fighting nature brought about change. The improvements in 
meeting physical needs have gone beyond daily activities in their thoughts, social life and 
relationships. In line with these improvements, the formation of religious beliefs can be seen 
from the data obtained through studies. They are items left in the graves prepared by their 
relatives for people who died in places where the first signs of religious beliefs were seen. It is 
understood that these items were left in graves for use in the next world. Thus, this tradition 
has gained a very wide meaning over time and is seen in both burial forms, burial types and 
formation of burial areas (necropolis). This study was prepared on the evaluation of 
necropolis area and grave types belonging to a different time period. The necropolis area and 
tombs identified during the construction works in Melikgazi District of Kayseri province are 
the subject of this study. It is the necropolis area that has been unearthed by archaeological 
excavations in different parts of the city and where the most graves found to date have been 
identified. The tombs found in the highly damaged necropolis area are chamber tombs and 
simple tombs in the west of the area, and simple tombs in the north and south. Of the twelve 
tombs unearthed, three are chamber tombs, the others are cist-type tombs built by cut stones. 
Of the twelve tombs unearthed, three are chamber tombs, the others are cist-type tombs built 
by cut stones. While the data obtained in the study are quite clear in determining the tomb 
typologies, they are very limited in terms of the works we will use to determine the period 
they belong to. It is aimed to evaluate the small finds and tomb types detected and to add them 
to the literature and to contribute to the studies to be carried out in the future, considering the 
fact that extensive archaeological excavations are not carried out in the city yet. Different 
types of tombs unearthed in other archaeological excavations carried out in different areas of 
the city by the experts of the Kayseri Archeology Museum have been identified. These tombs 
constitute sarcophagi, which we can generally consider as portable tombs. In addition, the 
tombs identified in the tumuli in the city and excavated are examples of different types of 
tombs. In this study, the existence of different types of tombs was determined by evaluating 
the graves in the necropolis area. 
Keywords: Kaisareia, Necropol, Rock cut tomb, Grave 
 
1 . GİRİŞ  
Çalışmada ele alınan  konusunu inşaat faaliyetleri sonucu ortaya çıkarılmış bir nekropol alanı 
ve bu alanda ortaya çıkarılan  mezarlar oluşturmaktadır. Bu şekilde ortaya çıkan nekropol 
alanları ve Kayseri Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen günümüze kadar korunup ortaya 
çıkarılan eserler kentin sahip olduğu kültür varlıklarının geçmişi hakkında bilgi 
alabileceğimiz önemli kaynaklardır. Bu kaynaklardan birisi Anadolu için tarihi çağlara geçişi 
sağlayacak önemli bir yer olan Kültepedir. Kültepe kazılarında ortaya çıkan kronolojinin 
oluşmasında en geç Erken Tunç ile başlayıp Asur Ticaret Kolonileri, sonrasında Geç Hitit, 
Hellenistik ve Roma dönemlerine ait verilerdir (Özgüç 2005, s. 12). Kültepe yerleşim yeri 
etrafında başlayan ve zaman içerisinde gerek Anadolu gerekse Mezopotamya’da kurulan 
devletlerin müdahaleleri ile yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler antik dönem Kayseri’sinin 
sınırlarının ve hakiminin farklı zaman dilimlerinde değişmesine neden olmuştur (Baydur, 
1970; Himmetoğlu, 2018, s. 362-371).  
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Kronolojik olarak Asur Ticaret Kolonileri Dönemi’nden sonra günümüz Kayseri ili 
sınırlarının, Anadolu krallıkları arasında yaşanan savaşlar sonucu bu karallıklar arasında 
değiştiği görülmektedir (Topçuoğlu, 2010, s. 24-29). Daha sonra ki dönemde günümüz 
Kayseri sınırlarının Hititlerin hakimiyetinde olduğu ve elde edilen bilgiler doğrultusunda Asur 
Ticaret Koloni döneminin sonundan I. Hattuişili’nin Hitit devletini kurmasına kadar geçen 
sürede Hitit kültürünün doğduğu yer olarak öngörülmektedir (Topçuoğlu, 2010, s. 24-29).  
Hititlerin Kayseri’deki varlığının kanıtı olarak Kayseri ili sınırları içerisinde farklı yerlerde 
bulunan kaya anıtları önemli verilerdir (Yiğit, 2015, s. 291-295).  
Hititlerin yıkılamasından sonra Anadolu’da meydana gelen siyasi boşlukta ortaya çıkan Geç 
Hitit beyliklerinden Tabal Krallığı Kayseri’ninde içinde bulunduğu bir güç olarak 
bilnmektedir (Baydur, 1970, s. 23; Akçay, 2011, s. 18-20). Tabal Krallığının MÖ. 7. yüzyılda 
yıkılmasından sonra Perslerin Anadolu’yu istilası ile Kapadokya eyaleti sınırları orta 
Anadolu’yu kapsayacak şekilde biçimlenmiş ve Kayseri (Mazaka) bir süre Kapadokya’nın 
başkenti olmuştur. Pers hakimiyetinde uzun süre kalan Kapadokya bağımsızlığını ilan etmek 
istemiş ve MÖ. 360 yılında iki bölgeye ayrılmıştır (Baydur 1970; Esin, 1998, s. 65; Sevin, 
1998, s. 48). Hellenistik Dönem'de İskederin Anadolu’ya girmesi ile Kapadokya’yı kontrol 
altına almak ve düzeni sağlamak için vali atamıştır (Tekin, 1998, s. 199). Ancak İskenderin 
ölümüyle ardılları arasındaki toprak paylaşımı sonucu Kapadokya yönetimi Seleukoslar'a 
geçmiştir (Tekin, 2008, s. 158). III. Ariarathes, Seleukoslar'la iyi ilişkiler kurarak MÖ. 255’te 
bağımsızlığını ilan etmiştir (Tekin, 1998, s. 201).  
Kayserinin tarihsel süreci içerisinde günümüze kadar koruna gelmiş arkeolojik verilere 
genelde Kayseri Arkeoloji Müzesi uzmanları tarafından yapılan çalışmalarla, inşaat 
faaliyetleriyle ve kaçak kazılar sonucu ortaya çıkan rastlantısal eserler üzerinden 
ulaşılmaktadır. Bakanlık izni ile yapılan kazı çalışması ise yalnızca Kültepe kazısıdır. Bu 
durumda sürekli olarak yapılan kazı çalışmasının, tarihsel süreç içerisinde oluşturulan kültür 
varlıklarının belirli bir döneme ait verilere sahip olması, farklı dönemlerle ilgili bulguların 
eksikliğini kaçınılmaz kılmaktadır. Bir bölgenin arkeolojik verilerini değerlendirmede önemli 
bir yer tutan nekropol alanları, mezarları ve buluntuları farklı alanlarda eksik kalan bilgilere 
ulaşılmasını olanaklı kılmaktadır. Ancak bir bölgede nekropol alanlarının rastlantı sonucu 
tespit edilmeleri taşınabilir mezarların müzelere taşınmasından öteye gitmemektedir. 
Nekropollerde taşınamayan mezarlar ise sadece tespit edilenler üzerinde çalışma yapılarak 
belirli bir alanla sınırlı kalmaktadır. Kayseri de bugüne kadar ortaya çıkarılan lahitler önemli 
bir yer tutmaktadır. 
 
2 . NEKROPOL ALANI 
Nekropol alanı Kayseri İli Melikgazi İlçesi Eskişehir mahallesinde inşaat çalışmaları sırasında 
ortaya çıkmıştır. Kayseri Arkeoloji Müzesi uzmanları tarafından kazısı yapılan nekropol 
alanında oniki adet mezar ve yogun tahribat nedeniyle işlevi belli olmayan yapı kalıntıları 
tespit edilmiştir. İnşaat temeli en üst seviyeden yaklaşık üç metre derine inmiş ve temelin 
oturduğu alan kare formunda şekillenmiştir. Alanın kuzey kısmında bir mezar ve tahribat 
nedeniyle işlevi anlaşılmayan bir yapı kalıntısı, güney kısmında dört mezar, batı kısmında ise 
yedi mezar ortaya çıkarılmıştır.  
Batı kısmında tespit edilen iki mezarın yan duvarlarının ve üstünün düzgün kesem taşlarla 
oluşturulduğu anlaşılmakatadır. Kuzey köşedeki 1 numaralı mezar 182 x 93 cm., bitişiğindeki 
2 numaralı mezar  99 x 32 cm ölçülerindedir. Bu iki mezarda kemik parçaları dışında 
herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır (Fig. 1-2).   
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Levha I 
 

 
 Fig. 1- 1numaralı mezar                                    Fig. 2- 2 numaralı mezar 

 
Batı kısım 1 ve 2 numaralı mezarların yaklaşık 4 m. uzağında iki mezar daha tespit edilmiştir. 
Bu mezarlarında yan duvarlarının ve üstünün düzgün kesem taşlarla oluşturulduğu 
anlaşılmakatadır. 3 numaralı mezar 155x55 cm., 4 numaralı mezar 205x85 cm. ölçülerindedir. 
Bu iki mezarda da kemik parçaları dışında herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır (Fig. 3-4).  
 
Levha II 
 

 
Fig. 3- 3 numaralı mezar                                         Fig. 4- 4 numaralı mezar 

 
3 ve 4 numaralı mezarların yaklaşık 5 m. güneyinde tespit edilen 5 numaralı mezar oldukça 
tahrip olmuş fakat duvarlarının ve üstünün düzgün kesme taşlarla oluşturulduğu 
anlaşılmaktadır. Bu mezarda da kemik parçaları dışında herhangi bir buluntuya 
rastlanmamıştır (Fig. 5).  
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3 numaralı mezar ile 5 numaralı mezar arasında kalan kısımda tespit edilen girişin bir oda 
mezar olduğu anlaşılmıştır. Giriş kısmı 0.75 x 0.75 cm ölüçülerinde olan  ve kayalık alanın 
işlenmesiyle oluştuğu tespit edilmiş mezar odası 2.75 x 1.82 cm. ölçülerinde ve 1.83 cm. 
yüksekliktedir. Kaya oygu oda mezar I olarak değerlendirdiğimiz bu mezarın içerisinden 
farklı dönemlere ait seramik parçaları, metal parçalar ve küçük mimari parçalar bulunmuştur 
(Fig. 6-7).  
 
Levha IV 

              
       Fig. 6. Oda mezar I giriş kısmı                            Fig. 7. Oda mezar I iç  giriş kısmı 

 
Mezar odası I’in arka kısmında toprak dolgunun temizlenmesiyle 0.75 m genişliğinde bir 
koridor tespit edilmiştir. Bu koridorun 1.40 m yükseklikte 2.40 m uzunluğu sahip olduğu 
duvarlarının düzgün kesme taşlarla örülerek oluşturulduğu görülmektedir. Düzgün kesme 
taşlarla koridorun iki yanına örülen duvarın üstünede çökme tehlikesini önlemek amacıyla 
plaka taşlarla örtülerek sağlamalaştırılmıştır (Fig. 8-9).   

Levha III 

 
Fig. 5- 5 numaralı mezar 



 

 
91 

SSD JOURNAL 

International Conference on 

Social Sciences & Humanities 

March 05-06, 2021 / ANKARA 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: https://www.ssdjournal.org/ 

E-MAIL: journalssd@gmail.com 

 

 
Levha V 
 

 
                 Fig. 8. Koridor                         Fig. 9. Koridor duvar örgüsü ve üst örtü 

 
Koridorun bitiminden itibaren başlayan  toprak kısmın temizlenmesiyle ikinci bir oda daha 
tespit edilmiştir. 2.67x 1.43m. ölçülerinde ve 1.40 m yükseklikte olduğu belirlenen oda mezar 
I in ikinci odasında yapılan çalışmalarda kuzey batı köşede 0.80 x 0.90 m ölçülerinde bir 
kenarı tek parça bir taşla kapatılmış bir mezar tespit edilmiştir. Bu mezarda seramik parçaları, 
bir ağırşak, bir adet Anadolu Selçuklu dönemine ait sikke ve insan kemiği parçaları 
bulunmuştur (Fig. 10-12). 
 
Levha VI 
 

                               
Fig. 10. Oda mezar I’in ikinci odası            Fig. 11. Oda mezar I’in ikinci odasındaki mezar 
 
Levha VII 

                                                  
Fig. 12. Oda mezar I’in ikinci odasındaki mezarda bulunan sikke, ağırşak ve seramik 

parçaları 
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Kaya oygu oda mezar I’in yan tarafında bir diğer oda mezar yer almaktadır. Kaya oygu oda 
mezar II olarak adlandırdığımız bu mezarında 1.80 x 2.25 m. yüksekliğinin 1.45 m. olduğu ve 
oda mezar I deki gibi diğer odaya bağlanmak için düzgün kesem taşlardan örülen bir duvarın 
üzerinin plaka taşlarla örtülerek çökmeyi önlemek için bir koridor oluşturulduğu 
anlaşılmakatadır. Oda mezar I den farklı olarak yan duvarlarının sıvalı olduğu görülmektedir. 
Bu mezarın içerisinden seramik parçaları, küçük mimari parçalar ve insan kemik parçaları 
bulunmuştur. Koridorun tavanında oluşan göçük nediniyle bu mezarda çalışmalar 
tamamlanamamıştır. (Fig. 13) 
 
Levha VIII 

                      
 
 

                     
 

                    
Fig. 13 Kaya oygu oda mezar II 

 
II numaralı kaya oygu oda mezarın yanında bir başka oda mezar tespit edilmiştir. III numaralı 
kaya oygu oda mezar olarak adlandırdığımız bu oda mezarın girişi oldukça tahrip olmuş 
durumdadır. Bu mezarın ölçüleri 1.70 x 2.15 cm. yüksekliği 1.45 cm. dir. Kaya oygu oda 
mezar II deki gibi yan duvarlarının sıvalı olduğu görülmektedir.  
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III numaralı kaya oygu oda mezarın I ve II numralı mezarlardaki gibi koridor kısmının olduğu 
ve ikinci bir odasının olduğu tahmin edilmekte ancak sonraki dönemlerde kullanıldığı, 
koridora geçiş kısmının duvar örülerek kapatıldığı görülmektedir. Duvar örgüsünün 
sökülmesinin yaratacağı tehlike nedeniyle bu mezarda çalışmalar tamamlanamamıştır. 
Mezarın içerisinden seramik parçaları, küçük mimari parçalar ve insan kemik parçaları 
bulunmuştur. (Fig. 14) 
 
Levha IX 
 

                           
 

                                            
 

  
Fig. 14 Kaya oygu oda mezar III 

 
Kuzey kısımda yapılan çalışmalarda oldukça tahrip olnuş bir tonozlu yapı ve 1.77 m 
uzunluğunda 0.86 m genişliğinde küçük kesme taşlardan oluşturulmuş bir sanduka mezar 
ortaya çıkarılmıştır. Mezarın güneydoğu köşesinde yeşil renkte sırlı tabak parçları tespit 
edilmiştir. Tonozlu yapı küçük kesme taşlarla ve harç kullanılarak inşaa edilmiştir. Kuzey 
kısımda, batı kısımdaki kaya oygu mezarların yapımında kullanılan kayalık alan olmayışı 
tonozlu bir yapı oluşturulmasında etkili olmuştur. 3.32 m. uzunluğunda ve 2.29 m. 
genişliğinde olan yapının içerisinden buluntu tespit edilememiştir.  
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Ancak bu yapının da alanda bulunan mezarlardan farklı bir amaçla kullanımının uygun 
olmadığı anlaşılmaktadır. (Fig. 15)  
 
 Levha X 
 

                                 
Fig. 15 Kuzey kesit I numaralı mezar ve detayı 

 
Alanın doğusunda gerek inşaat çalışmalarında gerekse belirli aralıklarla açılan sondajlarda bir 
buluntu tespit edilememiştir. 
Güney kısımda yapılan çalışmalar sırasında dört mezar tespit edilmiştir. 1 numaralı mezar 
1.80 cm. uzunluğunda 0.90 cm genişliğindedir. Mezarın güney duvarının düzgün kesme 
taşlarla oluşturulduğu görülmektedir. Diğer duvarları harfiyat sırasında yerinden sökülmüştür. 
Mezarın güney ucunda dağınık halde insan kemikleri ve altın tel parçaları bulunmuştur. Bu 
mezar yapımında kullanılan malzemelerin düzgünlüğü ve bulunan altın tel parçaları zengin 
birine ait bir mezar olma olasılığını düşündürmektedir. (Fig. 16) 
 
Levha XI 
 

                      
Fig. 16 Güney kesit I numaralı mezar ve datayı 

 
Bu alanda güney doğuya doğru yapılan kazı çalışmalarında yanyana üç mezar daha tespit 
ediilmiştir. Bunlardan ilki 2 numaralı mezar olarak adlandırılmıştır. Bu mezar 2.37 m. 
uzunlukta ve 1.25 m. genişlikte olup düzgün kesme taşlardan yapılmış ve üzeri düzgeün 
kesme üzerini kapatacak büyüklükte taşlar ile kapatılmıştır.  
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Mezarın iç kısmında 0.80 m derinlikte iki insana ait baş kısımları batı yönde yerleştirilmiş 
iskelet kalıntıları tespit edilmiştir. Mezar içinde başka bir buluntuya rastlanmamıştır. (Fig. 17-
18)  
 
Levha XII 
 

           
Fig. 17 Güney kesit II, III, IV numaralı mezarlar genel görünüş 

  

                
Fig. 18 Güney kesit II numaralı mezar ve detayı 

 
III  numaralı mezar ise II  numaralı mezara bitişik ve kuzey ucunda yer almaktadır. 2.40 m. 
uzunluğunda ve 1 m . genişliğindedir. Üzeri mezar üstünü örtecek uzunlukra taşlarla 
kapatılmıştır. Düzgün olmayan taşlardan örülmüş özensiz bir yapısı bulunmaktadır. Mezar iç 
kısmında 0.46 m. derinlikte insan kemiği parçları ve iki adet gümüş iğne tespit edilmiştir. 
(Fig. 19-20) 
 

Levha XIII 

            
Fig. 19 Güney kesit III numaralı mezar ve detayı 
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Levha XIV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 20 Güney kesitteki III numaralı mezardan çıkan 
iğneler 

 
4 numaralı mezar 3 numaralı mezar ile bitişik biçimde 2.45 m. uzunluğunda ve 1.80 m. 
genişliğindedir. Ölçülerinin 2 numaralı mezara göre daha büyük ve daha iyi bir işçilikle 
düzgün olmayan taşlardan yapılmıştır. Mezar iç kısmında 0.90 m derinlikte baş kısımları batı 
yönünde yerleştirilen insan iskeletleri tespit edilmiştir. Mezar içinde başka bir buluntuya 
rastlanmamıştır. (Fig. 21) 
 
Levha XV 
 

              
Fig. 21 Güney kesit IV numaralı mezar ve detayı 

 
3 . DEĞERLENDİRME 
Kayseri tarihsel geçmişiyle oldukça farklı toplulukların yaşam alanı olmuştur. Bu durumu bir 
bütün halinde tespit edilmiş farklı dönemlere ait yerleşim yerlerinin kazı çalışmalarında 
göremesekte parça parça ortaya çıkan eldeki verilerden anlaşılmaktadır. Çalışma konusu ile 
ilgili sınırlar çerçevesinde arkeoloji bilimi için  önemli bir veri kaynağı olan ve toplumlar 
hakında bir çok konuda bilgi alabileceğimiz nekropollerin bir örneğini değerlendirerek 
bölgenin tarihsel süreçte bıratığı izlerinden birini görebiliriz.  
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Başlangıçta insanların yakınlarının ölü bedenlerini yaşam alanları içerisinde gömmeleri 
(intramural) ve bu durumun olumsuz etkilerinin sonucunda daha sonraları yaşam alanları 
dışında belirledikleri alanlara (extramural) gömü yapmaya başladıkları bilinmektedir (Uhri, 
2014, 60-81). Yerleşim dışı gömü geleneği ile beraber başlayan ve zaman içerisinde oldukça 
farklı biçimlerde gelişerek ölü bedenleri için yapılan mezarlarda çeşitlenmiştir. Bu mezar 
tiplerinden basit toprak mezarlar (Arık 1996, 395-398; Hodder 2006, s. 125), pişmiş toprak 
mezarlar (Lloyd-Mellaart 1962, s. 23-26; Duru 1996, s. 24; Hodder 2006, s. 126), taş sandık 
mezarlar (Özgüç 1948, s. 32; Darga 2000, s. 145; Alkım 1964, s. 174-175) oda mezarlar ( 
Seeher 1993, s. 13; Roodenberg 1981, s. 94; Duru 1986, s. 170-171, Duru 2003, s. 12) 
Prehistorik dönemden itibaren sonraki farklı zaman dilimlerinde de kullanımışlardır. Bu 
mezar tiplerine ek olarak antik dönem insanlarının yeteneklerinin, sosyalleşmelerinin, kültürel 
birikimlerinin, dinsel düşüncelerdeki değişimlerin sonucu olarak farklı mezar tipleri de 
görülmektedir. Bu mezarlara örnek olarak taş örgü mezalar, tümülüsler, lahitler, osthotekler, 
urneler, pithos mezarlar, taş sandık mezarlar, kiremit mezarlar, anıt mezarlar, columbariumlar, 
katakomblar, hypogeumlar, mousoleum, heroon, kenotaf, kaya oygu mezarlar, arcosolium ve 
khamosorion mezarları verebiliriz. Bu mezar tiplerinin bir çoğunun Anadolu’da örneklerini 
görmek mümkündür. Çalışma da yer alan mezar örnekleri kaya oygu mezarlar ve sanduka 
mezarlardır. Kaya oygu mezar örnekleri Anadolu’da farklı dönemlerde insanların kayalık 
alanları mezar yapımında kullanmak istemelerinde işgücü, zaman ve malzeme olarak daha 
ekonomik olmaları, düz arazileri yaşam ve tarım alanı olarak kullanmak istemeleri ve inanç 
olarak kayalık alanların kutsallığı nedeniyle tercih etmeleri büyük etkenlerdir. Kaya 
mezarların Anadolu’da örneklerini Urartu’da (Çevik 2000, s. 104), Frigya’da (Haspels 1971, 
Wealkens 1986, s. 22) Likya’da ve farklı bölgelerde görebiliriz. Kaya mezarlarının yapımı 
başlangıçta her bölgenin gerek etkileşimle gereksede kendi fikirleri olarak ortaya çıktığı 
düşünülsede daha sonra ki dönemlerde kullanımlarını kayalık alana sahip bölgelerde görmek 
mümkündür. Örnekler üzerinden bakıldığında kaya mezarlarının yapıldıkları bölgelerin 
cografi özelliklerinden, kültüründen mimarisinden etkilerini görmek mümküdür. Bu etkilerin 
yansımasıda, görselliklerinde ve ince işçiliklerinden anlaşılmaktadır. Bu durum için gerekli 
olan kaya oyma mesleğinin varlığı açıkca görülmektedir. Bunun  haricinde bir bölgenin kültür 
ve mimari özellikleri göstermeyen amacı yalnızca giriş kısmı oluşturularak ve ihtiyaca göre 
şekillendirilerek yapılmış basit kaya oygu mezar öreklerinide görmek mümkündür. Çalışmada 
yer alan kaya oygu mezarlar da herhangi bir bölgenin kültür ve mimari özelliklerine sahip 
olmayan örneklerdir. Üç kaya oygu mezarında kendi içinde yapım açısından benzerlikleri 
bulunmaktadır. III numaralı kaya oygu mezarda yıkılma tehlikesi nedeniyle muhtemelen I ve 
II de olduğu gibi ön giriş ve arka oda olmak üzere birbirlerine geçişleri dar bir koridorla 
sağlanacak şekildedir. I numaralı kaya oygu mezar giriş dar bir geçişle sağlanmaktadır diğer 
kaya oygu mezarların giriş kısımlarında öncephe açık ve giriş kısmı oluşturulmamıştır. II ve  
III numaralı kaya oygu mezarın giriş ksımında duvarların sıva ile kaplandığı görülmektedir. 
Bu özellikleriyle kaya oygu mezarlar herhangi bir estetik kaygı olmaksızın basit bir biçimde 
işlenmişlerdir. Nekropol alanındaki diğer mezarlar basit mezarlar olup kuzey ve batı 
kesimdekilerin bazılarının kayalık alandan faydalanılarak oluşturulduğu güney kesimdeki II-
III ve IV numaralı mezarların kayalık alandan bağımsız oldukları görülmektedir. 
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4 . SONUÇ 
Ortaya çıkan nekropolün bulunduğu alanda tespit edilen arkeolojik veriler bu alanın 
çevresinde bir yerleşim olduğu savını güçlendirmektedir. Günümüzde oldukça fazla yeni 
yapılanmanın olması, ilerleyen zamanlarda da ancak rastlanti sonucu ortaya çıkacak 
arkeolojik verilerden öteye geçemeyeceği anlaşılmaktadır. Kayseri tarihinin henüz bilinmeyen 
kronoljik tablosunundaki eksik verilerin belirlenmesi için gerekli arkeolojik kalıntıların 
varlığının, bugüne kadar ortaya çıkarılan kalıntılardan daha fazla olduğu gerek yazılı 
kaynaklardan gerekse ortaya çıkan kalıntıların özellikleri değerlendirildiğinde 
anlaşılmaktadır. Çalışmaya konu olan nekropol alanı mezarları ve buluntularının oldukça 
tahrip olduğuna değinmiştik. Bu durum değerlendirmelerle belki daha fazla sonuç elde 
edilmemesine ve arkeolojik açıdan  bir çok konuda eksik kalan bilgiye ulaşılamamasına neden 
olmuştur.Nekropol alanından elde edilen bilgiler doğrultusunda tarihleme yapılması oldukça 
zordur. Mezarlardan çıkan buluntular ve özellikle kaya oygu mezarların yapıldıkları dönem 
sonrasında kullanım gördüklerini bu nedenle yapıldıkları döneme ait kalıntıların da yok 
olduğunu göstermektedir. Bu durumu belgeleyen buluntular ise Selçuklu sikkesi ve 
seramiklerdir. Mezarlar oldukça basit şekilde yapılmış ve mezar buluntularının olmaması gelir 
düzeyi düşük insanlara ait bir nekropol alanı olduğunu göstermektedir. Rastlantısal bulunan 
bu nekropol alanından elde edilen verilerin literatüre katılmasıyla bundan sonraki ortaya 
çıkacak gerek düzenli arkeolojik kazı çalışmlarında gerekse rastlantısal ortaya çıkacak 
nekropol alanlarının değerlendirilmesinde fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 
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ÇİZİMLER 

 
Çizim 1. Nekropol alanı genel planı 

 
Çizim 2. Nekropol alanı kesit görünüşleri  
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Çizim 3. Nekropol alanı kesit görünüşleri
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DEZAVANTAJLI BIR AZINLIK; AVUSTURYA`DA YAŞAYAN SLOVAKLAR 

 
Dr. Öğr. Görevlisi Oğuzhan BİNGÖL 
Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
ORCID: 0000-0003-1018-4686 
 
ÖZET 
Slavların bugünkü Slovakya’ya yerleşmeleri 6. yüzyılın başlarına dayanır. 7. yüzyılın 
ortalarında Slavlar, Samo Krallığı ismiyle bir devlet kurarlar. Dokuzuncu yüzyılda Karolenj 
İmparatoru Şarlman yönetimi tarafında Slovakların yaşadığı bölgelerde ilk Hristiyanlaşma 
başlandı. 16. yüzyıldan sonra Slovakların yaşadığı bu bölgeler Habsburg İmparatorluğunun 
hâkimiyetine girdi. Habsburgların bu hâkimiyeti 1918 yılında kadar sürdü. Habsburg 
İmparatorluğunun dağılmasından sonra Çekler ile birlikte Slovaklar, Çekoslovakya devletini 
kurdular. 1990 yılında Doğu Bloku ülkelerinde başlayan demokratikleşme hareketleri ile 
birlikte 1993 yılında bu iki halk barışçıl bir şekilde ayrılarak iki bağımsız devlet haline 
geldiler. Slovakların, günümüz Avusturya sınırları içinde yer alması 13. yüzyıla dayanır. O 
zaman Avusturya’da yoğunlukla yerleştikleri bölgeler, Viyana ve Aşağı Avusturya 
Eyaleti’dir. 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ile yapılan savaşlardan ve 19. yüzyılda 
Viyana ve çevresindeki sanayileşmeden dolayı Slovakların yaşadığı bölgelerden 
Avusturya’ya iki önemli göç dalgası oldu. O yüzyıllarda Slovaklar, Avusturya'da yaşayan 
Çeklerin gölgesinde kalan ve bilinmeyen bir etnik grup olarak görüldüler. Bundan kaynaklı 
Avusturya’da yaşayan Slovakların nüfusu konusunda kesin bir sayı yoktur. Ancak 1990’lı 
yıllardan itibaren Doğu Avrupa’daki politik gelişmeler Avusturya’daki Slovakların 
durumlarında da değişiklik yarattı. 1992 yılında Slovaklar, Avusturya’da ayrı bir otokton 
etnik grup olarak tanındılar.  Makalenin amacı Avusturya’da yaşayan Slovakların bağımsız 
bir etnik grup olarak tanınmaya doğru giden bu süreci özetlemektir.  
Anahtar Kelimeler: Slovaklar, Avusturya, Azınlık Hakları 
 

A DISADVANTAGED MINORITY; SLOVAKS LIVING IN AUSTRIA 
 
ABSTRACT 
The settlement of Slavs in present-day Slovakia dates back to the early 6th century. In the 
middle of the 7th century, the Slavs established a state with the name Samo Kingdom. In the 
ninth century, the first Christianization started in the regions where Slovaks lived by the 
Carolingian Emperor. After the 16th century, these regions where Slovaks lived came under 
the domination of the Habsburg Empire. This domination of the Habsburgs lasted until 1918. 
After the dissolution of the Habsburg Empire, the Slovaks together with the Czechs 
established the Czechoslovakian state. With the democratization movements that started in the 
Eastern Bloc countries in 1990, these two peoples peacefully separated in 1993 and became 
two independent countries. Slovaks’placing within the borders of present-day Austria dates 
back to the 13th century. At that time, the regions where they mostly settled in Austria were 
Vienna and the Province of Lower Austria. Due to the wars with the Ottoman Empire in the 
17th century and the industrialization in Vienna and its surroundings in the 19th century, there 
were two major migration waves from the Slovakian regions to Austria. In those centuries 
Slovaks were seen as an unknown ethnic group overshadowed by the Czechs living in 
Austria.  
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Due to this, there is no exact number for the population of Slovaks living in Austria. But, 
political developments in Eastern Europe since the 1990s have also changed the situation of 
Slovaks in Austria. In 1992, Slovaks were recognized as a separate autochthonous ethnic 
group in Austria. The aim of the article is to summarize this process of Slovaks living in 
Austria towards recognition as an independent ethnic group. 
Keywords: Slovaks, Austria, Minority Rights 



 

 
104 

SSD JOURNAL 

International Conference on 

Social Sciences & Humanities 

March 05-06, 2021 / ANKARA 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: https://www.ssdjournal.org/ 

E-MAIL: journalssd@gmail.com 

 

 
DENEYSEL PSİKOLOJİ VE ÇEVRİMİÇİ VERİ TOPLAMA 

 
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır OKTAY 
Süleyman Demirel Üniversitesi Psikoloji Bölümü 
ORCID: 0000-0003-2010-4870 
 
ÖZET 
Teknoloji geliştikçe ve internet günlük hayatta daha geniş yer almaya başladıkça psikoloji 
biliminde veri toplama biçimi laboratuvar çalışmaları ve bireysel/grup uygulamalarından 
internete doğru kaymaya başlamıştır. İnternet üzerinden veri toplama araştırmacılara pek çok 
fırsat ve kolaylık sunmaktadır ancak, hem yöntemsel hem de etik açıdan dikkat edilmesi 
gereken unsurlar bulunmaktadır. Bu çalışmanın temel amaçlarından biri internet üzerinden 
veri toplama yöntemlerinin avantajlarını ve dezavantajlarını ortaya koymak ve bu 
dezavantajları ortadan kaldıracak önlemler üzerine tartışmaktır. Bu çalışmanın diğer bir 
amacı, etik prensipler açısından çevrimiçi araştırmaları değerlendirmek ve etik ihlallerin 
yaşanmaması için alınabilecek önlemler üzerinde durmaktır.  Hem zamansal hem de 
ekonomik anlamda kolaylık sağlayan çevrimiçi araştırmalar aynı zamanda hem araştırmacılar 
hem de katılımcılar tarafından kolay ulaşılabilirlik ve katılımcı çeşitliliğine imkân da 
sunmaktadır.  Öte yandan katılımcıların muhtemel çoklu girişleri, teknik aksaklıklar, katılımcı 
kaybı, katılımcı seçimi / seçim yanlılığı, katılımcıların hile yapması, sosyal istenirlik etkisi 
gibi durumlar araştırmacıların doğru sonuçlara ulaşması için dikkat etmesi gereken unsurlar 
arasındadır. Çevrimiçi araştırmalarda da laboratuvar çalışmalarında olduğu gibi 
araştırmacıların katılımcılara ve kurumlara karşı etik sorumlulukları bulunmaktadır. Diğer 
çalışmalarda olduğu gibi etik kurul izni alması gereken çevrimiçi çalışmaların en çok göz 
önünde bulundurması gereken durumlardan biri katılımcıların gerek onam formunu gerek 
çalışma sonunda verilen bilgilendirme metinlerini okuyup okumadıklarının takibidir. Bununla 
birlikte aldatma (deception) çevrimiçi çalışmalarda da mümkün olmakla kullanılması tartışma 
konusudur. Bu çalışma kapsamında bütün bu konular tartışılacaktır.   
Anahtar Kelimeler: Deneysel Psikoloji, çevrimiçi veri toplama, araştırma teknikleri, internet 
 

EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY AND ONLINE DATA COLLECTION 
 
ABSTRACT 
Since the technology develops and the internet becomes wider in daily life, the form of data 
collection in psychology has started to shift from laboratory studies and individual / group 
applications to the internet. Data collection over the Internet offers many opportunities and 
facilities to researchers, but there are issues that need to be considered both methodologically 
and ethically. One of the main objectives of this study is to reveal the advantages and 
disadvantages of data collection methods on the internet and to discuss the measures to 
eliminate these disadvantages. Another aim of this study is to evaluate online research in 
terms of ethical principles and to emphasize the measures that can be taken to prevent ethical 
violations. Providing both temporal and economic advantages, online research also offers easy 
accessibility to researchers and participants and participant diversity.  
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On the other hand, possible multiple entries of the participants, technical problems, participant 
loss, participant selection / selection bias, participants' cheating, social desirability effect are 
among the factors that researchers should pay attention to in order to reach correct results. In 
online research, as in laboratory studies, researchers have ethical responsibilities towards 
participants and institutions. As in other studies, one of the most important aspects of online 
studies that require ethics committee approval is the follow-up of whether the participants 
have read the consent form and the information texts given at the end of the study. However, 
it is controversial to use deception as it is possible in online researches. All these issues will 
be discussed in this study. 
Keywords: Experimental psychology, online data acquisition, research techniques, internet
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COVID-19 SALGINI SONUCU YAŞANAN PANDEMİ SÜRECİ BAĞLAMINDA 

TOPLUMDA DEĞİŞEN KÜLTÜREL PARADİGMALAR 
 
Yüksek Lisans Öğrencisi Musa BİLİK 
Kapadokya Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Kültürel 
Çalışmalar Programı 
ORCID: 0000-0002-3546-1005 
 
ÖZET 
Yeryüzündeki bütün canlılarda olduğu gibi insanlar da varoluş ve var olma sürecinde doğaya 
bağımlı olmuştur. Bu durum, insan ile doğa arasındaki etkileşimin temel yapısını 
oluşturmaktadır. Çevresel ve zamansal olgular bakımından doğadaki değişim ve gelişmelere 
uyum sağlamakla tüm canlılar, kendi ekosistemleri içerisinde türlerinin devamlılığını 
sağlayabilmişlerdir. Özellikle Sanayi Devrimi ile başlayan teknolojik gelişmelerle doğadaki 
güç dengelerini fazlasıyla lehine döndüren insan, kendisini doğa karşısında hükmeden bir 
özne konumuna getirmiş, bunun sonucunda doğanın farklı parametrelerinde tahribatlara neden 
olmuştur. Zaman içerisinde üst düzeye çıkan insan merkezli çevresel olumsuz etkiler 
sonucunda Dünya’daki birçok canlı ekosistem yok olma eşiğine gelmiştir. İnsanlık tarihi 
boyunca yaşanan felaketler, dönüşümler ve kırılmalar incelendiğinde; insanın bu krizlerin 
ortak paydasında yer edindiği görülmektedir. Dünya genelinde yaşanılan Covid-19 Salgını, 
insanlık tarihinin bambaşka bir yöne doğru evirildiğini göstermektedir. Salgınla beraber 
yaşanan pandemi süreci; ekonomik, psikolojik ve sosyolojik açıdan insanların bireysel 
yaşamında ve toplumun kültürel belleğinde ciddi değişimlere neden olmaktadır. Psiko-sosyal 
açıdan tehdit oluşturan bu salgın, insanlarda panik ve strese yol açmaktadır. Bu yüzden insan 
tepkileri her zamankinden daha farklı veya daha sert davranışlara dönüşebilmektedir. 
İnsanların hissettiği ‘korku kültürü’ yaşanan insani ilişkilerin risk çerçevesinde 
değerlendirilmesine sebebiyet vermektedir. Ayrıca aile üyelerinin uzun süre değişmeyen 
mekânlarda beraber bulunmaları, aile içi şiddetin yaşanma olasılığını arttırmaktadır. Risk 
grubunda bulunan bireylerin kendini dışlanmış hissetmesi, sosyal mesafe kuralının disipline 
niteliği, bireylerde toplumsal aidiyet duygusunu zayıflatmaktadır. Dini yaşam ve ritüeller 
bakımından ibadet yerlerinin kapatılması ruhsal bir boşluk yaratmaktadır. Özellikle cenaze ve 
defin işlerinde, toplumların kültürel hafızasında önemli yer edinen yas uygulamaları ve son 
vedadan yoksun kalmak, psiko-sosyal açıdan travmalara neden olmaktadır. Siyasi bakımdan 
küresel düzeyde yaşanan panik ve insan yaşamının tehdit altında olması, özgürlük ile güvenlik 
ölçeklerinde dengeyi bozmaktadır. Ekonomideki değişim veya yaşanan kriz, farklı çalışma 
koşulları doğurmaktadır. Eğitim sistemindeki değişim, gelecekteki eğitim modellerini 
şekillendirme gücüne sahip bir konuma doğru gitmektedir. Bildiride bu bulguların analizi ve 
kültürde yarattıkları değişimler ele alınacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Covid-19, doğa, insan, kültür, pandemi 
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CHANGING CULTURAL PARADIGMS IN SOCIETY IN THE CONTEXT OF THE 

PANDEMIC PROCESS AS A RESULT OF THE COVID-19 OUTBREAK 
 
ABSTRACT 
As with all living things on earth, humans have become dependent on nature in the process of 
existence and existence. This is the basic structure of the interaction between man and nature. 
By adapting to changes and developments in nature in terms of environmental and timely 
phenomena, all living things have been able to ensure the continuity of their species within 
their own ecosystems. Especially with the technological developments that began with the 
Industrial Revolution, man, who turned the balance of power in nature in his favor, made 
himself a dominant subject in the face of nature, as a result of which he caused havoc in 
different parameters of nature. As a result of the negative human-centered environmental 
impacts that have increased over time, many living ecosystems on earth have come to the 
brink of extinction. When the disasters, transformations and fractures experienced throughout 
human history are examined, it is seen that man has taken part in the common denominator of 
these crises. The Covid-19 outbreak, which has occurred around the world, shows that human 
history has been turned in a completely different direction. The pandemic process, which 
occurs together with the epidemic, causes serious changes in people's individual lives and the 
cultural memory of society from an economic, psychological and sociological point of view. 
This epidemic, which poses a threat from a psycho-social point of view, leads to panic and 
stress in people. Therefore, human reactions can turn into different or harsher behaviors than 
ever before. The ‘culture of fear’ that people feel causes human relations to be evaluated 
within the framework of risk. In addition, the fact that family members are together in places 
that do not change for a long time increases the likelihood of domestic violence. The fact that 
individuals in the Risk group feel excluded, the disciplined nature of the social distance rule, 
undermines the sense of social belonging in individuals. The closure of places of worship in 
terms of religious life and rituals creates a spiritual void.Mourning practices, which take an 
important place in the cultural memory of societies, especially in funeral and burial Affairs, 
and the absence of the last farewell, cause psychosocial traumas. From a political point of 
view, the global panic and the threat of human life upset the balance on the scales of freedom 
and security. A change in the economy or a crisis leads to different working conditions. The 
change in the education system is moving towards a position that has the power to shape 
future education models. The paper will discuss the analysis of these findings and the changes 
they have created in culture. 
Keywords: Covid-19, nature, human, culture, pandemic 
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ 

PROGRAMLARDA VERİLEN MATEMATİK DERSİ HAKKINDAKİ 
GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi Cahit TAŞDEMİR 
Bitlis Eren Üniversitesi Tatvan meslek Yüksekokulu 
ORCID: 0000-00002- 0986- 8098 
 
ÖZET 
Eğitim sistemimizin önemli amaçlarından biride sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara 
elemanlar yetiştirmektir. Günümüzde bu ihtiyacı karşılamak amacıyla meslek yüksekokulları 
açılmıştır. Bu okullar da okuyan öğrenciler hem teorik ve hem de pratik eğitim 
görmektedirler. Teorik eğitim dersleri arasında matematik dersi de yer almaktadır. 
Öğrencilerin bu dersten başarılı olabilmeleri için, bu başarılarına etki eden faktörlerin 
bilinmesi ile ancak mümkündür. Bu nedenle bu çalışma meslek yüksekokullarının farklı 
programların da mesleki eğitim görmekte olan öğrencilerin verilen matematik dersi 
hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç için araştırmanın verileri, 
benzer çalışmalarda kullanılan anket ve öğrencilerin bazı demografik özellikleri için ise 
araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ile elde edilmiştir. Araştırmada çalışma 
evreni kullanılarak 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminde yapılmıştır. 
Araştırmanın çalışma grubu, Doğu Anadolu bölgesinde bulunan bir meslek yüksekokulunun 
Elektrik, İnşaat Teknolojisi, Harita ve Kadastro ve Laboratuvar programlarında okuyan 
toplam 171 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin analizi, öğrencilere uygulanan ankette 
matematik dersi ile ilgili sorulan sorulara ilişkin olarak belirtikleri görüşler doğrultusunda 
elde edilen veriler SPSS22.0 paket programından faydalanarak bilgisayara aktarılmış, frekans 
ve yüzde değerleri hesaplanarak değerlendirmeler yapılmıştır. Analiz sonucunda; öğrencilerin 
yarısından fazlası mezun oldukları liselerde iyi bir matematik eğitimi almadıklarını, öğrenim 
gördükleri programlarda matematik dersinin gerekli ve önemli olduğunu, matematik dersini 
sevdiklerini ancak anlamada güçlük çektiklerini, haftalık verilen matematik ders saatinin ve 
içerdiği konu bakımından yeterli olduğunu, matematik dersine devam konusunda olumlu 
görüş belirtikleri ve matematik başarılarının test ve klasik yazılı sınav şeklinde olmasını 
istedikleri tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Matematik eğitimi, meslek yüksekokulu, öğrenci görüşleri 
 

EVALUATION OF THE OPINIONS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS 
ABOUT THE MATHEMATICS COURSE GIVEN IN THE PROGRAMS THEY ARE 

STUDYING 
 
ABSTRACT 
One of the important goals of our education system is to train qualified intermediate staff 
decommissioned by the industry. Today, vocational schools have been opened to meet this 
need. Students studying in these schools receive both theoretical and practical training. 
Theoretical education courses include a mathematics course. In order for students to succeed 
in this course, it is only possible to know the factors that affect their success.   
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For this reason, this study was carried out in order to determine the opinions of vocational 
schools about the mathematics course given to the students who are undergoing vocational 
education in different programs. For this purpose, the data of the study was obtained using a 
survey used in similar studies and a personal data form created by the researcher for some 
demographic characteristics of students. The study was conducted in the first period of the 
2019 - 2020 academic year using the working universe. The research working group consists 
of a total of 171 students studying in electricity, construction technology, map and Cadastre 
and laboratory programs of a vocational school located in the Eastern Anatolia region. 
Analysis of the data, the students in the questionnaire according to the data obtained in 
relation to questions about the specs of mathematics adhered SPSS22.0 package program by 
utilizing transferred to the computer, the evaluations reviewed by calculating the frequency 
and percentage values. As a result of the analysis; more than half of graduating high school 
students to receive education in their programs of study they good in math is necessary and 
important a math class, math their loved ones, however, difficulties in understanding, given 
weekly math lessons, and it contains in terms of the subject is sufficient to proceed to the 
math lesson and how math achievement test and adhered positive feedback on essay-type 
exam that they want to be in the form have been identified. 
Keywords: Mathematics Education, Vocational School, student opinions 
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TÜRKİYE’DE YÜKSEK HIZLI TREN TAŞIMACILIĞI 

 
Doktora Öğrencisi Yıldırım KARAGİYİM 
Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı 
ORCID: 0000-0002-0039-2046 
 
ÖZET 
Demiryolu ulaşımı Sanayi Devrimi yıllarında Avrupa ülkelerinde ortaya çıkmıştır. Osmanlı 
Devleti’nde ise ilk demiryolu hattı 1856 yılında bir İngiliz şirketi tarafından İzmir ile Aydın 
arasında inşa edilmiştir. Osmanlı Devleti’nde inşa edilen demiryolu hatları yabancı ülkelerin 
menfaatleri esas alınarak oluşturulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nde 1923 ile 1950 yılları 
arasında demiryolu ulaşımına oldukça önem verilmiştir. 1950’den sonra ulaşım 
politikalarında önemli değişikliklere gidilerek karayolu ulaşımına daha çok önem verilmeye 
başlanmış, demiryolu ulaşımı çalışmaları ise neredeyse durma noktasına gelmiştir. Bu politika 
değişikliklerinin sonucu olarak 1950’den itibaren yolcu ve yük taşımacılığında demiryolu 
ulaşımının payı gittikçe azalmış, buna mukabil karayolu ulaşımının payında ise artış 
yaşanmıştır.  1964 yılında Japonya’da ilk Yüksek Hızlı Tren hattının işletmeye açılması ile 
beraber dünya genelinde demiryolu ulaşımının önemi artmıştır. Yüksek Hızlı Trenler ile 
demiryolu ulaşımı daha güvenli, ekonomik ve çevre dostu bir ulaşım sistemi haline gelmiştir. 
Türkiye’de ilk Yüksek Hızlı Tren hattı 2009 yılında Ankara ile İstanbul arasında inşa 
edilmiştir. Türkiye sınırlarındaki Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı günümüzde 1.213 km 
uzunluğuna erişmiştir. Genel olarak Ankara, İstanbul ve Konya’yı birbirine bağlayan bu 
hatlarla ilgili genişletme çalışmaları devam etmektedir. Yük ve yolcu taşımacılığında ağırlıklı 
payın karayolu üzerinde olması Türkiye’nin gelişmişliği açısından ciddi bir problemdir. Bu 
problemin giderilmesi ve gelişmiş bir ulaşım ağının ülke geneline yayılması için Yüksek Hızlı 
Tren çalışmalarına devam edilmelidir. Günümüzde Türkiye’deki Yüksek Hızlı Tren ulaşımı 
istenilen seviyede değildir. Bu çalışmada demiryolu ulaşımının tarihsel gelişimi, Osmanlı ve 
Türkiye’de demiryolu ulaşımı özetlenmiş ve Türkiye’deki Yüksek Hızlı Tren hatları, bu 
hatların genel nitelikleri, problemleri ile yapımına devam edilen ve plan safhasında bulunan 
hızlı tren projeleri anlatılmıştır.   
Anahtar Kelimeler: Demiryolu, Yüksek Hızlı Tren, Ulaşım 

 
HIGH-SPEED RAIL TRANSPORTATION IN TURKEY 

 
ABSTARCT 
Railway transportation originated in European countries during the Industrial Revolution. In 
the Ottoman Empire, the first railway line was built between İzmir and Aydın by a British 
company in 1856. Railway lines built in the Ottoman Empire were created based on the 
interests of foreign countries. The Republic of Turkey is given great importance of the railway 
transport between 1950 and 1923. After 1950, significant changes were made in 
transportation policies, giving more importance to highway transportation, and railway 
transportation studies almost came to a halt. As a result of these policy changes, the share of 
rail transportation in passenger and freight transportation has gradually decreased since 1950, 
while the share of road transportation has increased. With the opening of the first High Speed 
Train line in Japan in 1964, the importance of railway transportation has increased worldwide. 
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With High Speed Trains, rail transportation has become a safer, economical and eco-friendly 
transportation system. In Turkey, the first High Speed Train line was built in 2009 in Istanbul 
and Ankara. Today, High Speed Train (YHT) line in Turkey’s borders reached 1.213 km 
length. In general, the expansion works on these lines connecting Ankara, Istanbul and Konya 
are continuing. Freight and passenger transport to be on the highway, the weighted share in 
Turkey is a serious problem in terms of sophistication. High Speed Train studies should be 
continued in order to eliminate this problem and to spread a developed transportation network 
throughout the country. Today, High Speed Rail transport in Turkey is not at the desired level. 
In this study the historical development of rail transport, rail transport in Ottoman and Turkey  
summarized. Furthermore High-speed train line in Turkey, the general nature of this line, 
which is still in the construction phase has been described with problems and plans on high-
speed train projects. 
Keywords: Railway, High Speed Train, Transportation 
 
1.GİRİŞ 
Ulaşım kavramı genel olarak “eşyanın veya insanın bir yerden başka bir yere taşınması” 
şeklinde tanımlanmıştır (Altınok, 2001, s 74). Ulaştırma insanlık tarihi kadar eskidir ve ulaşım 
insanlık tarihi süresince önemini gittikçe arttırmıştır. Tarihsel süreç boyunca insanlar 
beslenme, güvenlik, ticaret ve dini sebeplerden dolayı yolculuk etmişlerdir. İnsan nüfusu ve 
farklı toplumlar arası iletişim arttıkça ulaşımın önemi daha da artmıştır. İlkin karayolu 
üzerinden ulaşımı gerçekleştiren insanoğlu daha sonra denizyolunu kullanmaya başlamıştır. 
Sanayi Devrimi ile birlikte demiryolu ulaşımını icat ederek çağ atlamıştır. İkinci Dünya 
Savaşından sonra daha önceleri bir savaş silahı olarak kullanılan uçaklar taşımacılıkta 
kullanılmış ve böylece havayolu taşımacılığı başlamıştır. Günümüz ulaşım araçlarını 
karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu ve boru hattı şeklinde sıralamak mümkündür. 
Günümüz modern anlayışı bu ulaşım sistemlerini birbirlerine rakip olarak görmez ve bunları 
birbirlerini tamamlar mahiyette kabul eder. Şüphesiz bir ülkenin gelişimi için tüm ulaşım 
sistemlerinin gelişmiş, modern ve tüm ülkeye ulaştırabilir ağda kurulması gerekir. Fakat her 
bir ulaşım sisteminin birbirine göre avantajları vardır. Güvenlik, enerji tasarrufu, çevre dostu 
oluşu demiryolu ulaşımının avantajlarından birkaçıdır. Yüksek Hızlı Tren (YHT) demiryolu 
ulaşımında önemli bir dönüm noktasıdır ve ulaşımda “Yeni Demiryolu Çağı”nı başlatmıştır 
(Kaynak, 2002). YHT ilk olarak 1964 yılında Japonya’da ortaya çıkmıştır ve ardından 
gelişmiş ülkelerde işletmeye açılmışlardır. Türkiye’de 2009 yılında ilk olarak işletmeye açılan 
YHT hattı büyük bir rağbet görerek taşımacılıkta önemli bir noktaya ulaşmıştır ve günümüzde 
YHT çalışmaları devam etmektedir.   
 
2.1. Demiryolu Ulaşımının Ortaya Çıkışı 
Demiryolu ulaşımının ortaya çıkışı bilim ve tekniğin büyük bir ilerleme gösterdiği 19. 
yüzyılda gerçekleşmiştir. Demiryolu ulaşımının ortaya çıkışında buharlı makinaların 
bulunması ve lokomotifin icadı önemli bir etken olmuştur. İsaac Wilkinson’un 1757’de yeni 
bir buhar makinası patenti alması demiryolu ulaşımının gelişiminde belirleyici olmuştur. 
Buhar makinaları başta denizyolu ulaşımında kullanılmıştır. Richard Trevithick’in 1804 
yılında icat ettiği yaklaşık 15 km hızla on tona yakın yük taşıyabilen ilk lokomotifi icat etmesi 
ile demiryolu çağı başlamıştır (Kahya, 1988).Demiryolu ulaşımı Sanayi Devriminin temel bir 
ihtiyacı olarak ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı demiryolu ulaşımının Sanayi Devriminin ilk 
yaşandığı ülkede başlamış olması tesadüfi değildir.  
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İlk demiryolu ulaşımı İngiltere’de bir liman şehri olan Liverpool ile iç bölgelerde yer alan 
Manchester arasında 1825 yılında gerçekleşmiştir. 1828 yılında ise demiryolu ulaşımı yolcu 
nakli amacıyla kullanılmaya başlanmıştır (Doğanay ve Çavuş, s. 634). 1890 yılında 
gelindiğinde tüm dünya üzerinde 616.000 km’lik demiryolu ağı bulunurken bu sayı 1910 
yılında 1.030.000 km’ye yükselmiştir (Akalan, 2010, s 7.).  
Demiryolu ulaşımının önemi gerek yolcu gerek yük taşımacılığında günümüzde gittikçe 
artmaktadır. Demiryolu ulaşımının vazgeçilemez oluşunda etkili olan başlıca faktörler güvenli 
olması, iklim ve yol koşullarından fazla etkilenmemesi, enerji tasarrufu sağlaması, diğer 
ulaşım türlerine göre daha çevreci olması, karayolu ulaşımının yükünü azaltması, daha 
ekonomik olması, yük taşımacılığı kapasitesinin yüksek olması ve toplu taşıma için en uygun 
ulaşım aracı olmasıdır (Doğan & Dikmen, 2018).  
 
2.2. Osmanlı Devleti’nde Demiryolu 
Osmanlı Devleti’nde ilk demiryolu bir İngiliz şirketi tarafından 1856 yılında 130 km’lik bir 
hat ile İzmir-Aydın arasında döşenmiştir. İngilizler dışında Fransız ve Alman şirketler de 
demiryolu inşaatlarını üstlenmişlerdir. Demiryolu inşa edilmesinde İngiliz ve Fransızlar daha 
ziyade ekonomik çıkarlar doğrultusunda hareket ederken Almanlar askeri ve stratejik 
kaygılarla demiryolları inşa etmişlerdir (Yıldırım, 2002). İnşa edilen bu hatlar Osmanlı 
Devleti’nin ihtiyacını karşılayacak nitelikte değildi. İktisadi ve askeri amaçlarla yabancılar 
tarafından döşenen bu hatlar zikzaklı bir yapı oluşturuyordu ve bu hatların inşa edilmesinde 
Osmanlı Devleti’nin fikri bile alınmıyordu (Akalan, 2010). Osmanlı Devleti için ise 
demiryolu ulaşımı oldukça hayati bir öneme sahipti. Osmanlı gelişmiş bir demiryolu ağı ile 
merkezi otoriteyi güçlendirmeyi, ihtiyaç halinde ülkenin herhangi bir yerine hızlıca askeri 
sevkiyat sağlayabilmeyi ve vergi tahsilatını hızlandırmayı hedeflemekteydi. Osmanlı Devleti 
ömrünü tamamladığında 8.619 km uzunluğunda bir demiryolu hattına sahipti. Bu demiryolu 
ağının 2.383 km’sini Rumeli hattı, 2.424 km’si Anadolu-Bağdat hattı, 695 km’sini İzmir-
Kasaba hattı, 610 km’si İzmir-Aydın hattı, 498 km’si Sam-Hama hattı, 86 km’si Yafa-Kudüs 
hattı, 42 km’si Bursa-Mudanya hattı, 80 km’si Ankara-Yahşihan hattı oluşturmaktaydı 
(“Dünden bugüne demiryolu serüveni”, 2012). 

 
Tablo 1: Osmanlı Devletinden Türkiye’ye miras kalan demiryolu hatları ve uzunlukları. 

Demiryolu Hattı Uzunluk (km) 
Anadolu-Bağdat Hattı 2064 
Erzurum-Arpaçay Hattı 355 
Mudanya-Bursa Hattı 40 
Ilıca-Palamutlu Hattı 29 
Şark Demiryolları 336 
İzmir-Kasaba Hattı 703 
İzmir-Aydın Hattı 609 
Toplam 41361 km 

Kaynak: Zarakolu, 1950  

                                                           
1 Osmanlı’dan Cumhuriyet’e devredilen toplam demiryolu hattı uzunluğu hakkında farklı kaynaklar farklı sayılar 
aktarmaktadır. Avcı’nın(2014) aktardığına göre bu sayı Memduh Yaşa göre 4138, Alptekin Müderrisoğlu’na 
göre 4060, İsmail Yıldırım’a göre ise 4112’dir. Akarabulut (1997) ise hat uzunluğunu 4018 km olarak 
vermektedir. 
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2.3. Türkiye Cumhuriyeti’nde Demiryolu 
Osmanlı Devleti’nde genel olarak gelişmiş bir ulaşım sisteminin varlığından söz etmek 
zordur. Tablo 1’ de görüldüğü gibi Osmanlı Devleti’nde mevcut bulunan 8.619 km’lik 
demiryolu hattının sadece 4136 km’lik kısmı yeni cumhuriyetin sınırları içerisinde kalmıştır. 
Türkiye Cumhuriyeti’ne miras kalan bu hattın 2.404 km’si yabancı şirketler tarafından 
işletilmekteydi (2015-2019 İstatistik Yıllığı, 2019). Cumhuriyet Türkiye’sinin Osmanlı’dan 
devraldığı 4136 km uzunluğundaki demiryolu hattının büyük bir kısmı uzun süren 
savaşlardan, maddi yetersizliklerden ve bakımsızlıktan dolayı bakıma muhtaç haldeydi. 
Savaşların sona ermesinden sonra Türkiye Cumhuriyeti demiryolu ulaşımına ayrı bir önem 
vermiştir. Demiryolu hatlarının büyük bir çoğunluğu yabancı şirketlerin denetimindeydi ve bu 
durum yeni kurulan cumhuriyet için ilerleme önünde bir engel ve bir iç güvenlik sorunu 
olarak görülüyordu. 
Bu durumu ortadan kaldırmak için yabancı şirketlerin ellerindeki hatlar peyderpey satın 
alınmaya çalışıldı ve demiryolu çalışmaları devlet tarafından yürütülmeye başlandı.  
24 Mayıs 1924’te 506 sayılı kanuna uygun olarak demiryolları millileştirilmeye başlanmıştır. 
Yine bu kanun kapsamında Nafıa Vekaleti’ne (Bayındırlık Bakanlığı) bağlı “Anadolu-Bağdat 
Demiryolları Müdüriyeti Umumiyesi” kuruldu. 1927 yılında ise yapım ve işletmenin bir arada 
yürütülmesini sağlamak amacıyla Nafıa Vekaleti’ne bağlı olarak “Devlet Demiryolları ve 
Limanları İdare-i Umumiyesi” kuruldu. 1939 yılında bu kurum “Devlet Demiryolları ve 
Limanları İşletme Umum Müdürlüğü” adıyla Münakalat Vekaleti’ne (Ulaştırma Bakanlığı) 
bağlandı. Bu kurumun Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ismini alması ise 22 
Temmuz 1953’te gerçekleşmiştir. Bu tarihe kadar katma bütçeli bir devlet idaresi olan TCDD 
bu tarihten itibaren iktisadi bir devlet teşekkülü haline dönüşmüştür (2015-2019 İstatistik 
Yıllığı, 2019).  
Cumhuriyet döneminde ilk olarak mevcut hatların bakımı yapıldı ve 1927’de 380 km’lik 
Ankara-Kayseri hattı işletmeye açıldı. 1927 ile 1932 arasında yabancı şirketlerden temin 
edilen krediler ile demiryolu inşaatı daha da hız kazandı. 1929 bunalımının etkileri sonucunda 
bu yıllarda demiryolu yatırımı oldukça düşmüştür. Fakat tüm yoksunluklara rağmen gerek 
büyük Buhran dönemi gerek İkinci Dünya Savaşı yıllarında demiryolu hattı inşası düşük bir 
tempoyla da olsa devam etmiştir. 1923 ile 1950 yılları arasında 3560 km uzunluğunda 
demiryolu hattı inşa edilmiştir (Zarakolu, 1950). 1928 yılında başlatılan millileştirme faaliyeti 
kademeli olarak devam ettirilerek 1948 yılında tamamlandı. 1950’ye gelindiğinde ülke 
sathında çalışır vaziyette 7671 km’lik bir demiryolu hattı bulunmaktaydı ve tüm 
demiryollarının işletme hakkı Türkiye Cumhuriyeti’ne aitti.  
Cumhuriyet’in kuruluşundan 1950’li yıllara kadar demiryolu ağırlıklı bir ulaşım politikası 
benimsenmiş, bu politika kapsamında eski hatların revize edilmesi, yeni hatların inşası ve 
demiryolu ulaşımının millileştirilmesi hedeflenmiştir. (Akarabulut, 1997). 1950 sonrasında ise 
demiryolu ulaşımından ziyade karayolu ulaşımı çalışmalarının ağırlık kazandığı bir döneme 
geçilmiştir. Bu dönemde Karayolları Genel Müdürlüğü kurulmuş ve karayoluna demiryoluna 
nispetten daha yüksek bir meblağ tutarında ödenek ayrılmıştır. Karayolları Genel 
Müdürlüğünün kurulması ve Marshall yardımının desteği ile karayolları hızlı bir gelişme 
dönemine girmiş ancak benzer gelişme başta demiryolu olmak üzere diğer ulaşım 
sistemlerinde yaşanmamıştır. Ulaşımda karayolu ağırlıklı bir politikanın tercih edilmesinde 
Türkiye ile ABD ilişkileri de etkili olmuştur.  
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O tarihlerde Türkiye’yi ziyaret eden ABD Federal Yollar Genel Müdür Yardımcısı H. G. Hilts 
hazırladığı raporda yük taşımacılığında karayollarının tercih edilmesini tavsiye etmiştir ve 
denizyolu taşımacılığı ile kurulması planlanan lokomotif fabrikasına karşı çıkmıştır (Deniz, 
2016). 1950 sonrası karayolu ulaşımının ağırlık kazanmasında küresel otomotiv ve petrol 
şirketlerinin küresel çabalarının yerel etkileri de belirleyici olmuştur. Demiryolu ve karayolu 
ulaşım sistemleri birbirini tamamlayan iki önemli ulaştırma sektörüdür ve gelişimlerinin 
birbirlerine senkronize olması gerekirken karayolu ulaşımı gelişmiş, demiryolu ulaşımı ise 
geliştirme ve modernizasyon çalışmaları bakımından geride kalmıştır. Demokrat Parti 
iktidarına denk gelen bu dönemde yeni hat yapımından ziyade var olan hatlar yenilenmeye 
çalışılmış, alt ve üst yapı modernize edilmeye çalışılmıştır. Demokrat Parti döneminde daha 
önce yapımına başlanmış olan Narlı-Antep-Karkamış hattı bitirilmiştir. Genç-Muş hattı ise 
Demokrat Parti tarafından yapımına başlanıp bitirilen tek hat olmuştur. Bu dönemde buharlı 
lokomotiflerin dizel lokomotifler ile değiştirilmesi gibi yenilikler gerçekleştirilse de 
demiryolu ulaşımı karayolu ulaşımı ile rekabet edememiş ve gerek yolcu gerek yük taşımında 
karayolu ulaşımı demiryolu ulaşımını geride bırakmıştır. 
Planlama dönemlerinde de karayolu ulaşımının gelişmesine paralel olarak demiryolu ulaşımı 
gerilemeye devam etmiştir. 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde yük taşımacılığında 
demiryolu ulaşımının payının %27’ye çıkarılması hedeflenmiştir fakat ulaşılan oran %12 
olmuştur. Ulaştırmaya ayrılan kaynak gittikçe artmıştır ama bu kaynağın %80’i karayolu için 
harcanmıştır. 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde ise demiryoluna ulaşımına aktarılan 
kaynak ulaştırmaya aktarılan toplam kaynağın sadece %7,5’i olmuştur (Nalçakan, 2003). 
1950 yılında 7.671 km olan demiryolu hattı uzunluğu 1955’de 7.802, 1960’ta 7.895, 1970 
yılında ise 7.985 km’ye ulaşmıştır. Görüldüğü gibi on yıllık bir sürede sadece 10 km’lik bir 
artış gerçekleşmiştir. 1980 yılına baktığımız zaman toplam hat uzunluğu 8.392’km’ye 
ulaşmıştır (Akalan, 2010). 1951 ile 2002 yılları arasında sadece 945 km demiryolu 
yapılmıştır.1950-2002 yılları arasında karayolu uzunluğu %80 artarken, demiryolu uzunluğu 
sadece %11 artmıştır (Deniz, 2016). 2002 sonrası demiryolu taşımacılığı politikası değişmiş 
ve 2003 ile 2020 yılları arasında 2.761 km uzunluğunda demiryolu hattı döşenmiş, 3.872 
km’lik demiryolu inşaatı da devam etmektedir.  
Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan demiryolu uzunluğu 2020 
Ağustos ayı itibariyle 12.803 km’dir. Bu hatların 9.194 km’sini konvansiyonel ana hatlar, 
2.396 km’sini konvansiyonel iltisak istasyon hatları, 1213 km’sini ise yüksek hızlı tren hatları 
oluşturmaktadır. 2020 yılı itibariyle TCDD bünyesindeki çeken araç kapsamında 23 YHT, 
431Anahat Dizelli lokomotif, 103 manevra dizelli lokomotif, 125 elektrikli lokomotif, 87 
elektrikli dizi, 106 adet de dizeli dizi araç bulunmaktadır. Çekilen araç kapsamında ise 34.714 
yolcu kapasiteli 658 yolcu vagonu, 877.605 ton kapasiteli 16.956 yük vagonu bulunmaktadır 
(Ulaşan ve Erişen Türkiye, 2020).   
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Harita 1: Türkiye’de 1856-2020 yılları arasında inşa edilmiş demiryolu hatları. 

Kaynak: Ulaşan ve Erişen Türkiye, 2020 
 
Son yıllardaki çalışmalara rağmen demiryolu taşımacılığının yolcu ve yük taşımacılığındaki 
payı gittikçe azalmaya devam etmektedir. Tablo 2’ye bakıldığında 1950 yılında yük 
taşımacılığının %68,2’si, yolcu taşımacılığının %42,3’ü demiryolu üzerinden 
gerçekleştirilmişken bu oran 2015’de yük taşımacılığında %3,9’a, yolcu taşımacılığında ise 
%1,1’e düşmüştür.  
 

Tablo 2: Türkiye'deki Yük ve Yolcu Ulaştırmasının Ulaştırma Türlerine Göre Yüzde (%) 
Dağılımı 

 Ulaştırma 
Türleri 

Yıllar 
1950 1960 1970 2000 2010 2015 

Yük 
(Netton-

Km) 

Karayolu 25,0 45,0 75,74 90,1 89,9 89,8 
Demiryolu 68,2 52,9 24,3 5,4 5,3 3,9 
Denizyolu 6,8 2,0 0,2 6,4 5,0 6,3 
Havayolu 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

Yolcu 
(Yolcu-

Km 

Karayolu 50,3 72,9 91,4 96,0 97,8 89,2 
Demiryolu 42,2 24,3 7,6 2,2 1,6 1,1 
Denizyolu 7,5 2,0 0,3 0,0 0,7 0,6 
Havayolu 0,0 0,8 0,7 1,8 - 9,1 

Kaynak: TCDD Sektör Raporu, 2015 
 
Grafik 1’e bakıldığında yıllar içerisinde yolcu taşımacılığında demiryolu payının düşüşü, buna 
karşın karayolu payının yükselişi daha iyi anlaşılmaktadır. 1950 yılında demiryolunda düşüş, 
kara yolunda ise yükseliş başlamış ve 1970’ten itibaren karayolu yolcu taşımında demiryolu 
ulaşımını geride bırakmıştır. Günümüzde karayolu ulaşımının yolcu taşımacılığındaki ezici 
üstünlüğü devam etmektedir.  
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Grafik 1: 1950-2017 yılları arasında demiryolu ve karayolunun yolcu taşımacılıktaki payı. 

 
Kaynak: Ulaştırma Bakanlığı verilerinden elde edilmiştir. 

 
Türkiye demiryolları haritasına bakıldığında hatların uzanışı üzerinde fiziki coğrafya 
faktörlerinin etkisi oldukça belirleyicidir. Hatların uzanış doğrultusu iç bölgeler ile kıyı 
bölgelerdeki limanları birbirine bağlama amacı gütmektedir. Demiryolu hatlarının 
döşenmesinde genel olarak akarsu vadileri, oluklar, dağ etekleri, depresyon tabanları takip 
edilmiştir. Türkiye’nin genelinde demiryolu ulaşım ağları ve güzergahları üzerinde 
jeomorfolojik yapı başat rol üstlenmiştir. Demiryolu ulaşımının altyapı inşası sürecinde 
Türkiye’de maliyetin yüksek olmasında jeomorfolojik yapının engebeli özelliği de rol 
oynamıştır (Çağlıyan & Yıldız, 2013). 
Demiryolu havayollarından sonra en güvenli ulaşım sistemidir. Buna rağmen demiryolu 
ulaşımında da çeşitli nedenlerden kaynaklanan kazalar yaşanabilmektedir. Türkiye’de 
demiryolu kazaları ve kazalardan kaynaklı ölüm sayıları gittikçe azalmaktadır. Fakat 
Türkiye’de gerek kaza oranı gerek ise kazalardan kaynaklanan ölüm oranı oldukça yüksektir. 
2007-2012 yılları arasında Avrupa Birliği demiryolu kaza oranı 0,3 iken bu oran Türkiye’de 
2,08 olarak hesaplanmıştır (Akbayır, 2016). Türkiye’de 2004 ile 2018 yılları arasında 
demiryolu kazaları kaynaklı 1.387 ölüm gerçekleşmiştir. Demiryolu kazası ölümleri azalma 
eğiliminde olmasına rağmen dünya standartlara göre hala yüksektir.   
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Grafik 2: 2004-2019 yılları arası demiryolu kazaları ölüm sayısı. 

 
Kaynak: 2019 TUİK verilerine göre hazırlanmıştır. 

 
3. ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 
Ülkemizde yolcu ve yük taşımacılığının ezici bir çoğunluğu karayolu ulaşımı sistemi 
üzerinden gerçekleşmektedir. Bu durum ülkemizde ulaşımın maliyetli, riskli, çevreye zararlı 
ve enerji kaynaklarına bağımlı bir şekilde yürütülmesine neden olmaktadır. Yüksek Hızlı Tren 
taşımacılığının başlamasıyla beraber dünya genelinde demiryolu taşımacılığının önemi 
artmıştır. Türkiye’de karayolu taşımacılığı üzerindeki yoğunluğu azaltmak, daha güvenli, 
çevreci ve hızlı bir ulaşım ağı kurmak amacıyla YHT hattı çalışmalarına başlanmış ve ilk 
YHT hattı 2009 yılında Ankara ile İstanbul arasında işletmeye açılmıştır. Çalışmamızın amacı 
Türkiye’de YHT hatlarının gelişim sürecini aktarmak, yapımı tamamlanmış ve yapım 
aşamasında bulunan projeler hakkında bilgi vermek ve YHT ulaşımı üzerinde yaşanan 
problemleri belirtmektir.  
Bu çalışma nitel bir araştırma modeli olan doküman analizi ile gerçekleştirilmiştir. Doküman 
analizi, yazılı kaynak ve belgelerin içeriğinin titizlikle ve sistematik bir şekilde analiz etmek 
için kullanılan bir nitel araştırma yöntemidir. Bu yöntem doğrultusunda dünyada ve 
Türkiye’de YHT ulaşımının gelişimi ile ilgili makaleler, tezler, raporlar, yazılı ve görsel 
medya materyalleri analiz edilmiştir. 
 
4. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 
4.1. Yüksek Hızlı Trenlerin Ortaya Çıkışı 
Yüksek hızlı demiryolları demiryolu ulaşımında önemli bir aşamayı ifade etmektedir. 1 Ekim 
1964’te Japonya’da işletmeye açılmış Tokyo ve Osaka arasında bulunan 515 km hat 
uzunluğuna sahip dünyanın ilk yüksek hızlı demiryolunun saatte 210 km hıza ulaşarak 
faaliyete geçmesi (Givoni, 2006) ile başlayan yeni aşama “yeni demiryolu çağı” olarak 
adlandırılmıştır. Yüksek Hızlı Trenlerin (YHT) devreye girmesi ile karayolu ve havayolu ile 
rekabette başarısız olan demiryolu eski önemine yeniden kavuşmuştur.   
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YHT’nin ortaya çıkışı ve demiryolu ulaşımının eski önemine kavuşmasının başlıca nedenleri 
karayolu ile havayolu trafiğinde yüklü bir trafiğin oluşması ve bu yoğunluğun bir problem 
haline gelmesi, daha fazla yolcu ve yükü daha hızlı taşıyabilmesi, daha güvenli olması, 
çevresel problemlere dair duyarlılığın artması, tren taşımacılığında meydana gelen teknolojik 
gelişmeler, diğer ulaşım türlerine göre enerji kaynaklarını daha tasarruflu kullanması ve uzun 
mesafelerde havayollarına nazaran daha rekabetçi olması şeklinde sıralanabilir (Altan & 
Kızıltaş, 2020), (Kaynak, 2002).  
Japonya’ da Şinkansen olarak adlandırılan hat, dünyanın ilk YHT hattı olmakla beraber 
yeryüzünde en gelişmiş YHT hatlarından biri konumundadır. Şinkasen hattının güzergâh 
uzunluğu 3.041 km’dir ve 402 km inşa halindedir. 1964’te Japonya’da ilk YHT’nin işletmeye 
açılmasından on yedi yıl sonra, yani tam olarak 27 Eylül 1981’de Fransa YHT hattını devreye 
soktu.  Paris ile Lyon arasında işleyen bu hat üzerinde erişilen maksimum hız saatte 260 km 
iken günümüzde 300 km’nin üzerindedir. Fransa günümüz Avrupa kıtasında yıllık ortalama 
45 milyon yolcu taşıma ve 2.734 km uzunluğunda TGV (Train a Grande Vitesse) olarak 
adlandırılan YHT hattı ile hızlı trende en gelişmiş ülkelerden birisi konumundadır. Bir diğer 
Avrupa ülkesi olan Almanya’da ilk YHT hattı 1988 yılında açılmıştır ve günümüz Alman 
hattı ICE (İnterCity Express) olarak adlandırılmaktadır. ICE’nin toplam güzergâh uzunluğu 
1.571 km’dir, 147 km’nin de inşasına devam edilmektedir. İspanya’da AVE (Alta Velocidata 
Espanola) olarak adlandırılan hattın ilk güzergahı 1992 yılında Madrid ile Sevilla kentleri 
arasında açılmıştır. Bu hattın günümüzdeki toplam güzergâh uzunluğu 3.330 km’dir, 1.293 
km’lik hattın yapımına da devam edilmektedir. YHT taşımacılığında diğer bir önemli ülke de 
Çin’dir. Çin güzergâh uzunluğu bakımından günümüzde en uzun yüksek hızlı demiryolu 
hattına sahip olan ülkedir. Ülke genelinde işletmede olan güzergah uzunluğu 35.742 km, 
inşasına devam edilen hat uzunluğu ise 5.250 km’dir (Altan & Kızıltaş, 2018), (2019 Sektör 
Raporu, 2019, s 33). Dünya üzerinde YHT taşımacılığının yaşadığı kronolojik ilerleme şekil 
1’de görülebilir. 
 

Şekil 1: Yüksek Hızlı Tren taşımacılığının gelişim aşamaları 

 
Kaynak: High Speed Rail, 2018  
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YHT ile ilgili tek bir tanımdan söz etmek mümkün değildir. Çünkü bir YHT hattının 
değerlendirme ölçüsünde altyapı, hız, çeken çekilen araç, harcanan enerji gibi birçok değişken 
vardır. YHT konvansiyonel, yani geleneksel tren hattı altyapısına ait bir hattın iyileştirilmesi 
ile işletilebileceği gibi YHT’ya özel inşa edilmiş bir hat üzerinde de ulaşıma açılabilir. Her ne 
kadar ikincisi için konulan hız limiti daha yüksek olsa da her ikisi de YHT kapsamına 
girmektedir. Hız limiti olarak 200 km/saat esas alınırsa dünya üzerinde 12.000 km civarında 
bir YHT hattı bulunmaktadır. Bu hattın yaklaşık %30’u mevcut konvansiyonel hatların 
iyileştirilmesi ile işletmeye açılmıştır. Hız limiti 250 km/saat olarak alındığı taktirde dünya 
üzerindeki YHT hat uzunluğu 8,500 km’nin üzerinde olur. Bu hattın tamamı YHT 
taşımacılığına özel inşa edilmiş altyapıdan oluşmaktadır (Altan & Kızıltaş, 2018). 
 
4.2. Türkiye’de Yüksek Hızlı Tren Ulaşımı 
Son dönemde Türkiye’de demiryolu taşımacılığında atılan en önemli adım yüksek hızlı tren 
hatlarının işletmeye açılmasıdır. İlk yüksek hızlı tren hatları Türkiye’de 2009 yılında 
kullanılmaya başlanmış ve günümüzde yüksek hızlı tren hattı 1213 km’ye ulaşmıştır. Bu 
hatlar Türkiye’deki toplam hatların %9,47’sini oluşturmaktadır. Türkiye’nin YHT yolculuğu 
13 Mart 2009 yılında Ankara-İstanbul yüksek hızlı demiryolu hattının Ankara-Eskişehir 
etabının işletmeye açılması ile başlamıştır. Daha sonra bu hattın Eskişehir-Pendik etabı 25 
Temmuz 2014 tarihinde, Pendik-Halkalı etabı ise 12 Mart 2019 işletmeye açılmıştır. Bu hattın 
uzunluğu yaklaşık 624 km’dir ve azami hız 250 km/saat civarındadır. Ankara-İstanbul YHT 
hattının Marmaray ile bütünleştirilmesi planlanmaktadır. 317 km uzunluğundaki Ankara-
Konya YHT hattı 23 Ağustos 2011’de işletmeye açılmıştır. İstanbul-Konya YHT hattı ise 673 
km uzunluğundadır ve bu hattın Eskişehir-Konya etabı 23 Mart 2013’de, Pendik-Konya etabı 
17 Aralık 2014’te, Halkalı/Söğütlüçeşme-Konya etabı ise 12 Mart 2019’da işletmeye 
açılmıştır. Harita 2’de YHT hatlarının koridor uzunlukları, toplam uzunlukları, hızları ve 
işletmeye açıldıkları tarihler verilmiştir. Tablo 3’te ise YHT hatları tüm etaplarının mesafeleri 
ile verilmiştir. 
 

Harita 2: Yüksek Hızlı Tren hat uzunlukları, güzergahları ve açılış tarihleri. 

 
Kaynak: TCDD 2005-2019 İstatistik Yıllığı  
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Tablo 3: Güzergahlara göre hat uzunlukları (km) 

Hat Kesimi 1. Hat 2. Hat Toplam Anahat İstasyon 
Yolu 

Toplam 

Sincan-Eskişehir 221 221 442 3 445 
Eskişehir-

Pendik 
155 151 306 13 319 

Polatlı-Konya 212 213 425 13 438 
Müselles Açısı 6 5 11 0 11 

Toplam 594 590 1.184 29 1.213 km 
Kaynak: TCDD Faaliyet Raporu, 2019 

 
2009 yılında ilk kez istatistiklere YHT verileri işlenmiştir. 2009’da Türkiye’de 397 km’lik bir 
YHT hattı bulunmaktadır. Aynı yıl içerisinde 942.341 yolcu YHT ile seyahat etmiştir. 2010 
ile 2013 yılları arasında YHT hat uzunluğu 888 km’ye yükselmiştir ve bu yıllar arasında 
seyahatte YHT’yi tercih eden yolcu sayısı giderek artmıştır. 2013 yılında YHT taşımacılığını 
tercih eden yolcu sayısı 4.207.324’e yükselmiştir. 2014 yılından bu yana hat uzunluğu 1.213 
km’dir. 2019 yılında YHT ile taşınan yolcu sayısı sekiz milyonun üzerindedir. 
 

Tablo 4: 2009-2019 Yılları arasında YHT yolcu sayısı ve yolcu sayısındaki artış hızı. 
Yıllar Yolcu Sayısı Artış Oranı 
2009 942 - 
2010 1.890 13,76 
2011 2.557 13,41 
2012 3.350 13,58 
2013 4.207 13,66 
2014 5.086 13,68 
2015 5.693 13,31 
2016 5.898 12,23 
2017 7.163 14,07 
2018 8.104 13,75 
2019 8.274 12,04 

Toplam 53.164  
Kaynak: 2019 TCDD Faaliyet Raporu. 

 
2019 yılı itibariyle YHT ile seyahat eden yolcu sayısı sekiz milyonu aşmıştır. Tablo 4’e 
bakıldığında 2009-2019 yılları arasında artış hızının ‰13 civarında olduğu, en yüksek artış 
hızının 2017 yılında ‰14.07, en düşük artış hızının ise 2019 yılında ‰12,04 şeklinde ortaya 
çıktığı gözlemlenmektedir. Artış hızındaki dalgalanmaya rağmen hat uzunluğunun uzun süre 
boyunca aynı olmasına karşın yolcu sayısının sürekli artış göstermesi YHT ulaşımının 
vatandaşlar tarafından gittikçe daha çok benimsendiğini göstermektedir.   
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Grafik 3: 2010-2019 yılları arasında YHT yolcu sayısı artış hızı. 

 
Tablo 5’te YHT ile taşınan yolcuların güzergahlara dağılımına bakıldığında tüm 
güzergahların yoğun bir şekilde kullanıldığı göze çarpmaktadır. Ankara-İstanbul hattında 
yolculuk eden yolcu sayısındaki artış diğer hatlara nazaran daha fazladır. 
 
Tablo 5: YHT hatlarında güzergahlara göre taşınan yolcu sayısının yıllara olan dağılımı.2(Bin 

kişi) 
YHT 

GÜZERGAHI 
2009-13 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Toplam 

Ankara-Eskişehir 9.224 1.924 1.280 1.237 1.339 1.426 1.509 17.940 
Ankara-Konya 3.523 1.890 1.799 1.775 2.047 2.243 2.099 15.374 

Ankara-İstanbul - 992 1.956 2.203 2.873 3.269 3.418 14.710 
Konya/Eskişehir-

İstanbul 
198 279 659 684 905 1.167 1.248 5.140 

Toplam 12.946 5.086 5.693 5.898 7.163 8.104 8.274 53.164 
Kaynak: 2019 TCDD Faaliyet Raporu, s 48. 

 
Türkiye’de proje kapsamında bulunan üç YHT hattı vardır. Yapımı devam eden hatların 
başında Ankara-Sivas YHT hattı gelmektedir. Yapımına 2008’de başlanılmış olan bu hat 
henüz bitirilmemiştir. Altyapı yapım çalışmalarının %90’ının tamamlandığı, üstyapı ray 
sistemi çalışmalarına başlandığı ifade edilmiştir. Tamamlanması durumunda bu hattın Kars’a 
uzatılarak Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattına bağlanması düşünülmektedir. Yapımı devam 
eden diğer bir hat da Ankara-İzmir YHT hattıdır. Bu hattın mevcut İzmir-Ankara demiryolu 
hattı uzunluğunu 824 km’den 508 km’e, on dört saatlik seyahat süresini de üç saat otuz 
dakikaya düşürmesi planlanmaktadır. Temeli 2012’de atılan bu hat henüz tamamlanmamıştır. 
Bir diğer YHT projesi olan Kayseri-Yerköy hattının etüt proje çalışmaları tamamlanmıştır. 

                                                           
2 2013 ve 2014 yıllarında Konya-Eskişehir olarak işletilen YHT yolcu trenleri, Eskişehir-İstanbul hattının 
açılması ile Konya-İstanbul olarak işletilmeye devam edilmiştir. 
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Bu hattın inşasına başlanmamıştır. Kayseri-Yerköy YHT hattı 142 km uzunluğunda 
planlanmakta ve Ankara-Sivas YHT hattına bağlanması tasarlanmaktadır.  
 

Harita 3: Proje kapsamındaki YHT hatları. 

 
Kaynak: Haritanın hazırlanmasında cografyaharita.com sitesinin haritaları ile TCDD verileri 

kullanılmıştır. 
 

Türkiye’de demiryolu çalışmaları devam etmektedir. Günümüzde 1.626 km’lik hızlı 
demiryolu ve 357 km’lik konvansiyonel demiryolunun inşaatı devam etmektedir. 2023 
hedefleri kapsamında halihazırda 1.213 km uzunluğunda olan yüksek hızlı demiryolu hattının 
5.509 km’ye, 11.590 km olan konvansiyonel hat uzunluğunun ise 12.018 km’e yükseltilmesi 
hedeflenmektedir. Hedeflere ulaşılması durumunda Türkiye’de toplam demiryolu hattı 
uzunluğunun 17.527 km olacağı öngörülmektedir (Ulaşan ve Erişen Türkiye, 2020).  
 

Tablo 6: Türkiye’de ve Dünyada YHT taşımacılığı (Milyar-yolcu km) 
YHT Yolcu-km Değerleri (Milyar) 
Ülke/Yıl 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Çin 53,8 113,9 153,2 222,7 291,1 396 474,6 588,7 692,1 
Japonya 76,9 76,9 84,2 87,4 89,2 97,4 98,6 101,4 103,6 
G. Kore 11 13,6 14,5 14,5 14,4 15,1 16,3 14,9 15,3 
Fransa 51,9 52 51,1 50,8 50,7 50 49,1 58,3 56,8 

Almanya 23,9 23,3 24,8 25,2 24,3 25,3 27,2 28,5 31,1 
Türkiye 0,5 0,7 0,9 1,2 1,6 1,8 1,9 2,2 2,2 
İspanya 11,7 11,2 11,2 12,7 12,8 14,1 15,1 15,5 16,1 
İtalya 11,6 12,3 12,3 12,8 12,8 12,8 12,8 15,1 15,1 

Toplam 233,8 298,5 343,2 418,7 488,3 602,8 685,1 813,5 932,3 
Kaynak: Demiryolu Sektör Raporu 2019 
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Tablo 6’da Türkiye’de ve Dünyada YHT taşımacılığındaki kilometre başına düşen yolcu 
sayısı verileri bulunmaktadır. Tabloya bakıldığında Türkiye’deki YHT taşımacılığının 
istenilen seviyede olmadığı görülmektedir. Günümüzde YHT Ankara’nın doğusuna henüz 
geçmemiştir. YHT hatlarının ülkenin her kesimine ulaştırılması sağlandığı taktirde bu veriler 
dünya standartlarına yaklaşabilecektir. Ayrıca YHT’nin sadece yolcu taşımacılığında 
kullanılması da bir handikaptır. Türkiye’nin jeopolitik konumunun uluslar arası ticarete etkisi 
düşünüldüğünde karayolu üzerinde bulunan yük ağırlığının YHT ve konvansiyonel hatlarına 
aktarılması yurtiçi ve uluslar arası ticareti kolaylaştıracaktır.  
 
SONUÇ 
2009 yılında Türkiye’nin ilk YHT hattı olan Ankara-İstanbul hattının açılması ile beraber 
ulaşımda önemli bir dönem noktasına geçilmiştir. Gelişmekte olan bir ülke konumundaki 
Türkiye’de yolcu ve yük taşımacılığının büyük bir çoğunluğu karayolu üzerinden 
gerçekleşmektedir. Ulaşımda tek bir ulaşım sisteminin ağırlıkta olması bir ülke için büyük 
problemdir. Gelişmiş bir ulaşım sisteminde ulaşım araçları birbirlerini tamamlar nitelikte 
dizayn edilmelidir. Karayolu ulaşımının yük ve yolcu taşımacılığında baskın oluşunun sonucu 
olarak Türkiye’de ulaşım maliyetli, riskli, petrole bağımlı, çevreye zararlı bir nitelik 
taşımaktadır. YHT ulaşımının geliştirilmesi ve ülke sathına uzanabilmesi durumunda ulaşımın 
maliyeti azalacak, trafik kaza oranları düşecek, iklimin ulaşım üzerindeki olumsuz etkileri 
azalacak, enerji tasarrufu sağlanacak ve ulaşımdan ötürü çevreye verilen zarar azalacaktır. 
Mesafenin kilometre üzerinden değil zaman üzerinden ölçüldüğü 21. yy’da YHT ile 
zamandan, enerjiden ve paradan tasarruf etmek mümkün olacaktır. Bundan dolayı YHT 
taşımacılığı Ankara, İstanbul, Konya gibi şehirlerle sınırlı bırakılmamalı, özellikle ekonomik 
açıdan geri kalmış Doğu ve Güneydoğu illerine de ulaştırılmalıdır. 
Türkiye’de YHT günümüzde sadece yolcu taşımacılığında kullanılmaktadır. YHT’nin yük 
taşımacılığında da etkin kullanımı için çalışmaların yapılması gereklidir. Ticari değer taşıyan 
malların merkezler arası hızlı ulaştırılması ülke ekonomisinde pozitif bir etki sağlayacaktır. 
Demiryolu güvenli ve çevreci ulaşım sistemlerinin başında gelmektedir. Türkiye’de 
demiryolu ulaşımının geliştirilmesinde çevreye duyarlılık esas alınmalı ve uzman-yetkin 
kişilerce kurulacak bilimsel ve teknik denetim mekanizmaları ile kazalar önlenmelidir.    
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GÜNÜMÜZ AZERBAYCAN CUMHURİYETİ’NDE MEDRESE EĞİTİMİ 

 
Dr. Alim Emin YUSUFOĞLU 
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ÖZET 
Medrese, tarihte olduğu gibi günümüzde de İslam dünyasında dini eğitim ve öğretim 
açısından çok önemli bir eğitim merkezidir. Ders okutulan yer anlamına gelen medrese, İslam 
tarihinde ilk, orta ve yüksek düzeyde eğitim ve öğretim yapan kurumların ortak adıdır. 
Medreseler tarihin her döneminde Azerbaycan Müslümanları için önemli eğitim-öğretim 
müessesi ve İslam kültürü merkezi olmuştur. Sovyetler Birliği zamanında Azerbaycan’da 
kesintiye uğrayan din ve din eğitimi faaliyetleri, 1991 yılında Azerbaycan’ın bağımsızlığa 
kavuşmasıyla birlikte artmaya başlamış ve farklı düzeyde din eğitimi yapan medreseler 
kurulmaya başlamıştır. Günümüzde, Azerbaycan’da Kafkas Müslümanları İdaresi’ne bağlı 
birçok eğitim öğretim müesseseleri faaliyet göstermektedir. Bu kurumların içinde medreseler 
önemli yer tutmaktadır. Medreselerin bir ilim-irfan ve kültür merkezi olarak önemi 
Azerbaycan Müslümanları için inkar edilemez. Azerbaycan’da İslam eğitim ve öğretimine 
dair belli bir Türkçe literatür mevcut olsa da, Azerbaycan’daki medreselerle ilgili çalışmaların 
sayısı azdır. 
Bu nedenle çalışmada, Azerbaycan’da bulunan medreselerin tarihine temas edilmekte, 
medreselerle ilgili genel bir değerlendirme yapılmakta, günümüzde faaliyet gösteren 
kurumların statüsü, yapısı, uygulanan ders programı, görev ve işlevi konusunda bilgiler 
verilmektedir. Özellikle Azerbayca’nın çeşitli bölgelerinde yer alan ve bağımsızlık sonrası 
dönemin farklı yıllarında ülke Müslümanları için önemli bir dini eğitim-öğretim kurumları 
olan Hosrov İslam Medresesi, Aliabad İslam Medresesi, Şeki İslam İlimleri ve Hafızlık 
Medresesi, Abbasiye Medresesi, Resul-ü Ekrem Medresesi, İmam Hüseyin Medresesi, 
İlahiyat Medresesi ve kız öğrencileri için Bakü Şebnem İslam Medresesi ve Meştağa 
Medreseleri üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı bağımsızlık sonrası 
dönemde Azerbaycan’da yeniden ihya olunan medrese eğitimini ve mevcut uygulamaları 
değerlendirmektir. Çalışma hazırlanırken büyük ölçüde Azerbaycan Türkçesinde yazılmış 
kaynaklara başvurulmuş, ilgili konuda Türkçe ve Rusça kaynaklar da incelenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, İslam, Müslümanlar, Medrese, Din Eğitimi 
 

MADRASAH EDUCATION İIN TODAY’S REPUBLIC OF AZERBAIJAN 
 
ABSTRACT 
Madrasa is a very important education center in terms of religious education and training in 
the Islamic world today, as in the past. The madrasa, which means the place where lessons are 
taught, is the common name of the institutions that provide education and training at 
elementary, secondary and high level in Islamic history. Madrasahs have been important 
educational institutions and centers of Islamic culture for Azerbaijani Muslims in every period 
of history. Religion itself and religious education activities, which were interrupted in 
Azerbaijan during the Soviet Union, started to increase with the independence of Azerbaijan 
in 1991 and madrasahs that offer religious education at different levels began to be 
established.  
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Today, many education and training institutions under the Administration of Caucasian 
Muslims operate in Azerbaijan. Madrasas have an important place among these institutions. 
The importance of madrasahs as a center of knowledge and culture cannot be denied for 
Azerbaijani Muslims. Although there is a certain Turkish literature on Islamic education and 
training in Azerbaijan, there are few studies on madrasahs in Azerbaijan.  
For this reason, in this study, the history of madrasahs in Azerbaijan is touched, a general 
evaluation is made about the madrasahs, and some information is given about the status, 
structure, curriculum, duty and function of the institutions operating today. In the study, the 
focus is on Hosrov Islamic Madrasah, Aliabad Islamic Madrasa, Sheki Islamic Sciences and 
Hafiz Madrasah, Abbasiye Madrasah, Resul-u Ekrem Madrasa, Imam Hüseyin Madrasah, 
Theology Madrasa and Baku Şebnem Islam Madrasa and Meştağa Madrasah for female 
students. In this context, the aim of the study is to evaluate the madrasah education and 
current practices revived in Azerbaijan in the post-independence period. During the 
preparation of the study, most of the sources written in Azerbaijani Turkish were reffered, and 
Turkish and Russian sources on the relevant subject were also studied. 
Keywords: Azerbaijan, Islam, Muslims, Madrasah, Religious Education 
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EKSPRESYONİST RESİM SANATINDA RENK, SOYUTLAMA VE BİÇİM BOZMA 

 
Yüksek Lisans Öğrencisi Kardelen ÖZDEMİR 
Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı 
ORCID: 0000-0001-6228-7308 
 
ÖZET 
Sanat, bireyi rahatlatan, duygularını çeşitli materyaller kullanarak ifade etmesini sağlayan, 
bireyin çoğu zaman kendisini bulmasına yardımcı olan bir kavramdır. İnsan ile birlikte 
gelişim gösteren sanat, zaman içerisinde değişime uğramış ve farklı üsluplar ile evrilmiştir. 
Sanat alanında farklı bir üslup kullanan akımlardan biri Ekspresyonizm’dir. 20. Yüzyıl’da 
Natüralizm ve Empresyonizme tepki olarak kendisini gösteren Ekspresyonizm, Almanya’da 
ortaya çıkmıştır. Doğanın görüldüğü gibi aktarılmasının aksine duygular ve iç dünya öne 
çıkmıştır. Ekspresyonist sanatçılar, duyguları ve iç dünyayı, renk, çizgi, kütle ve düzlem ile 
dışa vurmuşlardır. Duygu ve iç dünyalarını daha iyi bir biçimde aktarmak için biçim bozma, 
deformasyon ve geleneklerden bağımsız olarak iç dünyayı yansıtacak renkleri kullanmışlardır. 
Soyut resim çalışan sanatçı iç dünyasını ortaya koymaktadır. Sanatçı, renk, biçim ve çizgileri 
kullanarak doğa ile uyumu yakalayabilmekle beraber bazen yakalayamamaktadır. Soyutlama 
yapan sanatçılar, doğadan kaçmak yerine doğanın temelini araştırmaya eğilim göstermişlerdir. 
Soyutlamanın temelini, özü anlamak ve biçimlerin kökenine inerek nesneleri bilmektir. 
Ekspresyonist soyutlama anlayışı, estetik değerler ile birlikte biçim ve yorumu birlikte alarak 
sanatçılar tarafından aktarılmıştır. Resim sanatında ekspresyonizm, tek bir sanat akımına bağlı 
değildir. Sanatçının duygularını, psikolojik alt yapılarını, iç dünyalarını anlatan ifade 
biçimidir. Bu ifadeleri canlılığı ile dikkat çeken renklerle, düzensiz ve biçimsiz çizgilerle ve 
soyut ifadelerle aktarmışlardır. Ekspresyonizm kendisi dahil olmak üzere üç ana bölümde 
incelenebilmektedir. Soyut Ekspresyonizm ve Yeni Ekspresyonizm diğer ana bölümlerdir. 
Kendi üslubunda gelişim gösteren Ekspresyonizm, ortaya çıktığı dönemde dikkat çekmiştir ve 
günümüzde ilgi görmeye devam etmektedir. Üslup olarak dış dünyada olan olayları ve 
sanatçıların duygularının farklı biçimler içerisinde ifade edildiği sanat akımı hem psikolojik 
hem de sanatsal boyutta incelenebilmektedir. Çalışmanın amacı, sanatçıların psikolojik alt 
yapıları, duyguları ve iç dünyalarını nasıl ve ne şekilde aktardıkları ile birlikte çalışmalarında 
renk, soyutlama ve biçim bozmayı nasıl ifade ettiklerini incelemektir.  
Anahtar kelimeler: resim sanatı, ekspresyonizm, renk, biçim, soyutlama, stilizasyon 
 
COLOR, ABSTRACT AND DEFORMATION IN EXPRESSIONIST PAINTING ART 

 
ABSTRACT 
Art is a concept that relaxes the individual, enables him to express his feelings by using 
various materials, and helps the individual to find himself often. Art, which develops with 
human beings, has changed over time and evolved with different styles. One of the 
movements that use a different style in the field of art is Expressionism. Expressionism, 
which manifested itself as a reaction to Naturalism and Impressionism in the 20th century, 
emerged in Germany. Contrary to how nature is conveyed as seen, emotions and the inner 
world come to the fore. Expressionist artists express emotions and the inner world with color, 
line, mass and plane. In order to better convey their emotions and inner worlds, they used 
colors that reflect the inner world regardless of distortion, deformation and traditions.  
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The artist working abstract painting reveals his inner world. Although the artist can achieve 
harmony with nature by using color, form and lines, sometimes he cannot. Artists engaged in 
abstraction tended to search for the basis of nature instead of running away from nature. The 
basis of abstraction is to understand the essence and to know objects by going to the roots of 
forms. Expressionist understanding of abstraction has been conveyed by artists by taking form 
and interpretation together with aesthetic values. Expressionism in the art of painting does not 
depend on a single art movement. It is a form of expression that describes the emotions, 
psychological substructures and inner worlds of the artist. They conveyed these expressions 
with colors that attract attention with their liveliness, irregular and misshapen lines and 
abstract expressions. Expressionism can be examined in three main sections, including itself. 
Abstract Expressionism and New Expressionism are other main chapters. Expressionism, 
developing in its own style, attracted attention in the period it emerged and continues to 
attract attention today. Art movement, in which the events happening in the outside world and 
the emotions of the artists are expressed in different ways, can be examined both in 
psychological and artistic dimensions. The aim of the study is to examine how and how the 
artists convey their psychological background, emotions and inner worlds, as well as how 
they express color, abstraction and distortion in their work. 
Keywords: painting art, expressionism, color, form, abstraction, stylization 
 
GİRİŞ 
Ekspresyonizm, Fırıncı’ya göre: “Kuzey Avrupa sanatçılarıyla bazı Alman sanatçılarının 
kurup geliştirdikleri bir sanat hareketi olan Dışavurumculuk, çağının gerçekleriyle sıkı sıkıya 
ilişki içinde olup, onları yansıtmıştır. Gerek teknik ve bilimsel, gerekse düşünsel ve toplumsal 
yaşam biçimi yönünden kaosun yaşandığı bir çağda ortaya çıkmıştır” (2006: 111). 
Ekspreyonizm, 20. Yüzyılda ortaya çıkmasıyla birlikte, sanatta iç dünyanın ön plana çıkması 
gerektiğini, sadece görüneni değil aynı zamanda görünenin temelinde yatan özü keşfetmeyi 
öğretmiştir. Keşfedilen özü sanatçının kendi yorumuyla yeniden yapılandırılarak sunulması 
20. Yüzyıla farklı bir bakış getirmiştir. Sanatçılar, kendilerini ifade ederek, dış dünya 
gerçekliğini bir kenara bırakmışlardır. Ahmetoğlu’na göre:  

 
Bu yüzyıldaki gelişmeler görsel sanatları derinden etkilemiştir. Bu açıdan da bakıldığında 
dışavurumculuğu bir eğilim; biçimsel ifadeye yansıyan bir duygu durumu olarak görmek 
mümkündür. 20. yüzyıl boyunca Dışavurumculuk, Soyut Dışavurumculuk ve Yeni 
Dışavurumculuk gibi başlıklar altında çeşitli gruplaşmalardan söz edilebilirken, bu 
gruplaşmalar içindeki sanatçıların hemen hiçbirinin bir diğerine benzememesi de 
dışavurumculuğun doğasına ilişkin bir durumdur. Öznel bir ifade biçimi olan dışavurumculuk 
sanatçının içsel özgürlüğünün sınırsız dışavurumunu esas alır (2011: 8). 
 
Sanatçı, toplumsal ve teknolojik yenilikler ve gelişmelerle birlikte sanatçı duygudan yoksun 
bir hal almıştır. Bu halden hareketle farklılık ve farklı biçim arayışlarına girmiştir. 
Ekspresyonist sanatçı, kendini ve ruh dünyasını renk, çizgi ve düzlemle birlikte biçim bozarak 
aktarmıştır (Fırıncı, 2006: 111). Bu dönemin eserlerinde sert çevre konturleri ve renk 
kullanımında şiddet özelikleri görülmektedir (Duranay, 2019: 36). Ekspreyonizm’in temelleri 
psikoloji ve iç dünyadır.  
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Ekspresyonist ressamlar için canlılık ve belirginlik önemlidir. Fransız sanatçılarda rahat 
anıtsal bütünlük hüküm sürerken Alman sanatçılarda kaygılı ve kızgın biçimler yansıtılmıştır 
(Kaya, 2012: 42). Renklerin kullanımı doğrultusunda sanatçının iç dünyasına ilişkin fikir 
üretmek mümkün olabilmektedir. Sanatta canlılık olduğu kadar sakinlik de vardır Hayatın 
kendisinden etkilenen sanatçılar, ruh dünyalarında bu etkiyi harmanlayarak kendilerini huzur 
ve sakinlik içinde bulurlar (Ayaydın, 2020, 10). Freud, ekspresyonizm ile doğrudan 
ilgilenmemiştir. Psikanalizin ekspresyonizm üzerinde etkili olması Sürrealizm ile eş zamana 
denk gelmiş olmasıdır. Ekspresyonizm, amaç olarak sanatçının duygu ve iç dünyasına odaklı 
olarak sanatı, çizgi, renk, düzlem ve kütle ile yansıtmayı hedeflemiştir. Ekspreyonistler, 
psikanalistler ile yaklaşım olarak benzerlik göstermektedir. Sanatçıların bazıları bilinç 
kavramını ortadan kaldırmış ve bilinçdışlarının etkisinde eserler vermişlerdir (Aliçavuşoğlu, 
2012: 11). Ekspresyonizm akımı kendi içinde dönemlere ayrılmaktadır. Bunlar; Die Brücke 
(Köprü), Der Blaue Reiter (Mavi Atlı), Avusturya’da ve İsviçrede Ekspresyonizm ve Yeni 
Nesnelcilik’tir. Die Brücke (Köprü), 1905-1914 yıllarında Almanya’da Dışavurumculuk 
hareketi olarak ortaya çıkmıştır. İçinde bulundukları düzene, durumlara ve olaylara karşı 
durmayı amaçlamışlar ve renk-biçime  psikolojik anlamlar yüklemekle birlikte, renk-biçimi 
bir şiddet göstergesi olarak kullanmışlardır. Der Blaue Reiter (Mavi Atlı), 1911’de Kandinsky 
ve Franz March tarafından kurulmuştur. Tek sayı olarak çıkmış yıılıktan ismini alan Der 
Blaue Reiter (Mavi Atlı), içeriğinde sanatçıların makalelerini, Die Brücke (Köprü)’ye ait 
grafik çalışmalarını, Rus, Çin Gibi ülkelerin halk sanatları vb.lerini içeriyordu. Avusturya’da 
Ekspresyonizm, ahlaki ve toplumsal eleştiri yapmakla birlikte estetik ve düşünsel tepki 
göstermemiştir. Gustav Klimt, usta olarak görülmüştür. Sanatçılar, Klimt’in süsleme 
zevkininin ötesine geçmek istemişlerdir. İsviçre’de Ekspresyonizm, Almanya’ya göre daha 
geç yayılmıştır. Paul Klee, Hans Arp gibi sanatçılarla birlikte Der Modern Bund grubunun 
sergileri açılmıştır. 1. Dünya Savaşı sırasında Kirchner, İsviçre’ye gelmiş ve sergi açmıştır. 
Yeni Nesnelcilik, 1. Dünya Savaşı sonrasında Georg Grosz ve Otto Dix tarafından başlatılan 
Dışavurumcu harekettir. Gerçekçi bir tarzı benimseyen hareket, sosyal mesaj ve eleştiri 
özelliği taşımaktadır. Ekpresyonizm akımı sanat tarihinde gerek mutluluğu, sevinci, hayat 
memnuniyetini gerekse mutsuzluk, umutsuz, depresif olma halini renk, çizgi, kütle ve 
düzlemle aktarmıştır. Sanat tarihinde bir başkaldırı niteliğine sahip olan Ekspresyonizm, 
günümüz resim sanatında da devamlılığını sürdürmekte ve sanatçıların duygu durumlarını 
aktarırken izleyicinin ruh dünyasına bir dokunuş yapmaktadır. Ekspresyonizm, geçmişten 
gelerek günümüz sanatçıları tarafından hala renk, çizgi, kütle ve düzlem ile birlikte gerek 
soyutlama gerekse stilizasyon ile kendini göstermektedir. 
 
Ekspresyonizm 
20. Yüzyıl sanat akımı olan Ekspresyonizm, Natüralizm ve Empresyonizme tepki olarak 
Almanya’da ortaya çıkmıştır. Etimolojik olarak Kahraman’a göre: 
“Kelimenin kökenine baktığımız zaman, Latince ‘expressio’, ‘exprimere’ sözcüklerinden 
gelmektedir. Sözcüğün sıfat biçimi olan expressiv, dilimize “ifadecilik, ifadeci, ifade 
ağırlıklı” olarak çevrilebilir. Ancak sözcük diğer yandan insanın içinde yer alan bir takım gizli 
kalmıs duygu ve düsünceleri ‘açığa çıkartma’, ‘dısa vurma’ anlamlarını da içermektedir. Bu 
durumda sözcüğü dilimizde ‘dısavurumculuk’ olarak karsılamak gerekiyor” (2010: 5).  
Bükücü’ye göre: “Ekspresyonizm estetik bir akım olarak sınırlandırılmayıp, temelinde yatan 
öznel bireycilik, denetim gücünü sınırlandıran her türlü kısıtlamayı ve yasaklamayı reddeder. 
Böylelikle günümüze kadar süre gelen “baskaldırma sanatı” olarak ifade bulur.” (2012: 5).  
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Ekspresyonizm, doğanın görüldüğü gibi aktarılmasından daha çok duyguların ve iç dünyanın 
yansımasıdır. Sanatta iç dünyanın ön plana çıkması gerektiğini, sadece görüneni değil aynı 
zamanda görünenin temelinde yatan özü keşfetmeyi öğretmiştir. Ekspreyonizm’in temelleri 
psikoloji ve iç dünyadır. Ekspresyonist ressamlar için canlılık ve belirginlik önemlidir.  
Fransız sanatçılarda rahat anıtsal bütünlük hüküm sürerken Alman sanatçılarda kaygılı ve 
kızgın biçimler yansıtılmıştır (Kaya, 2012: 42). Renklerin kullanımı doğrultusunda sanatçının 
iç dünyasına ilişkin fikir üretmek mümkün olabilmektedir. Sanatta canlılık olduğu kadar 
sakinlik de vardır Hayatın kendisinden etkilenen sanatçılar, ruh dünyalarında bu etkiyi 
harmanlayarak kendilerini huzur ve sakinlik içinde bulurlar (Ayaydın, 2020, 10). Kahraman’a 
göre: “Ekspresyonizm, bireyin derinliklerinde yatan, yaşanmıs deneyimlere biçim veren bir 
sanattır. Dış dünyanın kendi üstünde bıraktığı izlenimleri, sezgileri, duyguları o kendi içinden 
geçirerek dışa vurur. Bundan böyle tüm sanatsal yaratıcılık, sanatçının, kendi içindeki 
derinliği yansıtması olacaktır.” (2010: 9). 
Aliçavuşoğlu’na göre: “Bireyi çözümlemeyi, derinliklerine ve sırlarına inmeyi amaçlayan 
birdisiplin olarak özetleyebileceğimiz psikanalitik düşünce, görsel sanatlar alanında 19. yüzyıl 
sonu 20. yüzyılın başından itibaren Sembolistler, Dışavurumcular ve yoğun olarak 
Gerçeküstücüler tarafından kullanılmıştır.” Bireyi ve bireyin duygularını ön planda tutan sanat 
akımı, içerisinde psikanalizi de barındırmaktadır. Ancak sanatla ilgili olan Freud tarafından 
ilgi görmemiştir. Psikanalizin ekspresyonizm üzerinde etkili olması Sürrealizm ile eş zamana 
denk gelmiş olmasıdır. Ekspresyonizm, amaç olarak sanatçının duygu ve iç dünyasına odaklı 
olarak sanatı, çizgi, renk, düzlem ve kütle ile yansıtmayı hedeflemiştir. Ekspreyonistler, 
psikanalistler ile yaklaşım olarak benzerlik göstermektedir. Sanatçıların bazıları bilinç 
kavramını ortadan kaldırmış ve bilinç dışlarının etkisinde eserler vermişlerdir (Aliçavuşoğlu, 
2012: 11). Ekspresyonizm akımı kendi içinde dönemlere ayrılmaktadır. Bunlar; Die Brücke 
(Köprü), Der Blaue Reiter (Mavi Atlı), Avusturya’da ve İsviçrede Ekspresyonizm ve Yeni 
Nesnelcilik’tir.  
Die Brücke (Köprü), 1905-1914 yıllarında Almanya’da Dışavurumculuk hareketi olarak 
ortaya çıkmıştır. İçinde bulundukları düzene, durumlara ve olaylara karşı durmayı 
amaçlamışlar ve renk-biçime  psikolojik anlamlar yüklemekle birlikte, renk-biçimi bir şiddet 
göstergesi olarak kullanmışlardır. Die Brücke (Köprü), Kirchner, Heckel, Schmidt-Rottluff ile 
Fritz Bleyl tarafından kurulmuştur. Resimlerinin konularını günlük yaşamdan alan sanatçılar, 
biçime önem vermiştir. Grup sanatçıları Nietzsche’den etkilenmiştir. Sanatçılar, 
kişiselliklerini ön plana çıkararak, mutluluklarını parlak, canlı renklerle anlatırken, 
üzüntülerini soğuk ve karamsar etkilerle göstermişlerdir (Frıncı, 2006: 111-113).  
Der Blaue Reiter (Mavi Atlı), 1911’de Kandinsky ve Franz March tarafından kurulmuştur. 
Tek sayı olarak çıkmış yıılıktan ismini alan Der Blaue Reiter (Mavi Atlı), içeriğinde 
sanatçıların makalelerini, Die Brücke (Köprü)’ye ait grafik çalışmalarını, Rus, Çin Gibi 
ülkelerin halk sanatları vb.lerini içeriyordu. Sanatçılar, resim sanatındaki biçimsel 
çözümlemelerle birlikte Alman Çağdaş Sanatı’nı ve problemlerini incelemişlerdir. Der Blaue 
Reiter, Die Brücke’te olduğu gibi eserlerinde sosyal meaj özelliği taşımak yerine resmi, 
müzik ve şiirle beraber evren ile bütünleşmesini desteklemiştir. Sanatçılarda, dekoratif 
teknikle birlikte sakin ve yumuşak renk kullanımı görülür. Avusturya’da Ekspresyonizm, 
ahlaki ve toplumsal eleştiri yapmakla birlikte estetik ve düşünsel tepki göstermemiştir. Gustav 
Klimt, usta olarak görülmüştür.  
Sanatçılar, Klimt’in süsleme zevkininin ötesine geçmek istemişlerdir. Bu sebeble sert ve kaba 
bir üslup geliştirerek insan ruhu ve psikolojisini araştırmışlardır.   
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Sanatçılar, temel olarak varoluş konusunu ele alarak sıkıntılı, depresif, umutsuz bir hayat 
bakışıyla sevgi, acı, ölüm gibi temalar üzerine eğilirler (Demir, 2004: 88). İsviçre’de 
Ekspresyonizm, Almanya’ya göre daha geç yayılmıştır. Paul Klee, Hans Arp gibi sanatçılarla 
birlikte Der Modern Bund grubunun sergileri açılmıştır. 1. Dünya Savaşı sırasında Kirchner, 
İsviçre’ye gelmiş ve sergi açmıştır.  
Kirchner’dan etkilenen Hermann Scherer, Albert Müller gibi ressamlar 1925’in Ocak ayında 
Röt-Blau (Kırmızı-Mavi) derneğini kurmuşlardır. Daha sonralarında Der Schritt (Yanlış 
Adam), Gruppe 33 ve Dreigestirin (Üçlü) grupları kurulmuştur (Demir, 2004: 94). Yeni 
Nesnelcilik, 1. Dünya Savaşı sonrasında Georg Grosz ve Otto Dix tarafından başlatılan 
Dışavurumcu harekettir. Gerçekçi bir tarzı benimseyen hareket, sosyal mesaj ve eleştiri 
özelliği taşımaktadır. Grosz ve Dix’in eserlerinde umutsuzluk, soylu sınıfa küçümseyici bir 
bakış ve toplumsal eleştiri yer almaktadır (Demir, 2004: 104-110). 
 
Ekspresyonizm Doğuşunda Yer Alan Etkenler 
Her bir sanat akımı birden ortaya çıkmamış ve birçok etken kendini göstermiştir. Dönemlere 
dayalı olarak gelişen insan ile biçimlenen sanat, zaman içerisinde evrilmiştir. Sanat, birey, 
toplum, duygu, düşünce vb. etkenleri içerisinde barındırmıştır. Duranay’a göre:  
“Hiçbir sanatsal akım, çağının ekonomi-politik ve toplumsal koşullarından ve egemen sanat 
anlayışından bağımsız doğmamıştır. Her yeni akım, mevcut toplumsal şartların enfrastrüktürel 
nitelik taşıdığı ve varlığını sürdürmekte olan akıma tepki olarak doğar. Ülke yönetim içimleri, 
sosyal gelişmeler, bilimsel yenilikler (icatlar) gibi ögeler, yeni bir anlayışın oluşumuna zemin 
hazırlayan faktörlerdir.” (2019: 19). 
 
Bozdemir’e göre: 
“Dışavurumculuk toplumsal ve siyasal ortamdan doğmuş olan; emperyalizm ve kapitalizmin 
ortamıdır. Toplumsal dünyada tek başına olan sanatçı, siyasetten yoksun fakat 
dışavurumculuğa bağlandığında savaşı, yoksulluğu, devrimi kafasından çıkarmamıştır. 
Dışavurumculuğun yansıttıkları, kapitalizmin yıkımları karşısındaki kaygılardan ayrılamayan 
sanatçı burjuvazinin yaşam biçimine, benimsediği sanat biçimlerine şiddetle karşı çıkmıştır.” 
(2019: 8).  
 
18. yüzyılda üretimde makineleşme ile insan-emek faktörü yok olmaya başlamıştır. Bu 
sebeble insanlar köylerden kentlere göç etmeye başlamışlardır. 1870’te ekonomik krizin 
patlak vermesi sonucu İngiltere gücünü kaybetmiştir. Gelir probleminin artması sonucu iş 
veren ile çalışan aasında gerginlik artmıştır. Toplumda sınıf farkı ön plana çıkmıştır. 19. 
Yüzyılda kapitalizmin yükselişi ile çalışan kesim sefil olmuştur. İnsanlarda kaygı üst seviyeye 
ulaşmıştır. Duranay’a göre:  
“I.Dünya Savaşı’nın öncesi ve sonrasında, bu dönem sanatçılarının kaygıları, tedirginlikleri ve 
içsel tepkileri, ekonomik, siyasî, sosyal yapının doğurduğu toplum ve değerleri temelli 
bunalımlarının bir yansımasıdır. Ekspresyonizm ayrıca esin kaynağını fovlardan (özellikle 
Gaugin ve Matisse’den alan) ve pozitivizm, natüralizm ve empresyonizme tepki olarak doğan 
bir akımdır.” (2019: 21) 
 
Genel bir anlatımla 20. Yüzyılda Almaya’da ortaya çıkmış, Die Brücke (Köprü) ve Der Blaue 
Reiter (Mavi Atlı) grupları ile ekspresyonizm gelişime uğramıştır.  
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“Birçok yapıtta görülen sert ve katı çevre çizgileri, renklerdeki şiddet ve saldırgan özellik, 
yeni akımın en belirgin, nitelikleridir. Ancak Die Brücke ve Der Blaue Reiter, özgün 
olduklarını canla başla ileri sürmekle birlikte, üsluplarının önceki resim sanatının bazı 
örneklerinin etkisi ile oluştuğunu kabul ediyorlardı.” (2019: 24). 
Ekspresyonizm zamanla daha büyük gelişimlere uğramış ve çeşitlenmiştir. Soyut 
Ekspresyonizm ve Yeni Ekspresyonizm’i de genel teriminin içerisine dahil etmiştir. 
Ekspresyonizm, insanların kaygı ve tedirginliklerinden kaynaklanmış, sanatçılar bu kaygı ve 
tedirginliklerden yola çıkmış, sıkıntılı bir süreçte kendi benliklerini, hislerini, duygularını ve 
düşüncelerini yansıtan bir sanat akımı ortaya çıkarmışlardır.  
 
Ekspresyonist Sanatçılar ve Yapıtlarından Örnekler 
Ekspresyonist sanatçıların yapıtlarına bakıldığında kullandıkları renklerin genelde 
umutsuzluk, mutsuzluk ve depresif hissi verdiği düşünülmektedir. Sanatçılar bulundukları 
dönemi, duygu, düşünce ve hisleri ile bütünleştirmiştir. Ortaya çıkan yapıtlar, sanatçıların 
hislerini renk ve biçim ile izleyiciye yansıtmıştır. Edvard Munch, sanata erken yaşta ilgisi 
olan sanatçılardan biri olmuştur. Hayatı boyunca yaşamış olduğu olaylar onu mutsuzluğa iten 
nedenler olmuştur. Annesinin ölümü ve annesinin ölümünden sonra babasının ürkütücü bir 
şekilde kendisini dine vermiş olmasıdır. Munch, bu durumu şu sözlerle ifade etmiştir: 
“Hastalık ve delilik beşiğimde nöbet tutan kara meleklerdi ... Çocukluğumda her zaman 
adaletsiz bir şekilde, annesiz, hasta ve başımın üzerinde asılı olan Cehennemde 
cezalandırıldığımı hissettim. '' (Moma, 2017: 12). Munch, on dört yaşına geldiğinde annesi 
gibi ablasını da aynı hastalıktan kaybetmiştir. Çocukluk döneminde yaşamış olduğu trajik 
durumlar sanatçının, hassas, içe dönük ve umutsuz olmasını sağlamıştır. Hassas, içe dönük ve 
umutsuz olan sanatçı ortaya çıkardığı yapıtlar ile izleyiciyi kendi dünyasına çekmiştir.  
 

 

Görsel 1. Edvard Munch, “Madonna”, 1894, 90 x 68.5 cm 
(https://www.wikiart.org/en/edvard-munch/madonna-1894 Erişim tarihi: 05.02.2021) Munch 

Müzesi, Oslo, Norveç  
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Munch’ın “Madonna” isimli yapıtı, sanatçının önemli bir çalışması olmuştur. Yapıtın Meryem 
Ana’nın erotik bir yorumu olması düşünülmüştür. Figürün gözlerinin kapalı olması cinsellik 
ile bağdaştırılmıştır. Kollarının arkada olması savunmasız olduğunu ve teslim olduğunu 
gösterirken, figürün etrafını saran sarı tonlar bir haleyi anımsatmaktadır.  
“Başlangıçta Loving Woman olarak adlandırılan bu resim, Munch'ın kadın yaşam 
döngüsünün temel eylemleri olarak gördüğü şeyi sembolize etmek için çekilebilir: cinsel 
ilişki, döllenmeye, üremeye ve ölüme neden olur. Birincisinin kanıtı, resmin kendisinde, 
"çiftleşme" pozunun çıplaklığındaki yoğunlaştırılmış, ruhsallaştırılmış bir varyasyon, kadın 
sevgilisinin altında uzanmış gibi tasvir ediliyor. Yüzünün ruhani güzelliğinin hem Dagny 
Przybyszewska'ya hem de kız kardeşi Ragnhild Backstrom'a benzediği söyleniyordu. Üreme, 
daha sonra atılan, üzerine meni damlalarının ve bir embriyonun boyandığı orijinal çerçevenin 
dekorasyonuyla ima edildi. Munch'ın imgeyi ölümle ilişkilendirdiği, onu doğadaki sonsuz 
döngüsel nesil ve çürümeyi temsil ediyor olarak gördüğü resim hakkındaki kendi 
yorumlarından da anlaşılıyor. Sürekli olarak sevgiyi ölümle ilişkilendirdi: erkek için, onun 
içini boşalttığı için, kadın için, çünkü Schopenhauer'ı takip ederek, işlevinin çocuk 
doğurmakla sona erdiğini düşünmüş görünüyor. Madonna, eğer kelime mecazi olarak 
anlaşılırsa uygun değildir, çünkü Munch, Hıristiyanlığı ya da kişisel bir tanrıyı kabul 
edemeyen, yaşamın sürekli neslini ve başkalaşımını dini bir ışık altında değerlendiren, manevi 
olduğu kadar materyalini de kapsayarak. bileşenleri. Kadının başının etrafındaki kan kırmızısı 
hale, dudaklarında, meme uçlarında ve göbeğindeki kırmızı dokunuşların manevi karşılığı 
olarak düşünülebilir. Art Nouveau'yu düşündüren renkli ışığın kürleme bantları içinde 
süzülüyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, onu deforme etmekten çok, doğaüstü bir yayılma 
gibi görünüyorlar, muhtemelen bir aura'nın spiritüalist nosyonundan türeyen, tüm bireyleri 
çevreleyen ama sadece medyumlar tarafından görülebilir.  
(https://www.edvardmunch.org/madonna.jsp )”. 
 

 
Görsel 2. James Ensor, “The great judge”, 1898 (https://www.wikiart.org/en/james-ensor/the-

great-judge-1898 Erişim tarihi: 05.02.2021)  
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James Ensor ekspresyonist ve sürrealist sanatçıdır. Belçika Osstende dünyaya gelen sanatçı, 
deniz kabukları, maskeler, cam ve çini objelerin arasında büyümüştür. Çocukluk döneminde 
aile dükkanında bulunmuş olması ve gözünün önünde deniz kabukları, maskeler vb. 
bulunması sanatçıyı yapıtlarında sözü edilen imgeleri kullanmaya itmiştir. Ensor, 
Ekspresyonizm sanat akımında kendini göstermiştir.  
 
Sanat anlayışı Efe’ye göre:  
“(…) başlangıçta en iyi resimlerini empresyonist etkilere sahip olan kasvetli iç mekânlar 
yapmıştır. Fakat 1880’li yılların ortasına gelindiğinde paletindeki renkler aydınlanmış ve 
resimlerine güçlü bir fantezi öğesi hakim olmaya başlamıştır. Bunların çoğunun ilhan kaynağı 
ailesinin dükkânındaki karnavalla ilgili olan tuhaf nesneler ve maskelerdir. (…) gerçek dışı ve 
korkunç öğeleri dahil etmiş, karnaval maskeleri, değişik figürler ve iskeletlerden 
yararlanmaya başlamıştır. Yağlı boya tabloları ve grafik çalışmalarıyla, toplumsal, dinsel 
eleştiri içeren öğretici ve yerici bir özellik kazanmıştır.“(2019: 50-52). 
 
Ensor’ın yapıtlarında Munch gibi derin ve ürkütücü bir üslup vardır. Yapıtlarında kullanmış 
olduğu maskeler, hokkabazlar ve ucubeler ile kendine has ve farklı bir dünya yansıtmıştır. 
Olağanüstü öğelere tablolarında yer veren James Ensor, Alman Ekspresyonizminden ve 
Fransız Sürrealizminden etkilenmiş, var oluşun absürtlüğünün kuşku götürmez simgeleri olan 
masklardan, iskeletlerden ya da hayal mahsulü mahlûklardan oluşan kalabalık kompozisyonlu 
resimler yapmıştır. Ensor, grotesk figürleri çokça resimlerinde kullanmıştır. Sağlıklı şişman 
pierrot ile iskeletler arasında şekilsel bir zıtlık oluştururken aynı zamanda, komiği ölüm 
sembolüyle de bir araya getirmiştir. Kullandığı sıcak ve soğuk renk ilişkileri resimdeki hayat 
ve ölüm ilişkisini de güçlendirmektedir. İncelenen bütün bu sanatçı çalışmalarında, sirke 
dostluk eden melankoli, gerek resimlerdeki figürlerin jest ve mimiklerinde gerekse tabloların 
oluşturduğu atmosfer ile hissettirilmiştir.” (Efe, 2019: 55). 

 

 
Görsel 3. Oskar Kokoschka, “Veronica's Veil”, 1909 (https://www.wikiart.org/en/oskar-

kokoschka/not_detected_235852 Erişim tarihi: 05.02.2021)  
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Avusturya’lı ressam Kokoschka, 1905’te Viyana Meslek ve Sanat Okulu'da eğitim görmüştür. 
Yapıtları ekspresyonizm ve modernizm akımlarında yer almıştır. 1910-1911 yıllarında “Der 
Sturm” dergisi için eleştiri yazıları ve çizimler yapmıştır. “Onun kişisel ve özgün biçimde 
yorumladığı Ekspresyonizm, portrelerindeki kişilerin güçlü psikolojik ıralanmasında ve 
kompozisyonlarının, bazen alegorik, bazen alaylı, bazen de acı ve trajik tonunda kendini belli 
eder.” (Demir, 2004: 90).  
 
Bozdemir’e göre: 
“Sanatçının çalışmalarında Art-Nouveau etkileri ve tuhaf çarpıtmalar, figürlerin psikolojik 
yapısına eğilme gibi dışavurumcu özellikler ortaya çıkmıştır. 1908-1912 tarihleri arasında tek 
renk suluboya uygulaması gibi incecik yağlıboya katmanları ve yaş boya üzerine fırça sapıyla 
uyguladığı sert, titreşimli çizgilerle dikkat çeken bir dizi portre, sanatçıyı üne kavuşturmuştur. 
Bu portrelerdeki sinirli çizgiler, fiziksel çarpıtmalar, sanatçının benzer portre resimleri ve 
taşbaskılarında da görülmektedir.” 
 
Marton Orosz’a göre:  
“Veronica'nın Duvağı, hem onun ilk kutsal resmi hem de kalbime en yakın dini resim olarak 
adlandırdığı erken dönem eserlerinin en önemli eserlerinden biridir. Kıyamet yanlısı kutsal 
metinler, bir Kudüs kadını olan Veronica'nın, Calvary'ye giderken İsa'nın yüzündeki kanı ve 
teri şalıyla nasıl sildiğini anlatır; bu şal daha sonra Mucizevi bir şekilde Kurtarıcı'nın yüzünün 
görüntüsünü korudu. Beyaz-sıcak köşeli yüzü melankoli yayar ve uzun parmaklarının kana 
bulanmış şalı nazikçe ve koruyucu bir şekilde kabartması, Madonna'nın Çocuğu emzirme 
veya ölü Mesih'e ağıt yakma geleneğine kadar izlenebilir. Figürü bir ışık konisi içinde 
yıkanıyor. Ressamın kısa ama tutkulu bir aşk yaşadığı besteci Gustav Mahler'in dul eşi Alma 
Mahler'i kadınlığın sembolü olan arkada dolunay ima ediyor. Ama resim fikri, Kokoschka'nın 
anılarına göre belki de hayatındaki daha da küfürlü bir olaydan kaynaklanıyor olabilir, resim 
yapıldığında, avlu pencereleri kapıcı'nın hamur makinesi Veronica tarafından 
temizleniyordu.” (https://artsandculture.google.com/asset/veronica-s-veil-oskar-kokoschka 
/FAFbvvEOZ39B2A ) 
 
Alman ressam ve grafiker sanatçı Kirchner, özgürlüğe düşkünlüğü ile bilinmiştir. Dresden’de 
aldığı mimarlık eğitiminden sonra kendini resme vermiştir. Die Brücke (Köprü)’nün 
kurucularından biri olmuştur. Daha sonra Kırmızı- Mavi’yi kurmuştur. Birçok işte yer alan 
sanatçı Naziler tarafından “yoz sanat” yapmakla suçlanmıştır. Bu olaydan etkilenen sanatçı 
ruhsal bunalıma girmiş ve intihar ederek ölmüştür. (Demir, 2004: 16). 
 
Kahraman’a göre:  
“Kirchner, tecrübe ve heyecanlarını ifade için genis biçimler, saf ve aydınlık renkler 
kullanmıs. Yoğun ve düz renkleri, kaba formları, mavi konturlarla, sınırlamıs, canlı kırmızı 
silületleri pembe bir fon ve yesilimsi yapraklar üzerine yerlestirmistir. Pembe sokaklar, yesil 
yüzlü insanlar resmetmistir. Siddetli kontrasalı renkleriyle seyirciyi rahatsız eden kaba 
anatomili kisileri, seyirciyle aynı espasta bulunuyormuş gibi gösteriri. Eserlerindeki esas tema 
basit fiziki görünüsün dısında bir ruh durumunu yakalamak ve bir iç gerçeğe varmaktır.” 
(2010: 45).  
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Görsel 4. Ernst Ludwig Kirchner, “Self-Portrait as a Soldier”, 1915, 69.2 x 61 cm 

(https://www.wikiart.org/en/ernst-ludwig-kirchner/self-portrait-as-a-soldier-1915 Erişim 
tarihi: 05.02.2021) Allen Memorial Sanat Müzesi (AMAM), Oberlin, OH, ABD 

 
Shawn Roggenkamp’a göre: 
“Ernst Ludwig Kirchner'ın Asker Olarak Otoportresi, psikolojik dramanın başyapıtıdır. 
Resim, bir üniforma giymiş Kirchner'ı gösteriyor, ancak bir savaş alanında (veya başka bir 
askeri bağlamda) durmak yerine, stüdyosunda kesilmiş, kanlı bir kol ve arkasında çıplak bir 
modelle duruyor. İdealist bir genç sanatçı için karmaşık bir yaşın gelişini 
(https://smarthistory.org/kirchner-self-portrait-as-a-soldier/ ). 
Egon Schiele, Avusturyalı bir ressam olarak kırılgan, hüzünlü ve hastalıklı figürler ile genel 
olarak portreler çalışmıştır. Klimt’ten etkilenmiş olan sanatçı, akademi öğrencisi olmuştur. 
Kendini resim alanında geliştirmiş ve sonra kendi tarzını oluşturmuştur. Yaşam boyunca 
yaşadığı kayıplar sanatçıyı etkilemiştir. Yapıtları sevgi, erotizm, cinsellik gibi ana temalar 
içerisinde çeşitlenmiştir. 

 
Görsel 5. Egon Schiele, “The Family”, 1918, 152 x 162.5 cm 

(https://www.wikiart.org/en/egon-schiele/the-family-1918 Erişim tarihi: 05.02.2021) 
Belvedere, Viyana, Avusturya  
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“The Family”, tam olarak bitmemiş bir çalışmadır. Kendi portresini baba figüründe 
kullanmıştır. En önde yer alan çocuk figürde ise yeğeninin portresini kullanmıştır. Soğuk bir 
arka plan kullanılan resimde yatay bir mekanda dikey figürler sıralanmıştır.  
 
Bozdemir’e göre:  
 “Baba, anne ve çocuktan oluşan figür grubu resmin merkezine iç içe geçen V şeklinde açılan 
bacak açılarıyla zihinde ters üçgen imgesi içinde dizilmişleridir. Figürlerin en arkadan öne 
doğru çömelme pozisyonunda birbirlerinin bacakları arasında oturur şekilde bu dizilişleri, 
hiyerearşik algı oluşturan bir aile düzenini düşündürebilir. Resmin merkezindeki baba-anne ve 
çocuk duruşları itibariyle dağınık lekesel etkilerle oluşturulan arka plana rağmen figürlerin 
merkezdeki sıra içinde bitirilişi kapalı kompozisyon düzenini göstermiştir.” (2019: 66). 
 
Mavi, kırmızı ve yeşil renklerin kullanılmış olduğu arka plan ile figürlerde kullanılmış olan 
sıcak tonlar kontrast bir etki oluşturmuştur.  
Kahraman!a göre: 
“Schiele’nin kendi ten renginde kullandığı yoğun okr sarıları, aralardaki soluk yeşiller ve 
siyahlarla ağır bir işçinin hastalıklı bedenini sergilemiştir. Bakışlarındaki hayatta kalma ya da 
geçim derdinin endişesine karışan umudun dudaklarına karışan tebessüm ifadesi melankolik 
ruh halinin en açık göstergeleridir. Kadının ten renginde kullandığı sarıları ise beyazla açarak 
figür grubunun ortasında bir ışık etkisi oluştursa da bakışlarına yüklediği keder, çile ve 
umutsuzluk ifadesi annenin geleneksel aile içindeki rolünün temsili olabilir. Çocuğun 
portresinde kullandığı hafif kirli beyaz içinde açık turuncu kulağı ve kırmızı dudaklarıyla renk 
katan etki oluşturmuştur.” (2019: 67). 
 
Bir ressam ve baskı sanatçısı olan Emil Nolde, Ekspresyonizm sanat akımında yer alan ilk 
isimlerden biri olmuştur. Kullanmış olduğu yüksek renk kalitesinden dolayı ilgi görmüştür. 
Karanlık ve kasvetli tonlar kullanan Nolde, aydınlık renkler olarak altın sarısı ve koyu 
kırmızıyı tercih etmiştir. Nazi rejimi Nolde’nin yapıtlarını “yoz sanat” olarak görmüş ve 
yapıtlarına sergileme yasağı koymuştur.  
 

 
Görsel 6. Emil Nolde, “Young Couple”, 1913 

(https://www.moma.org/collection/works/67323 Erişim tarihi: 05.02.2021) 
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“Bu resim cinsiyetler arasındaki ilişki üzerinedir. Aynı zamanda resmin temasıdır. Nolde, 
insan varlığının temeline nüfuz eden temaların peşinde koşmuştur. İlginç olan resimdeki 
figürlere baktığımızda, ilişkilerinde belli bir çapraşıklık görülmektedir. Adam, kadının 
bileğini kavramış, kadın ise irkilmiş gibidir. Kadın adamdan korkuyor mu, Tehditkar bir 
durum mu söz konusu, Yoksa aralarında şakalaşıyorlar mı, belli değil. (…) Nolde, bu eserde 
112 renk kullanarak 68 renk varyasyonu elde etti.” ( https://smarthistory.org/emil-nolde-
young-couple/).  
 
SONUÇ 
Zaman içerisinde insan ile gelişim gösteren, evrilen sanatta, renk ve biçim başta olmak üzere 
değişim yaşamıştır. Değişen sanat, birçok akımı içerisine dahil etmiştir. Bu akımlardan biri de 
Ekspresyonizm olmuştur. Ekspresyonizm, duygu ve düşünceler ile harmanlanmış, hisler ile 
yoğunlaşmıştır. Teknik olarak kullanılan imgelerde farklılık yaratarak ilgi çekmiştir. Dönem 
özelliklerini barındırmış olan Ekspresyonizm, imgeler üzerinde renk, biçim ve kompozisyon 
bakımından kendine has bir anlatım dili oluşturmuştur. Anlatım dilinde deforme ettiği imgeler 
ile soyutlama gerçekleştirmiştir. Biçimsel olarak real görünümden uzak bir anlatım dili 
oluşturmuş olsa da ortaya çıktığı dönemde yaşanılan küresel, sosyolojik, psikolojik olayları da 
konu almıştır. Kullanılan renkler, bazen boya tüpünden çıktığı gibi bezen de koyu tonlar ile 
birleşerek karamsar bir hava yaratmıştır. İmgeler biçim olarak real görünümden farklı olsa da 
izleyicinin aldığı mesaj açık ve net olmuştur. Sanatta bireyin duygu, his, düşüncelerine yoğun 
bir şekilde yer veren Ekspresyonizm, ortaya çıktığı zamanda ilgi çekmiş ve günümüzde farklı 
anlatım dili ile ilgi çekmeye devam etmektedir. Aynı zamanda bireye, bireyin duygu, düşünce 
ve hislerine önem veren sanatçılara ve sanatseverlere ilham kaynağı olan bir dönem olarak 
ayna görevi görmektedir. 
 
KAYNAKLAR 

Abdullah Ayaydın, “Psikoloji ve sanat etkileşimi üzerine”, Bilim, Eğitim, Sanat ve 
Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 4(1), (2020) 8-12 

Ahmetoğlu, Ü. (2011). “Soyut Dışavurumculukta Anlam Ve Renk Zenginliği” 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Erzurum 

Bozdemir, İlknur., (2019). “Avusturyalı İki Dışavurumcu Sanatçı Egon Schiele Ve 
Oskar Kokoschka’nın Yapıtlarının Karşılaştırmalı İncelenmesi” Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir 

Bükücü, B., (2012). “Die Brücke Grubunun Dışavurumcu Sanattaki Yeri” 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 
Demir, F. (2004). Expresyonistler. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları 

Duranay, S. (2019). “Ekspresyonizmde Öznel İfadenin Önemi Ve Desen” 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel 
Sanatlar Enstitüsü, İstanbul 

Efe, C., (2019). “Ekspresyonizm Akımı Bağlamında James Ensor’un Portre 
Resimlerinin İncelenmesi” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kütahya Dumlupınar 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya 

Kahraman, R. (2010). “Die Brücke Ve Der Blaue Reiter Sanat Anlayışında Renk Ve 
Biçim İlişkisi” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Malatya  



 

 
139 

SSD JOURNAL 

International Conference on 

Social Sciences & Humanities 

March 05-06, 2021 / ANKARA 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: https://www.ssdjournal.org/ 

E-MAIL: journalssd@gmail.com 

 

 
Kaya, A.N. (2012). “Soyut Dışavurumculukta Psikolojik Etkiler” Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 
Esra Aliçavuşoğlu, “Psikanaliz, Freud Ve Sanat”, Sanat Tarihi Yıllığı, 0(20), (2012) 1 

– 16 
Mehmet Fırıncı, “Alman Ekspresyonizmi (Dışavurumculuk), Die Brücke (Köprü) ve 

Türk Baskı Resim Sanatına Etkileri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi 
Dergisi, 0(19), (2006) 110-115 
 
İNTERNET KAYNAKLARI 

Edvard Munch, “Madonna”, 1894 https://www.edvardmunch.org/madonna.jsp  
Edvard Munch, Museum of Modern Art Documents. 
https://www.moma.org/documents/moma_catalogue_3268_300062081.pdf  adresinden 
07.02.2021 tarihinde alınmıştır. 

Oskar Kokoschka, “Veronica's Veil”, 1909 https://artsandculture.google.com/ 
asset/veronica-s-veil-oskar- kokoschka/FAFbvvEOZ39B2A   

Shawn Roggenkamp, "Ernst Ludwig Kirchner, Self-Portrait As a Soldier," in 
Smarthistory, August 9, 2015, accessed February 4, 2021, https://smarthistory.org/kirchner-
self-portrait-as-a-soldier/. 

The Museum of Modern Art, "Emil Nolde, Young Couple," in Smarthistory, January 
26, 2016, accessed February 4, 2021, https://smarthistory.org/emil-nolde-young-couple/. 



 

 
140 

SSD JOURNAL 

International Conference on 

Social Sciences & Humanities 

March 05-06, 2021 / ANKARA 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: https://www.ssdjournal.org/ 

E-MAIL: journalssd@gmail.com 

 

 
DOĞA İLE İNSAN ARASINDAKİ YENİ ORGANİZASYON: ARAZİ SANATI 

 
Dr. Öğr. Üyesi Hülya PARLAKKALAY 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 
ORCID: 0000-0002-2355-3260 
 
ÖZET 
21. yüzyıl dijital devrimle birlikte bir çok değişimin yaşandığı bir dönem olmasının yanısıra 
doğa algısının tamamen değiştiği bir dönemdir. 1960’lı yıllardan bu yana sanat alanında 
önemli kırılmalar yaşanmış ve özellikle Arazi Sanatı (Land Art)  mekan, sanat nesnesi ve 
doğa algısının büyük oranda değişmesine neden olmuştur. Land Art sanat hareketi ile 
başlayan doğanın korunmasına yönelik bilinç ve farkındalık oluşturma süreci, ekolojik 
öncelikler açısından da önem arz etmektedir. Doğayı gözlem ve bilgi edinme alanı olarak 
gören sanatçılar, günümüzde ekolojik sorunların artışı ile çevre sorunları üzerinde farkındalık 
geliştirmek üzere yogun biçimde çalışmakta eserlerini bu alanda yogunlaştırmaktadırlar.  
Aynı zamanda Land Art sanatçıları, tüm yeryüzünü sanatın alanı olarak kavrayarak, sınırsız 
bir doğa ve mekan anlayışını da sanatın içine dahil etmişlerdir. 18. yüzyıl sanayi devrimi ile 
başlayan günümüzde de artan bir hızla devam eden üretim-tüketim çılgınlığı, doğanın tahrip 
edilmesi sonucunu doğurmuştur. Geri dönüşümü oldukça zor olan doğal dengelerin yitirilişi, 
insanları gelecek konusunda endişeli düşüncelere yöneltmektedir. Ekolojik açıdan dünyanın 
geleceği tasavvur edilirken gelecekte karşılaşılabilecek riskler konusunda artan endişelere de 
tanık olunmaktadır. Sanat açısından insan-doğa ilişkisi bağlamında, doğa ile uyum içinde bir 
yaşam modelinin ve kavrayışının varlığını göstermek olası mıdır? Çalışmanın  temel amacı,  
doğa algısının ve mekan anlayışının sonsuza açıldığı bu dönemde  çevre yaratma, etkileme ve 
yorumlama bağlamında sanatın katkısının araştırılmasıdır. Sanat, insanın doğa ile ilişkilerinin 
doğayı korumak adına yeniden düzenlemesi konusunda doğa bilinci oluşturabilir mi? Bu ve 
bunun gibi  sorular Land Art alanında çalışan sanatçıların eserleri üzerinden incelenmiştir.  
Anahtar Kelimeler:  Sanat, Doğa, Arazi Sanatı, Çevresel Sanat, Ekolojik Sanat  

 
THE NEW ORGANIZATION BETWEEN NATURE AND HUMAN: LAND ART 

 
ABSTRACT 
The 21st century is a period of many changes with the digital revolution, as well as a period in 
which the perception of nature is completely changed. Since the 1960s, significant breaks 
have been experienced in the field of art and especially Land Art has caused the perception of 
space, art object and nature to change greatly. The process of creating consciousness and 
awareness for the protection of nature, which started with the Land Art art movement, is also 
important in terms of ecological priorities. Artists, who see nature as a field of observation 
and acquiring knowledge, work hard to raise awareness on environmental problems with the 
increase of ecological problems and intensify their works in this field. At the same time, Land 
Art artists understood the entire earth as the field of art and incorporated an unlimited 
understanding of nature and space into art. The production-consumption frenzy, which began 
with the industrial revolution in the 18th century and continues with an increasing speed today, 
has led to the destruction of nature. The loss of natural balances, which are difficult to recycle, 
leads people to anxious thoughts about the future. As the future of the world is envisioned 
from an ecological perspective, growing concerns about future risks are also witnessed.  
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Is it possible to show the existence of a life model and understanding in harmony with nature 
in the context of the human-nature relationship in terms of art? The main aim of the study is 
to investigate the contribution of art in the context of creating, influencing and interpreting the 
environment during this period when the perception of nature and the understanding of space 
are opened forever. Can art create an awareness of nature about the rearrangement of human 
relations with nature in order to protect nature? These and similar questions have been 
examined through the works of artists working in the field of Land Art. 
Keywords: Art, Nature, Land Art, Environmental Art, Ecological Art 
 
1. GİRİŞ  
Çevresindeki herşeyi kendi amaçları doğrultusunda teknoloji ve çevre yaratmak için kullanan 
insanın doğaya bakışı, onu sonsuz kaynak alanı olarak görmesi, günümüz insanı için mümkün 
görünmemektedir. Tükenen kaynaklar, değişen doğa koşulları artık insan için kaynak değil 
tehdit niteliği taşımaktadır. Varoluşun kaynakları yokoluşun tehditi haline dönüşmüş 
durumdadır.  
Doğa karşında sanatın konumu, sanat tarihi boyunca sorunsallaşmıştır. Albert Dürer’in ifadesi 
ile “Doğrusu sanat doğada saklanır, sanatı oradan doğayı çatlatıp alabilen kimse onun sahibi 
olur” (Sözer, 2019: 93). Land Art sanatçıları için doğada saklı olan sanatın yeniden keşfi, yine 
yapıtla açıklanacaktır. Heidegger’in yaklaşımı ile sanat yapıtında görünen şey var olanın 
varlığa açılmasıdır ve “Yapıt bir dünya kurmak demektir” (Sözer, 2019: 95). ise doğaya zarar 
vermeden yapıtlar aracılığı ile dünya kurmak, bir tohumun çatlayarak topraktan çıkarak filiz 
vermesi gibi olacaktır.  
Sanatçılar, çevrenin oluşturulmasında toplumların yaşam biçimlerinin ve evrene karşı 
tutumlarının sözcüsü ve yorumlayıcısı olma misyonuna her zamanki gibi devam 
etmektedirler. Endüstri devrimi ile insanın yaratıcı çevre biçimlemesi  saf dışı edilmiş ve 
endüstiyel üretimin kölesi durumuna getirilmiştir. Bugünün sanatçılarının dünyanın ekolojik 
ve çevresel bütünlüğünü korumak adına yaptıkları eserler ve çabalar bu kaybedilen değerin 
yeniden kazanılması olarak da görülmektedir. Arazi Sanatı’nda akla gelen ilk isimler: Robert 
Smithson, Christo ve Jeanne-Claude, Herbert Bayer, Michael Heizer, Nancy Holt, Andy 
Goldsworthy, Richard Long, Maya Lin, Dennis Oppenheim, Ana Mendieta’dır. Bu 
sanatçıların çalışmaları peyzaj mimarlığının sanatla birleşmesine de ilham kaynağı olmuştur. 
Bu yaklaşım doğrultusunda, doğrudan doğruya doğaya müdahale eden sanatçıların yanısıra  
kendi tasarladıkları formları doğaya yerleştirerek kendi ifade dillerini oluşturan sanatçılarıda 
bu sanatsal yaklaşım içinde görebilmekteyiz. 
1960’lı yıllardan sonra müzelerin ve galerilerinin dışana çıkan sanatçılar,  mekan olarak tüm 
dünyayı seçerek, uçsuz bucaksız alanlarda, terkedilmiş madenlerde, dağlık zirvelerde 
çalışmalar gerçekleştirmiş ve sanatın tüm sınırlarını genişletmişlerdir. Land Art sanatçıları, 
sanata yeni anlamlar yüklemiş ve mekan anlayışının giderek sonsuza açıldığını 
göstermişlerdir. Land Art’la birlikte mekan artık daha önce görülmediği biçimde  sınırsızdır, 
tüm dünya onlar için mekandır. Sanatçılar çalışmalarını uygulabilmek için her türlü nesneyi, 
mekanı, doğayı kullanabilmekte, böylece Greenberg’in deyimiyle “Yetenek alanının ötesine 
geçen” (Greenberg, 1997: 359) çalışmalarıyla sanatın tanımı ve biçimlerine yeni anlamlar 
yüklemektedirler. Andy Goldsworthy’un  “Doğa olduğumuzu sık sık unutuyoruz. Doğa 
bizden ayrı bir şey değildir. Dolayısıyla, doğayla olan bağlantımızı kaybettiğimizi 
söylediğimizde, kendimizle olan bağımızı kaybetmişizdir " (URL 1). Sözleri doğa-insan 
ilişkisinin karşılıklı ya da taraf niteliğinde  değil iç içe olduğu vurgusunun ifadesidir.  
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Ayrıca bu ifade biçimi, günümüz insanının doğadan kopuşu ile yaşadığı yabancılaşmayı da 
ortaya koymaktadır.  
Land Art sanatçıları için doğanın sürekli değişim halinde oluşu; hareket, değişim, ışık, 
büyüme, çürüme, dönüşüm, değişkenlik, geçirgenlik gibi kavramları öne çıkarmakta ve bu 
kavramlar, sanatçılar için doğanın değişimini anlamanın anahtarını da vermektedir. Bu 
nedenle Arazı Sanatı ya da Çevresel Sanat başlığı adı altında çalışan sanatçılar eserlerini 
doğanın herhangi bir parçası gibi yine doğanın süreçlerine bırakmakta ve eserler mevsim ve 
hava koşullarındaki değişikliklere bağlı olarak dağılmakta, çürümekte ya da biçim 
değiştirerek süreç içinde kaybolabilmektedirler.  
Bu bir anlamda geçmişte doğadan esinlenen sanatçının yeryüzü sanatıyla, doğa ve kendisi 
arasındaki yapay mesafeyi kaldırmasına ve  doğanın içinde yer alarak onunla bütünleşen 
bilinçli seçimininde göstergesi haline dönüşmüştür.  
Günümüzde ise sanatçıların doğaya saygı, doğanın iyileştirilmesi kaygılarının ötesine 
geçerek, ekolojik tehditlerin doğayı ve insan yaşamını nasıl etkilediğine vurgu yapan 
çalışmalarını görmekteyiz. Özellikle son yıllarda insan eylemlerinin doğaya etkisi üzerinde 
alarm veren nitelikte uluslararası ve disiplinlerarası bir nitelikte sanatsal etkinliklerin 
yapıldığına tanık oluyoruz. Bunlardan biri de 2019 yılında ülkemizde gerçekleşsen 16. 
İstanbul Bienali kapsamında gerçekleşmiş olan “Yedinci Kıta” etkinliğidir. Pasifik 
Okyanusu’nun oratasında bulunan devasa atık yığının adı Yedinci Kıta” dır ve bu kıta  “3,4 
milyon kilometrekare genişliğinde yer kaplayan, 7 milyon ton ağırlığında yüzen plastik 
çöplerden oluşmaktadır”. Bu etkinlik insanın gezenin üzerinde yarattığı tahribatların 
göstergelerinden birini konu almış ve  çalışmaların odak noktasını oluşturmuştur. Bieanalin 
Küratörü Nicolas Bourriaud “Yedinci Kıta”yı şu şekilde tanımlamıştır: “Yedinci Kıta, sanatı 
insanın etkilerini, takip ettiği yolları, bıraktığı izleri ve insan olmayanlarla etkileşimini 
araştıran moleküler bir antropoloji olarak tanımlar” (Bourriaud, N.). 
Çalışmada yeryüzü sanatının geçiciliği, biçim dili, doğa-insan-sanat ilişkileri, varlık-yokluk 
diyalektiği, zaman-mekan ilişkisi bağlamında Robert Smithson, Christo ve Jeanne-Claude, 
Richard Long, Andy Goldsworthy, Nele Azevedo, Olafur Eliasson ve Lorenzo Quinn’in 
eserinden örnekler üzerinden incelenmiştir.  
 
2. ARAZİ SANATI (LAND ART) 
Arazi sanatı (Land Art) kavramı, 1960’lı yılların sonunda ABD’de gelişmiş ve 1970’li 
yıllarda Avrupa’da da etkin olan bir sanat hareketidir. Minimalist yaklaşım ve kavramsal 
sanatla yakın bir sanatsal ifade biçimini paylaşan Land Art, çağdaş sanatın “Non-Art” ya da 
“Anti-Form” hareketleri içinde yer almıştır. Land Art sanat hareketinin diğer sanat akımları 
ile ilişkisini Ahu Antmen şu şekilde ifade etmiştir:  
 
Arzi Sanatı, sade, geometrik şekillerin açık alanlara uygulanması açısından Minimalizm ile, 
taş/toprak gibi doğal mazleme kulananımı ve süreçselliği açısından Arte Povera ile, yapıtların 
genellikle gelip geçici doğası nedeniyle ‘Happening’le, hatta bazen sanatçının doğaya bizzat 
müdahale sürecine odaklanması açısından Performans Sanatı’yla ve projelerin zaman zaman 
salt belge, fotoğraf, harita ve benzeri ‘artakalan’ malzemeyle sergilenmesi dolayısıyla 
Kavramsal Sanat ile yakınlık taşıyan bir akım olarak nitelendirilmiştir (Antmen, 2008: 253). 
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“Arazi Sanatı”, “Yeryüzü Sanatı”, “Çevre Sanatı”, “Toprak Sanatı” gibi çeşitli terimlerle 
ifade edilen bu sanatsal yaklaşımın temelinde geleneksel galeri mekanlarının dışına çıkmanın 
ötesinde, dönemin çevreci haraketlerinin de etkisi ile doğaya karşı duyarlı bir bilinç ve 
farkındalık oluşturma amacını güden, teknoloji karşısında doğayı korumaya çalışan bir 
yaklaşım yatmaktadır. Bu sanatsal yaklaşımın özünde sanatın alanını genişleten, ekoloji 
bilincini öne çıkartan, arkaik kültüre atıflar yapan, sanat pazarından, galeri ve müzelerden 
uzak duran bir yaklaşımı görebilmekteyiz.  
 
2.1. Arkaik Kültür ve Land Art  
Arkaik kültrülerlerde görülen mekan ve biçimsel kaygıların Land Art sanatçıları içinde 
vazgeçilmez biçimler olduğu görülmektedir. Land Art sanatçılarının “Stonehenge” gibi tarih 
öncesi yapıtlardan ilham alındığını ifade edebiliriz (Şekil 1). İnsanlığın bütün eylemlerinin 
mekanı olan yeryüzünde, insanın bütün izlerini bulmak mümkündür. Sanatçılar yeryüzündeki 
bütün oluşumlar ve izlerle ilgilenmiş, yaratma süreçlerinde doğayı temel almışlardır. İnsan 
etkinlikleri ve doğa ilişkisi bağlamında arkaik kültür eserleri her zaman ilgi çekici olmuştur. 
Çevre yaratma bağlamında arkaik kültürün daire ve spiral gibi belli temel biçimlerini bir çok 
Land Art sanatçısının çalışmalarında görebilmekteyiz.  
 

 
Şekil 1. Stonehenge, Wiltshire, İngiltere. 

 
“Stonehenge” gibi ilk anıtlar, dikili taşlar, açık arazide insanın kalıcı izler bırakmasının ilk 
örnekleri olarak düşünülmektedir. Doğal çevre içinde bu biçimde gördüğümüz insana dair 
izler, insanoğlunun hem varolma hemde doğayı biçimlendirme yetisininin sınır tanımaz 
niteliğini göstermektedir. Tarım  devriminden sonra, insan doğanın verdiklerini alan olmanın 
ötesine geçerek, inançlarını, düşüncelerini ifade eden çevreler yaratmaya başlamıştır. İnsanın 
tekil bir varlık olmasının dışında onu diğer varlıklardan ayıran en temel özelliği; doğanın bir 
parçası olması değil doğayı şekillendiren bir varlık olmasıdır.  
Tarihin ilk ve en büyük tapınaklarından kabul edilen Göbekli Tepe, insanın durumunu belirten 
bir çok iletişimde çevrenin öncelikli sırada yer aldığının kanıtı niteliğindedir (Şekil 2). İnsan 
aktivitelerin en önemlisi ve en büyüğü doğadır, insan doğaya tapmış, bozmuş, yeniden 
kurmuş ve onun içinde köklenerek izlerini bırakmıştır.    
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Şekil 2. Göbekli Tepe, MÖ 12000-8400, Türkiye. 

 
Doğa ile insan etkinliğinin sonucu olarak bu girişimler estetik kaygılar ve belli başlı biçimsel 
yaklaşımları da içinde barındırmıştır. Göbeklitepe tapınaklarının sonsuzluğu, evreni simgeler 
biçimde daire formunda inşa edilmesi, tapınak içinde bulunan T biçiminde dikili taşlar ve 
üzerlerinde çeşitli hayvan ve  soyut biçimlerin varlığı, insanın en erken dönemlerde dahi 
çevreyle ilşkisini, inanaçları doğrultusunda düzenlediği, taşa biçim vererek yaşam alanlarını 
organize ettiği görülmektedir. Soyut biçimlerin bu dönem insanları tarafından kullanılıyor 
olması onları sahip olduğu yüksek bilinç düzeyinin de ifadesi niteliğindedir. Peki bu bilinç 
düzeyi ile günümüz insanı arasındaki bağ ne kadar yakın ya da uzak olabilir?  
 
3. LAND ART SANATÇILARI VE ESER ÖRNEKLERİ 
3.1. Robert Smithson  
“Smithson, jeoloji, kristallografi, endüstriyel atıklar ve bilim kurgu gibi alanlarda da çalışan 
bir sanatçıdır. 1960'larda modüler birimleri ile çoğunlukla kristal yüzeyleri anımsatan 
minimalist çelik heykelleri ile dikkat çekmiştir. Sonraki işlerinde özellikle yere atma ve 
dökme gibi işlemleri işin içine katarak yer çekimi kavramıyla uğraşan heykeller yapmıştır” 
(URL 6).  
Robert Smithson, 1970’lerde sınırlı galeri mekanlarından uzaklaşarak açık alanda büyük 
yeryüzü oluşumlarını sanatıyla bütünleştirmiş, doğanın tahribatına karşı çevre bilincine 
farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarını biçimlendirmiştir (Shiner, 2010: 388). 1970’de 
Utah'daki Büyük Tuz Gölü'nün kuzeydoğu kıyısına en ünlü eseri olan “Spiral Mendirek”i 
(Spiral Jetty)  inşa ederek gölün kıyısında topografik bir değişim oluşturmuştur (Şekil 3). Bu 
eser, “1500 fit uzunluğunda ve 15 fit genişliğinde olan taşlardan yapılmış spiral bir rıhtımdır 
(Jetty: rıhtım, dalgakıran) ve kıyıdan göle doğru uzanan ve saat yönünün tersine dönen Spiral 
Jetty, kıyıdan toplanan 6.000 tonluk bazalt, çakıl, tuz ve kum benzeri malzemeden 
oluşturulmuştur” (URL 2). Ayrıca eserin arkaik simgesel spiral biçimi, doğada büyümenin 
simgesine atıfta bulunmaktadır. (Ögel, 1977: 5). Saat yönünü tersine inşa edilen bu eser, eseri 
deneyimleyen izleyiciler açısında eserden çıkış saat yönünde olmaktadır. Eser, mekan-zaman 
kavramları ile ilişkili bağlantılar kurmakta ve doğal süreçlerle iletişime geçen bir tür 
diyalektik bir sanatı işaret etmektedir. Sanatçı, kültürel sınırlamaların dışında bir dünya 
arayan bir diyalektikten söz ederken düşüncelerini şu şekilde ifade etmektedir: 
 
“Betimlemeden uzak, günü gününe yaşayan unsurların doğrudan etkisini ya da sonucunu göz 
önünde tutan bir sanattan yanayım. Bazı müzeleri çevreleyen parklar, sanatı biçimsel keyif 
nesnelerine dönüştürmektedir.  
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Bir parktaki nesneler, sürmekte olan bir diyalektikten çok, durağan bir konumu 
çağrıştırmaktadır. Bir park, sonsal, mudak ve kutsal olanın değerlerini taşır. Diyalektiğin bu 
tür şeylerle ilgisi yoktur. Oldukları biçimiyle doğal etkenler -hem güneşli hem de fırtınalı 
doğa- içinde saklı fiziksel çelişkilerle etkileşen bir doğa diyalektiğinden söz ediyorum”(Holt, 
1979: 132-33). 
 

 
Şekil 3.  Robert Smithson, Spiral Jetty (Spiral Mendirek), Utah Tuz Gölü, Amerika, 1970. 

Arazi sanatında yapıtların geçici oluşu; yaşam, ölüm, değişim, dönüşüm, hareket, ışık, 
büyüme ve çürüme gibi kavramlar etrafında doğanın temel işleyiş yasalarına adeta bağlılığı 
simgelemektedir. “Spiral Jetty” tamda bu nokta da bu işleyişin tanığı niteliğinde bir sanat eser 
olarak kaşımıza çıkmaktadır. Bu geçiciliği Ünal şu şekilde ifade etmektedir: 

“Arazi sanatında ön plana çıkan geçiciliğin daimiliğini görünür/yaşanır kılmak bir süre sonra 
yok olacağını bilmek, bunu kabullenmek ve sürecine tanıklık etmek tıpkı doğadaki her şeyin 
bir gün yok alacağını bilmek gibi tüm sanat kurguları arasında doğada yapılan bu geniş çaplı 
uygulamaların en büyüleyici yanını oluşturur” (Ünal, 2009: 104). 
 
3.2. Christo ve Jeanne-Claude 
Christo ve eşi Jeanne, çevre ve izleyici ile geleneksel sanatta alışılmışın dışına çıkarak 
ilişkiler kuran eserler üretmişlerdir. Dünyanın birçok yerinde yapıları ve doğal coğrafi alanları 
kumaşlarla kaplayan sanatçı kalıcı olmayan eserler üreterek, varlık ve yokluk arasındaki 
diyalektiği ve bu diyalektiğe bağlı olarak olasılıkları inceleyen bir sanatçıdır. Caner Karavit, 
“Doğadaki İz: Yeryüzü Sanatı” adlı kitabında bu diyalektik ilişkiyi şu şekilde açıklamıştır: 
“Sanatın postmodern işlere verdiği yetki; belleğin izleri ve tecrübe arasındaki ile varlık ve 
yokluk arasındaki diyalektiktir. Ve Christo’dan daha fazla bu diyalektiğin olanaklarını 
sistematik olarak araştıran birisi yoktur. Onun işlerinin hemen hemen çoğu şimdiki zamana 
aittir” (Karavit, 2008: 94). Geniş ölçüde çevreye etki eden veya onu kısmen biçimleyen ve 
etkileyen ya da tümüyle yeni bir çevre yaratan işlerine örnek olarak Vadi Perdesi (Valley 
Curtain) ve Akan Çit (Running Fence) adlı eserleri örnek olarak ele alınabilir.  
Christo ve Jeanne-Claude, 1972’de Colorado’daki bir dağ geçidine boydan boya turuncu bir 
perde asarak “Vadi Perdesi”ni gerçekleştirmişlerdir (Şekil 4). Uzun süreli hazırlık ve 
uygulama aşamalarından sonra, gerilen kumaşlar güçlü rüzgarların etkisi ile yırtılarak eserin 
ömrü yirmi sekiz saat sürmüştür (Kastner ve Wallis, 2005: 84).   
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Şekil 4. Christo ve Jeanne-Claude, Valley Curtain, Rifle, (Vadi Perdesi) Colorado, 1970-72, 

ABD. 
 
Christo ve Jeanne-Claude, projelerinin en etkili sonuçlarının kısa sergileme sürelerinde 
gerçekleşeceğine inanmaktadırlar. Sanatçı düşüncesini Fineberg’ in aktarımı ile “Hiçbir sanat 
çalışmasının prime time’ı dışında var olduğuna inanmıyorum” diye açıklamıştır (Fineberg, 
2014: 348). Bu projeler hem büyük ekipleri hem de bölgede yaşayan insanları projelerin 
oluşum sürecinin içine almakta ve süreci izleme olanağı sunarak sanatın halk tarafından 
tartışılmasına olanak sağlamaktadır. Christo, sanatının mevcut varlığından öte onun kavramsal 
bir düzlemde, sosyal ve kültürel alanda tartışılan ve “yenilenme” duygusu uyandıran bir ilgi 
ile karşılanmasını amaçlamış görünmektedir. 
Bu eserin en önemli özelliklerinden bir de kısa süre sonra sonlanmasına karşın, mekan-bellek 
ilişkisi bağlamında insanların hafızasında yaşamına devam etmesi, geçmişte gerçekleşmiş 
eser, zihinlerde şimdinin içinde yeniden kurulmakta ve yaratılmaktadır. Bu coğrafi imge, 
biçimsel olarak arazi ve ona eklenen yan öğeler ile insan-doğa ilişkisi bağlamında bir söyleme 
dönüşmektedir. Projelerinin büyüklüğü ve bir tür yıkıcı boyutu onun aynı zamanda projeleri 
hayata geçirmesinde problemlerle karşılaşmasına da neden olmuştur.  
 
3.3. Richard Long 
Richard Long, tek başına doğa yürüyüşlerine çıkarak, doğayla derin bir uyum birlikteliğine 
sahip çalışmalar gerçekleştirmiş bir sanatçıdır. Onun çalışmaları bu yürüyüşlerin sonucunda 
oluşmaktadır. Bu nedenle “yürüyüş” teması bir süreç ve oluş biçimi olarak çalışmalarına 
yansımaktadır. Sanatçının planladığı bu yürüyüşler onun sanatında devrim niteliğinde 
değişimlere neden olmuştur. Yürüyüşlerini İngiltere’nin kırsal alanlarından Kanada 
vadilerine, Moğolistan’dan Bolivya’ ya dünyanın birçok noktasına taşımıştır.  
Sanatçı, küçük müdahalelerle bulunduğu çevrede, orada bulduğu halihazırda orada olan doğa 
parçalarını (taşlar, yapraklar, dallar vb.) sade ve geometrik şekiller yaparak düzenlemiştir. 
Bazı çalışmalarında kaya parçalarını düzenlemekte (Şekil 7) bazılarında ise geometrik 
biçimleri doğaya eklemektedir (Şekil 8). Olabildiğince küçük eklemelerle çalışmalarını 
oluşturduğu görülmektedir. Sanatçı doğayla bütünleşerek zaman, uzam, hareket, coğrafya 
arasındaki ilişkileri eserler ile yeniden keşfetmektedir.   
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Şekil 5. Richard Long, Yürümek için bir çizgi çizmek – İngiltere, 1967. 

 

                                                    
Şekil 6. Richard Long, İrlanda’daki çizgi, 1974.  Şekil 7.  Richard Long, Sahra’daki kasırga                        
                                                                                                      spirali, 1988.                                                              
 
Long’ un diğer Land Art sanatçılarından farklı olan yönü, onun çalışmalarını yaparken doğaya 
mümkün olduğunca çok az müdahale etmesidir. Sanatçının tek başına yaktığı uzun 
yürüyüşleri onun sanatsal pratiklerinin temelini oluşturmaktadır. Long, yürüyüşleri sırasında 
ayak izlerinin bıraktığı çizgileri (Şekil 5), karşılaştığı doğal malzemeleri düzenleyerek 
çalışmalarını oluşturmakta doğanın düzenini takip etmektedir. Çalışmalarında dikkati çeken 
diğer bir unsur da birbirine benzer görünen fakat bölgeye ve mekana göre değişiklik gösteren 
çizgiler, daireler ve spiral biçimlerin tekrarıdır. Hayatın akışı ve değişkenliği yürüme 
pratiklerinin sonucu olarak çalışmalarına yansımaktadır. Sanatçı burada hem süreci 
deneyimleyen hem de eserin yaratıcısı durumundadır.  Galeri mekanlarına taşıdığı çalışmaları 
da genellikle doğal malzemelerden oluşmaktadır.  
 
3.4. Andy Goldsworthy  
Andy Goldsworthy, doğa ile kurduğu ilişkiler sonucunda deneysel çalışmaları ile öne çıkan 
bir sanatçıdır. Goldsworthy de, Long gibi çalışmalarında mevcut çevrede bulunan doğal 
malzemeleri şekillendirmiş onları yeniden düzenlemiştir. Onun amacı doğada var olan 
potansiyel güçleri ortaya çıkarmak, doğanın gücünü; hareket, değişim, büyüme, çürüme 
kavramlardan yola çıkarak çalışmaları ile görünür kılmaktır. Bu nedenle çalışmalarında 
nesneleri düzenlerken yabancı bir eleman kullanmaktan uzak durmuştur.   
Sanatçının “Stick Dome Hole” adlı eseri, farklı su oluşumlarının (okyanus ve nehir suyu) 
birleşim noktasından oluşan girdap yapısını kavramak ve bu akışkan yapıda, akışı ve hareketi 
çalışması ile görünür hale getirmek istediği görülmektedir ( Şekil 8). Goldsworthy eserlerinin 
dayandığı temel düşünceyi kendi söylemi ile şu şekilde ifade etmektedir:   
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“Hareket, değişim, ışık, büyüme ve çürüme, doğanın can damarıdır, çalışmalarım aracılığıyla 
yararlanmaya çalıştığım enerjilerdir. Kaynağım olarak dokunma şokuna, yerin, malzemelerin 
ve havanın direncine, toprağa ihtiyacım var. Doğa bir değişim halindedir ve bu değişim, 
anlamanın anahtarıdır. Sanatımın malzeme, mevsim ve hava koşullarındaki değişikliklere 
karşı duyarlı ve uyanık olmasını istiyorum. Her eser büyür, kalır, çürür. Süreç ve çürüme 
örtüktür. İşimdeki geçicilik, doğada bulduğum şeyi yansıtıyor” (URL 1).  
 

 
Şekil 8. Andy Goldsworthy, Stick Dome Hole, Nova Scotia, 1999. 

 
Andy Goldsworthy, doğayı soyutlamacı bir yaklaşımla ele almıştır (Şahiner, 2008: 178). 
Sanatçının amacı doğada gördüğü her şeyi sanata dönüştürerek, doğada görünenin altında 
işleyen sitemleri keşfetmektir. Bu keşif sadece malzeme değil süreci de içine almaktadır. 
Sanatçı bir performans sanatçısı gibi hareket ederek,  oluş süreçlerini de dikkate almaktadır. 
Doğaya bir arkeolog gibi dokunmakta edindiği bilgi ile her türlü malzeme ile soyut biçimlerde 
heykeller yapmaktadır. Onun bu çevreci yaklaşımı doğanın özüne inmeyi amaçlamaktadır.  
Doğadaki canlı varlıkların zaman olgusu içinde işleyişini ve içselliğini kavramak için 
çalışmalarını oluşturmaktadır (Yılmaz, 2006: 252-253).   
Geleneksel heykel yöntemlerine çok bağlı kalmayan sanatçı doğada bulduğu malzemeleri 
kendi çalışma ilkeleri doğrultusunda kullanıp bir düzen oluşturur. Başkalarının yalnızca 
doğanın bir parçası olarak gördükleri, Goldsworthy’nin sanatsal üretimi için bir malzemeye 
dönüşür (Çapar, 2015: 169). Doğayı oyun alanı olarak gören sanatçı çalışmalarında, doğal 
biçimleri soyut sanat anlayışıyla yorumlayarak, insan ve doğa arasındaki ilişkiyi sanatsal 
üretiminin odak noktasına koymuştur.  
Dünyanın sağdan sola dönüşü içinde insanın tersine saat yönünde hareketi, evrendeki her 
şeyin döngüsel yapısı, doğanın bütün sistemlerinde kodlanmış durumdadır. Doğada 
karşılaştığımız biçimler; doğrular, düzlemler, daireler, üçgenler, spiraller, küreler ve konik 
yapılar gerçeğin güçlü soyutlamaları olarak geometrik biçimlerle algılanmaktadır. Doğayı 
daha iyi kavrayabilmek için “fraktal geometri” kullanılmıştır. “Fraktal geometrinin adı Benoit 
Mandelbrot tarafından verilmiştir. “Franktal” kelimesi Latince fraktus (kırık taş)” 
kelimesinden türetilmiştir. Franktal geometrinin tasvir ettiği evren her ölçekte yeni bir dünya 
tasvir temektedir. Franktal bir nesne matematikteki “sonsuz” kavramının somuta dönüşümünü 
göstermektedir” (URL 3). Spiral, dairesel biçimler ve döngülere Andy Goldsworthy’nin 
yerleştirmelerinde sıklıkla karşılaşılmakta ve sonsuzluk etkisi uyandırmaktadır. 
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4. EKOLOJİK SANAT VE ESER ÖRNEKLERİ  
4.1. Nele Azevedo 
Sanatçı Nele Azevedo, küresel ısınmaya dikkat çekmek için, çok sayıda küçük buzdan insan 
figürleri yapmış ve onları şehir meydanlarına yerleştirerek gün ışığında erimeye bırakmıştır 
(Şekil 9 ). 
 

 
Şekil 9. Nele Azevedo, Melting Men (Eriyen İnsanlar), Berlin, 2014. 

 
Azevedo, yirmi santimden oluşan yüzlerce insan biçiminde buz heykellerini şehirlerin önemli 
meydanlarında, halkın da katılımı ile yerleştirmiş ve izleyicilerin onların erimesini 
görebileceği biçimde meydana yerleştirmiştir. Birkaç saat içinde eriyen bu buz heykeller 
insanların gözleri önünde erimiştir. Sanatçının amacının küresel ısınmaya dikkat çekerek 
insanlara bizlerinde bu buz figürler gibi eriyeceği fikrini aktarmak olduğu düşünülmektedir.  
Bu konu üzerinde farkındalık yaratarak insanların dikkatini ekolojik dengelerin bozulması 
üzerine çekmektir. Sanatçı, Sao Paulo Üniversitesi güzel sanatlar alanında çalışmakta ve 
WWF ( Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vakfı) ile 2002 yılından bu yana bu projeler üzerinde 
çalışmaktadır. Eserlerini Havana, Paris, Berlin, Santiago, Floransa, Amsterdam, Tokyo gibi 
dünyanın birçok metropollerinde sergileyen sanatçının eserlerinin sayısı kimi zaman 350 adet, 
kimi zamana ise 5000 adet insan figüründen oluşmaktadır.  
Yaşam ile ölüm arasındaki ince çizginin doğa olaylarında olduğu gibi ne kadar hassas 
olduğunu eriyen insanları ile vurgulamaktadır. Toplumların küresel ısınma konusunda 
kazanacağı duyarlılık bu konularla mücadele etmenin başarısı ile doğru orantılı 
düşünülmektedir.  
 
4.2.  Olafur Eliasson 
Sanatçı Olafur Eliasson, 2015 yılında “ Ice Watch” porjesinin geliştirmek için joelog Minik 
Rosing ile birlikte çalışarak, Grönland, Nuuk’un dışındaki bir fiyorttan topladıkları yüzen 
buzul buzu parçaları ile enstelasyonu gerçekleştirmiştir. Buz blokları ağır vinçlerle toplanmış 
bir nakliye konteyneri ile Davis Boğazı’ndan Danimarka’ya taşınmış ardından soğutmalı 
konteynerle on saat süren bir yolculukla Paris, Fransa’ya geitirilmiştir. On iki parçadan oluşan 
bu anıtsal bloklar Palce du Pantheon’un önünde saat biçiminde dairesel bir düzende 
sergilenmiştir (Şekil 10). Buzul parçalarının saat biçiminde sergilenmesi küresel tehditler 
açısından zaman kavramını öne çıkarmaktadır.   
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Şekil 10.   Olafur Eliasson, Ice Watch ( Buz Saati)  Paris, 2015. 

 
Bu devasa buz parçaları seksen tonun üzerinde ve çevresi altmış beş fitten fazladır. Halka açık 
bir sergi niteliği taşıyan “Ice Watch” 2015 projesi, küresel sıcaklıklardaki artış, yükselen 
deniz seviyesi ve ısınan gezegenimizin ve diğer ilgili tehlikelerine karşı farkındalık yaratmak 
adına tasarlanmıştır. 
Denizin saniyede yaklaşık 1000 buz bloğu kaybediyor oluşu, her yıl 200 ila 300 milyar ton 
olarak tahmin edilen bu buzul buzu kaybı, küresel deniz seviyelerini etkileyerek, deniz 
seviyesinin istikrarlı bir biçimde yükselmesine neden olmaktadır. Ice Watch pojesi,  iklim 
değişikliğinin bir gerçeklik olduğunu vurgulamak ve kürel ısınmanın somut hale gelmesini 
saylayan bir sanatsal eylem olarak düşünülmüştür (URL 4). 
 
4.3. Lorenzo Quinn 
Heykeltıraş Lorenzo Quinn’in devasa boyutlu “Destek” heykeli, deniz seviyesinin yükselişine 
dikkat çeken, uyarı niteliğinde çarpıcı bir çalışmadır (Şekil 11). 
 

 
Şekil 11. Lorenzo Quinn, Support (Destek), Venedik Bienali, 2017 

 
Bilim insanları, deniz seviyesi oranının yükselişini raporlamış ve Venedik’in bir yüzyıl içinde 
tamamen su altında kalacağını iddea eden raporlar yayınlamışlardır. İklim değişikliği ve bu 
kritik çevre sorunu İtalyan sanatçının çalışmasında açık biçimde ele alınmıştır. Bu heykel 
Vendik Bianelinde 14. yüzyıldan kalma Bizans-Gotik tarzı bir bina ve kültrel bir simge yapı 
olan Ca ‘Sagredo Hotel’i tutmak için kanal içinde çıkan iki eldir ve binayı desteklemektedir. 
Eller yapının kanala batmasını önlediklerini düşündürecek biçimde binanın köşesini 
kavramaktadır.  
 
5. SONUÇ  
Land Art sanatçılarının önerileri, algılanan mekan açısından sınırsızlık, sanat nesnesi üretmek 
yerine sanat yapıtına doğa ile ilgili parametrelerin eklenmesi, doğa ile uyumlu ve doğaya 
saygı temelinde şekillenen bir yaşamdır.   
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Doğaya dokunarak izleyiciyi de işin içine alan, insan-doğa ilişkisine sadece estetik algıyla 
bakılamayacağı; doğanın tahribatında, insanın aç gözlü tutumunu, sömürme ve israf etme 
eğilimini ne kadar önemli olduğunu göstererek farkındalık yaratmaya çalışmışlardır. Bu 
bağlamda izleyicinin sanat yapıtı açısından önemi, Marcel Duchamp tarafından oldukça etkili 
biçimde tanımlanmıştır: “Her şeyi hesaba katarak yaratıcı edim tek başına sanatçı tarafından 
yürütülemez; izleyici, yapıtın içsel niteliklerini çözerek ve yorumlayarak onu dış dünya ile 
ilişkiye geçirir” (Bozkurt, 1995: 63). 
Land Art sanatçılarının kullandıkları malzemeler yine doğadan aldıkları ya da asgari düzeyde 
doğal biçimlerin şekillendirilmesine dayanmaktadır. Land Art’ın en önemli özelliklerinden 
biri de toprak ve torağın önemini vurgulamaktır. 
Geçmişten bu güne doğada görülen değişimler ve değişen toplumsal değerler doğa-insan 
ilişkisi kadar, sanatsal pratiklerin de doğa ile ilişkisini değiştirmiştir. Bu değişimler küresel ve 
yerel boyutlarda yaşanan doğal çevrenin tahribatı, küresel ısınma, yükselen deniz seviyesi gibi 
problemlere çözüm oluşturma bağlamında sanatsal faaliyetlere de yansımıştır. Mekan 
bilincinin çevre ile ilişkilisinin genişleme göstermesi de oldukça önemlidir.  
Land Art sanatçıları eserleri ile çevresel problemlere eğilmiş, özellikle zarar gören doğayı 
sanatın nesnesi haline dönüştürürken toplumsal farkındalığın artmasında önemli katkılar 
sunmuşlardır. Doğal dengelerin önemi, doğal olanın özelde sanatları genelde tüm insanlar için 
ne kadar yaşamsal olduğunun önemini eserleri ile gündemde tutmaya çalışmışlardır. 
Modernizmin eleştirilerinde gördüğümüz, sanayi toplumundan günümüze doğanın tahribatı 
tüm insanlığın var oluşunu tehdit eden noktalara ulaşmıştır. 
Çalışmada ele alınan sanatçılar ve örnek eserler doğrultusunda, sanatçıların yaşanan çevre 
sorunlarını sadece galeri mekanlarının dışına çıkarmakla kalmayarak gerçekleştirdikleri 
eserleri, eser foğrafları ya da videoları aracılığı ile görmesi mümkün olmayan izleyicilere yine 
galeri mekanları ya da kamusal alanlarda ulaştırma çabası içinde oldukları da görülmektedir.  
Çalışmada örnek alınan sanatçıların ortak özelliği doğaya mümkün olduğunca az müdahale 
ederek, doğanın kendisine ait doğal dokusuna müdahale etmeden çalışmanın yapıldığı alana 
özgü doğal malzemelerin eserlerinde kullanmış olmalarıdır. Doğanın potansiyel güçleri onarın 
rehberi niteliğindedir. Doğanın çürüme, dönüştürme ve yok etme süreçleriyle uyum içinde 
eserlerini yine doğanın işleyişi içine bırakmışlardır. Arkaik kültürde kullanılan geometrik 
biçimleri (daire, spiral vb.) Land Art sanatçılarının çalışmalarında sıklıkla kullandıklarını 
görebilmekteyiz. Bu biçimler, bize toprak ve doğayla bütünleşmenin sonucu olarak iletişim ve 
etkileşimi öneren  olarak zamanı ve tükenişin sembolü aynı zamanda da yaşamsal döngünün 
simgesi niteliğindedir.  
Evrendeki tüm varlıklarda ortaya çıkan matematiksel, estetik düzen ve sistem Land Art 
sanatçılarının da çalışmalarının biçimsel yaklaşımını belirlemiş görünmektedir. Land Art 
sanatçılarının çalışmalarını, doğal biçimler ve doğacı soyutlamalar açısından, soyut sanat 
geleneğinin ve yeryüzü sanatının bir anlamda özeti olarak da görebiliriz. Land art 
sanatçılarının disiplinlerarası bir yaklaşımla; doğayı tanıma, doğayı koruma, çevre bilinci 
yaratma, küresel-çevresel tehditlere çözüm arama ve mücadele etme konusunda toplumsal bir 
bilinç ve farkındalık yaratma çabasında oldukları görülmektedir. Sanatın üreteni de izleyicisi 
de insan olduğuna göre; insan eylemlerinin doğayı nasıl etkilediği, her şeyin birbirini 
etkilediği ve birbirine bağlı olduğu evrensel bir çevre ve doğa bilinci oluşturmak 21.yüzyılın 
önceliği olacaktır.  
                     “Dünya kendi kendini doğuran bir sanat yapıtıdır.” Nietzsche (URL 5). 
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TÜRK-İSLAM MİMARİ SÜSLEMELERİNDE HAT/YAZI SANATI 

 
Doç. Dok. Gulnara Kanbarova 
Nahçıvan Devlet Universitesi, Mimarlık bölümü 
 
ÖZET  
Yüzyıllardır büyük bir coğrafyada çeşitli iklimlerde yoğrulmuş bir kültürün taşıyıcıları olan 
Türkler, İslam'a girmeden çok önce yarattıkları eserlerde fikirlerini ifade etmek için işaretler, 
logolar ve imgeler kullandılar. Kayalar üzerinde Türklerin ilk yazılarına rastlasak da hat 
sanatının ilk örnekleri OrhanYenisey anıtlarında bulunur. Anıtın yazıtlarla süsleme geleneği, 
Orta Çağ'da Türklerin İslamiyete geçmesinden sonra da devam etti. Türk Anıt Mezarlığı'ndaki 
heykeller ve resimler, İslam mimarisinde çok sınırlı bir yere sahip olan sanatın tüm sanatsal 
gücünü yazı ve işleme sanatlarına vermiştir. Ayrıca mağrib kufisi, meşrik kufisi gibi deyişik 
isimlerle adlandırılan kufi hattı,özellikle abidelerde bazı bezeme unsurları ile birlikde tezyini 
bir mahiyet kazanmıştır. Selçuklular dönemi Türk sanatçılar metne hayvan ve insan imgeleri, 
geometrik desenler ve bitkisel motifler, semboller ekleyerek İslam mimarisinde yeni bir tarz 
yaratmayı başardılar. Hendesi  bir hat cinsi olan ve ma'kıli veya bennai olarak da adlandırılan 
satrançlı kufi de  bu dönemde abide yazısı olarak kullanılan bir diger tarz olarak dikkat çeker. 
Bu tarz ayrıca 13. yüzyıldan itibaren mimari eserlerinin tüm dış duvarlarını kapladı. Dönemde 
Kufi yazısıyla birlikte Eyyubi, Sülüs, Nesta'lik, Murakka veb.yazıtlar'da ortaya çıktı. Ortaçağ 
Türk-İslam mimari yapılarına üç ana yazıt hakimdir: Kufi, Sülüs ve Nesta'lik. Mimarlık 
yapıtlarında yazılar bir mana taşır, harifler ve onu tamamlayan unsurlar ilahi bir örtüye 
bürünür, yazı ilahi bir mesaj içeriği taşır, bütünleşir, kutsallaşır ve onları satıra dizen hünerli 
zatın güzellik özlemi yazıya aksetmekle, her yerde Allah'ın, Rasûlü'nün ve velilerinin 
insanlığa duyurmak istediği manalar, yüksek hakikatler yüz gösterir. Sözler şekil, söz ve mana 
âhengi içinde akıp giden bu satırlar huşu ile dalar, gönüller haşiyetle Allah'a yönelir. İslam 
tezyinatının bir başka tezyini unsuru, çizgi ismiyle bilinen kaligrafik yazı örnekleridir. 
Tasvirin dışlanması büyük ölçüde yazının önünü açmış ve Kuran alfabesinin harflerinden yeni 
bir güzellik yaratılmış. Emeviler döneminden itibaren mimaride giderek gelişen yazı/hat 
sanatı Türk sanatçılarının elinde zirve noktasına ulaşmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Türk-İslam mimarisi, Anıt, Mimari yapılar, Hat/Yazı sanatı, Kuran 
alfabesi, Kaligrafik yazı 
 

TURKISH-ISLAMIC ARCHITECTURE DECORATION İN 
CALLİGRAPHY / THE ART OF WRITING 

ABSTRACT 
The Turks, who have been carriers of a culture kneaded in various climates in a great 
geography for centuries, used signs, logos and images to express their ideas in the works they 
created long before they converted to Islam. Although we come across the first writings of the 
Turks on the rocks, the first examples of calligraphy are found in the Okhon Jenisey 
monuments. The tradition of decorating the monument with inscriptions continued even after 
the conversion of the Turks to Islam in the Middle Ages. The sculptures and paintings in the 
Turkish Monument Cemetery have given the entire artistic power of art, which has a very 
limited place in Islamic architecture, to the arts of writing and processing. In addition, the 
Kufic script, which is called by different names, such as Western Kufis and Eastern Kufis, has 
gained a thesis, especially with some decorative elements in monuments.  
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During the Seljuk period, Turkish artists managed to create a new style in Islamic architecture 
by adding textual animal and human images, geometric patterns and plant motifs and 
symbols. The satirical kufi, which is a lineage and is also known as makili or bennai, is also 
notable as another style used as a monument during this period.  
This style also covered all the exterior walls of architectural works from the 13th century 
onwards. During the period, along with Kufi writing, Eyyubi, Shulusi, Nestalik, Murakka 
appeared. Medieval Turkish-Islamic architecture is dominated by three main scripts: Kufi, 
Shulusi and Nestalik. In architectural structures, writing has a meaning, letters and elements 
that complete it are covered with a divine veil, writing carries the content of a divine message, 
integrates, sanctifies and emphasizes the desire for beauty of the skilled person who arranges 
them in a line. the meanings he wants to convey, the higher truths. These lines, which flow in 
the form of words, words and meanings, sink with consciousness, and hearts turn to God with 
kindness. Another thesis element of Islamic thesis is the calligraphic writing patterns known 
by the line name. The exclusion of the image opened the door to large-scale writing, and a 
new beauty was created from the letters of the Koranic alphabet. The art of writing / 
calligraphy, which developed in architecture from the time of the Hashimid period, reached its 
peak in the hands of Turkish artists. 
Keywords: Turkish-Islamic Architecture, Monuments, Architectural Structures, Calligraphy, 
Koran Alphabet 
 
1.GİRİŞ 
Türk İslam mimarisinde Hat/yazı sanatına girmeden önce türklerin sahib oldukları yazı 
kavramlarını incelemek gerekiyor. Bu yüzden'de türklerin uzun zaman yurt edip, yaşadıkları 
bölgelerde sahib oldukları ve göçler zamanı çeşitli burakdıkları tarihi eserleri  araştırmamız  
icab eder.  
Yüzyıllardır büyük bir coğrafyada çeşitli iklimlerde yoğrulmuş bir kültürün taşıyıcıları olan 
Türkler, İskandinav yarımadasında Alta, güney Korede Çilpxo, Busan, Altayda Kara-göl 
(M.Ö.5-4,5 bin.), Kolpak-Taş, Küçük Kafkasda Gemikaya (M.Ö. 12-2 bin.), Kelbecer ili 
Zalxa-gölü etrafında Ayıçınkıl ve Periçınkıl dağlarında, Qobustan kaya (M.Ö. 20-18 bin.), 
Kars Kağızmandan (Bababeyli, 2012) bulunan kayalar üzerinde fikirlerini ifade etmek için 
resimler, işaretler, logolar ve imgeler kullanmışlar.   
Bunları araştırırken ortaya bir soru çıkıyor, bunlar türklerin İslam'a girmeden çok önce 
yarattıkları bir sanat mı ve ya bir-birlerile haberleşme, mesaj göndermeleri, yaşamlarını 
anlatdıkları yazıtlarımı? Bilim adamları tarafından petroglif, ideogram, damga, hece, yarı hece 
adlandırılan bu resimler türklerin yazıya doğru yolculuğu ve zamanlada türklerin sanatlarında 
deformasyona maruz kalmış eski yazıtları olduğunu bildirirler.   
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Gök Tanrı (Şamanizm) inancına bağlı türkler tarafından yazıldığını/cizildiğini düşündüğümüz 
bu yazıtların1 çevresinde, eski Türk yerleşimleri ve eski Türk mezarları da bulunmaktadır. 
Uzun bir dönemi kapsayan kaya resimleri, işaret və damgalar bilim adamları tarafından 
araştırıldıkca sorularda yanıtlanmakta.  
 

 
Şekil 1. Türklerin kayalar üzerine çizdikleri resimler 

 
Resimlerden damgalara geçiş tarihi belirsiz olmakla beraber Somuncuoğlu'na göre 
“Damgaların oluşması M.Ö.10 bin ile M.Ö.5 bin arasında yani 5000 yıllık bir dönemde 
devam ediyor. Damgalar, zaman içinde önce soyutlaşıyor, sonra da ses değerleri, yani harflere 
dönüşmeye başlıyor. Kültür kodları öyle bir şeydir ki, Altay dağlarında 10 bin yıl önce 
oluşmaya başlayan damgalar bugün Anadolu'da karşımıza çıkıyor” (Somuncuoğlu, 2008). 
Avrasya coğrafyasındaki kaya resimlerinin çok büyük bir kısmı, Türklerin taşlara, kayalara 
çizdiği ve eski dünyanın dört bir yanına yurt kurarken, tarih öncesinden bugüne bıraktıkları 
izlerdir” (Somuncuoğlu, 2011). Türkler tarihi hafızalarından kaynaklanan bilgileri yazıyı 
kullanmadan önce taşlara kazımıştır. Bu gelenek yazının oluşmasına kaynaklık ettiği gibi 
zamanla yazıyla beraber de devam etmiştir.  (Aksoy,2011 ).  
                                                           
1 -Kırgızistan"ın Talas bölgesinde Çiğimtaş (Çizgili Taş) ve Narın Bölgesindeki Saymalı Taş (nakışlı taş) 
(3500m yükseklikte,90.000 kaya resmi), Talas Yazıtı,Kazakistan"da Essik Kurganlarındaki Altın Elbiseli Adam , 
Tamgalı'da Tamgalısay (ilk Türk tamgaları,10.000 yıllık 1.000 piktoğraf), Ceti - Yedi Su yazıtları, Yakutistan'da 
Baykal-Lena yazıtları, Tuva'da Uluğ-Kem Sülyek Köyü-Karayüz yazıtı, İtalya'da Etrüks yazıtları, Moğolistan'da 
Kül Tigin yazıtları, Yenisey yazıtları (şimdilik bilineni 107 tanedir), Rusya Uluğ Kem, Şülyek Köyündeki 
Yazılıkaya Karayüz yazıtı, Altaylar"daki Pazırık Kurganı ve yazıtları; Azerbaycanda Kobustan, Gemikaya tasvir 
ve yazıtları, Anadolu'da; Antalya Side yazıtı, Eskişehir'in Han İlçesinde Yazılıkaya ve Uçuz yazıtları, Ankara 
Polatlı Yassı Höyük yazıtları, Erenköy yazıtı , Ergani yakınındaki Çayönü yerleşmesi, Gevaruk yaylası Özalp 
ilçesinde Pegan köyü Resimleri, Salyamaç Köyü yakınındaki Cunni Mağarası yazıtları, Sat köyü civarındaki Sat 
Dağı resimleri, Side Harabeleri yazıtları, Van Tirşin yaylası Çilgir köyü yazıtları, Konya Çatalhöyük yazıtları, 
Ankara Polatlı da Yassı Höyük'teki Erken Türk yazıtları, Hakkari de Gevaruk yaylası Sat Köyü tamğaları, 
Antalya da Beldibi mağarasındaki tamğalar, Şanlıurfa Göbekli Tepedeki tamğalar, Hakkari Çelo Dağı Kahn-ı 
Melik ve Taht-ı Melih kaya üstü resimleri, Van Bölgesinde Cilo dağı Put Köyünde Kızların Mağarasındaki 
resimler, Başet Dağında Kaya üstü yazıtları, Erzurum ili Karayazı ilçesi Salyamaç Köyünde Cunni Mağarası 
yazıtları, Burdur Hacılar Höyüğünde kaya yazıtları, Çatalhöyük yazıtları, Van Tirşin alanı Çilgiri Köyü yazıtları, 
İstanbul Erenköy yazıtları, Antalya'da Beldibi'nde Side Yazıtları, Sinop kalesinde kapı yazıtları, Trabzon Mağara 
Yazıtları, Suriye Lazkiye'de Ras Şamra'da Ugarit yazıtları, Ege denizi Lemnos Adası yazıtları-Türkün 
İslamiyyetden onceki yazı örnekleridir.  
 



 

 
157 

SSD JOURNAL 

International Conference on 

Social Sciences & Humanities 

March 05-06, 2021 / ANKARA 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: https://www.ssdjournal.org/ 

E-MAIL: journalssd@gmail.com 

 

 
Türklerin kayalar üzerine çizdikleri damgalar Orhan-Yenisey Anıtlarında yazıt şeklinde 
ortaya çıkıyor. Araştırmacı bilim adamları bu Anıtları aşağıdaki gruplarda incelediler:- Orhan 
Anıtları, Yenisey Anıtları, Doğu Türkistan Anıtları, Orta Asya Anıtları, Doğu Avrupa Anıtları 
(Quliyev,1992). Somuncuoğlu'nun Orhun yazıtları hakkında “Orhun Anıtları Türk Tarihi'nin 
önsözü değil, türklerin taşlar üzerindeki son sözüdür. Ama yıllarca bize önsöz gibi takdim 
edilmiştir”. Gerçekden de o muhteşem devlet felsefesinin ve hayat tarzının anlatıldığı yazıtlar 
Türklerin ilkyazı denemesi olamazdı. Çünkü öyle bir yazı stilinin oluşması için yüzlerce yıl 
gerekiyordu. (Aksoy, 2011). 
 

 
Şekil 2. Eski saka köyü SUSA-dan bulunmuş çivi yazı. 2.Uyğur Türkleri para (KUMUŞ) 

metni. Berlin'den kaybolan Turfan metinlerinden T.III B 67 (26 b) Prof. Osman Fikri 
Sertkaya. 3. Runik Harfli eski türk yazıtları (Kırgızistan) Rısbek Alimov. 

 

 
Şekil 3. Orhan Yenisey Anıtları. Kul Tiginin heykeli. 

 
Tanınmış Kazak şair ve bilim adamı Oljac Süleymanov, Orhan Yenisey Anıtları üzerindeki 
yazıtların okunması Avrupalıların çoğunun Türk tarihine karşı önyargılarını değiştirmese de, 
eski Türk kabilelerinin kendi düşünce ve yaratıcılıklarının ürünü olan ve burda gerçek 
işaretlerin  türklerin evde bulunan malzemelerinin, damgaların isimlerine tam olarak 
uyduğunu belirtmektedir  (Quliyev, 1994). Göytürkler döneminde kurgan denilen mezar 
yapıları eski önemini kaybetmeye başlamış ve bu dönemde bir çeşit külliye niteliğinde 
kompleks mezar yapıları ortaya çıkmıştır. Bu mezar külliyeleri, Türk tarihi ve Türk sanatı için 
son derece önemli unsurlardır. Mezar külliyeleri, ölen kahraman ve ya hükümdarın hatırasını 
yaşatma amaçlı, çeşitli plastik sanat unsurlarından (mimari, heykel yazıt v.b.) oluşmaktadır. 
En ünlüleri Orhun İrmağı kıyılarında Göktürk devlet adamları Kül Tigin (732), Bilge Kagan 
(735) ve vezir Tonyukuk (725) adına yazılmış anıtlardır (Can ve Gün,2012). Bu Anıtda çok 
geniş alanı kaplayan mezar anıtları kompleksi (sahəsi 67, 25x28, 85m)  tuğla ile döşenmiş, 
devresi hasara alınmış, etrafında derinlik 2m, eni 6 m olan hendek kazılmıştır.   
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Meydanın doğu tarafında giriş kapısının yanında 3m yüksekliği mermerden oyulmuş ve 
kaplumbağının sırtına böyük hacimli taş dikey olarak yerleştirilmiştir. Taş yazıtın arkasında, 
çok uzak olmayan bir yerde, gün doğumuna bakan büyük bir tapınak yer almaktadır2. 
Tapınağın iç duvarları, Kül Tigi'nin cesaretini tasvir eden fresklerle oyulmuştur. Aynı 
zamanda burada oturan Kül Tigin ve eşinin heykelleri de bulunmuş. Prens heykeli Kül 
Tigi'nin kararlı bir asker olduğunu ifade ediyor. Kül Tigi'nin kafasına koyduğu taçın ön 
tarafında ise açık kanatlı bir kartal tasvir edilmiş (Quliyev, 1994). 
Türkler İslamı kabul etmeden öncede sayğı gösterdikleri böyüklerine- bilim adamları, vali, 
hükümdar, komutan mezarları üzerine Anıtlar inşa etmiş ve Anıtın yazıtlarla süsleme 
geleneği, Orta Çağ'da Türklerin müslüman olmasından sonra da devam etti (Kanbarova, 
2011). Türk Anıt Mezarlığı'ndaki heykeller ve resimler, İslam mimarisinde çok sınırlı bir yere 
sahip olan sanatın tüm sanatsal gücünü yazı ve işleme sanatlarına vermiştir (Can ve Gül, 
2012). 
Türkler İslamiyyeti kabul ettikten sonra əski mezarlıklar dışında, dini ve sivil mimariye de 
önem vermiş, Türk-İslam sintezinin etkisiyle yeni tip Müslüman şehirlerinin oluşumunu 
sağlamışlar. Bu şeherlerin merkezinde Came ve medreseler duruyordu. XI.y.y.-XVIII.y. yıllar 
boyu türkler İslam sanatını daim yenilediler. Bu yeniliklerden biri de hat sanatının mimari 
yapılarda yaygın olarak kullanılmasıdır. Hat sanat türklerin eski geleneklerine sadakatından 
kaynaklanıyordu.  
Bugün bile, fazla zorluk çekmeden anlaşılan gelişmiş bir Türkce ve bilinen Türk yazısı, 
Yenisey bölgesinde VI. ve VII.y.y.'lardan kalma kitabeler olduğu biliniyor. Tonyukuk, 
kitabesini kendi yazmış diger iki kitabeyi, Göktürk hakanları soyundan prens Yolug Tekin 
kaleme almıştır ki, kendisinin eski Türk edebiyatında mühüm bir yeri vardır. Akhunların 
yazıları da Göktürk yazısına benziyordu. Batı Hunlarının da kendilerine mahsus bir yazıları 
olduğunu Priskos belirtmektedir (Aslanapa,1993). 
İslam kaynaklarda hep, Dokuz Oğuz olarak adı keçen Uygur'ların, politik hâkimiyet 
yıkıldıktan sonra da, kültür bakımından etkilerinin daha uzun zaman davam etdiğini ve Uyğur 
yazısının iyice geliştirilmiş halde bütün Türk boyları tarafından kullanıldığı bildiriliyor. 
Moğollar, Uygur alfebesini ve dilini kabul ederek, uzun zaman resmi dil olarak kullanmış, 
1248'de, Moğolların Böyük Hunlardan  üçüncüsü ve 1251'de ölen Göyük Han, Papa ile 
Uygurca muhabere etmiştir. İlhaniler zamanında da aynı yazı kullanılmış, daha sonra, 
Timur'un tüzüğü ve Altun Ordu Yarlıkları Uygur yazısı ile yazılmıştır. Devletlerarası resmi 
yazışmalarda ve paralar üzerinde Uygur yazısı, XV.y.y. sonuna kadar devam etmiştir 
(Aslanapa,1993). 
Yukarıdaki araştırmacıların eserlerinden yola çıkarak, Türklerin İslam'a geçmeden önce 
yazıları kayalar üzerinde resimlerinden başlayarak sonraki aşamada sanat eserlerinde damga 
ve çeşitli yazı türleri şeklinde kullandıklarını görüyoruz. Bunlar Türklerin Arap yazısıyla 
tanışmadan çok önce yaptıkları yazıtlardır. Bu gelenek Türklerin İslamı kabul etdikden ve 
müslüman olduktan sonra'da sanat eserlerinde davam etmiştir.  

                                                           
2 Bu durum, eski Türklerin yükselen güneşe tapmasından kaynaklanmaktadır. 
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2.Hat Sanatı 
Arapça “hatt” mastarından türeyen ve yazı, çizgi, çığır, yol manalarına gelen “hat” kelimesi, 
terim olarak “Arap yazısının estetik ölçülere bağlı kalıp, güzel bir şekilde yazma sanatı (hüsn-
hat)” olarak açıklanmıştır. Kaynaklarda genellikle “cismani aletlerle meydana getirilen ruhani 
bir hendesi” şeklinde tarif edilen hat sanatı, bu tarife uyğun bir estetik anlayış çerçevesinde 
yüzyıllar boyunca geliştirilerek günümüze ulaşmıştır. Batıda hüsh-i hat (güzel yazı) 
karşılığında, calligraphy (kalligrafi) kelimesi kullanılmakta. Ansiklopediler, calligraphy 
sözcüğünü “gözel yazma, estetik kurallara bağlı kalarak ölçülü yazma sanatı” şeklinde 
tanımlamakta. Önce Araplar tarafından kullanıldığından Arap yazısı adıyla anılan hat, 
hicretten birkaç yüzyıl sonra Müslümanların ortak değeri haline gelmiş ve İslam hattı vasfını 
kazanmıştır. İslamiyyet'ten önceki yüzyıllara ait Arapça kitabeler üzerinde yapılan 
araştırmalar, Arap yazı sisteminin aslen Finike yazısının, bağlanan ve bitişik Nabat yazısının 
devamı olduğunu ortaya koymuştur (Çelebi,2003). 
İslam yazısı baştan itibaren kullanım alanına göre çeşitlenmeye başlamıştır. Çünki yazı, 
Müsülman toplumunda, başlangıcından itibaren bir sanat konusu olarak ele alınmış ve 
işlenmişdir. “Kufi yazının” temelini oluşturan köşeli yazı, dini metinlerin tesbitinde 
kullanılırken, kullanımı daha kolay olan yuvarlak karakterli yazı günlük yazışmalarda 
kullanılmıştır. İleriki dönemlerde divanlar ve fetvalar talik yazı ile yazılmışdır. Dini ve sivil 
mimari eserlerinde, uzaktan daha rahat görülebilen celi sülüs, celi kufi ve celi talik yazı 
kullanılmıştır. Kullanlm sahalarına göre yazının kullanımında, harflerin yapılarına estetik 
müdahaleler de bulunulmuş ve bazı farklılıklar oluşturulmuştur. Tarihi süreç içerisinde 
oluşturulan bu durum, yazının estetik çeşitlenmesini doğurmuştur (Çorbacı,2011). 
İslam yazısında yapı ve şekil olarak harfler birbirine yakın olsalar da, muhakkak ki yazı 
çeşitleri arasında nüanslar bulunmaktadır. İslam yazısının bu çeşitlenmesi, sanat olarak ve 
kendi içindeki bir sınıflamadır. Sülüs yazıda, yahut nesih yazıda, yahut kufi yazıda her harfin 
ana yapısı aynıdır. Fakat sanat olarak, farklı yazı çeşitlerindeki yazılışta bir takım farklılıklar 
ortaya çıkmaktadır (Çorbacı,2011).  
Arap yazısı, Mekke ve Medine'de önceleri cezm adıyla anılmaya başladı, Medine'de medeni 
ismini alan yazı, zamanla iki üsluba ayrıldı. Dikey harfleri uzun ve sağdan sola meyilli olana 
mail, yatay harfleri fazlaca uzatılana meşk adı verildi. Hz.Ali'nin Kufe'yi merkez 
yapmasından sonra burada böyük bir gelişme gösterdi ve kufi adını kazandı. Bu tarihden 
sonra kufi sözü, genel bir anlam kazanarak İslamiyyet'in dönüşünden Abbasiler devrine kadar 
Mekki, Medeni gibi isimler alan yazıların yerine de kullanıldı (İslam Ansiklopedisi,2017). 
Kufi'nin kullanılması Abbasiler zamanında 150 yıl sürdü. Abbasilerin Bağdatlı meşhur veziri 
ve hattatı olan İnb Mukie (ö, 940) sahip olduğu geometri bilgisi sayesinde yazının ana 
ölçülerini tespit eden bir sistem ortaya koymaya muvaffak oldu. Harflerin güzelliği için nokta, 
elif ve daireyi standart bir ölçü olarak kabul etdi. Bu ölçüler dahilinde Muhakkak, Reyhani, 
Sülüs, Nesih, Tevki ve Rika adında altı çeşit yazının üsul ve kaidelerini ortaya koydu. 
Bunların tamamına da Aklam-ı Sitte denildi. Bu altı çeşit yazı, bir asır sonra yine Bağdat'ta 
yetişen Arap asıllı Hattat Ali b. Hilal (ö.1032)'in eliyle geliştiridi. Gelişme yolunda her keçen 
gün biraz daha ilerleyen yazı, 200 sene sonra Abbasi halifesi Yakut El-Müsta'simi'nin 
(ö.1298) gayretiyle daha belirgin kaidelerle güzelleşti (Çorbacı,2011).   
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Şekil 4. Aklam-ı Sitte tablosu 

 
Abbasiler'in, 1228 yılında tarih sahnesinden silinmesinden sonra yazıda üstünlük Türk ve 
İranlı hattatların eline geçdi. İranlı hattatlar Aklam-ı Sitte'yi kendi anlayışlarına göre 
yazdılarsa da Yakut'un üslubundan ayrılmadılar.  
Osmanlı Türkleri ise hat sanatında erişilmesi mümkün olmayan üstün bir ekol kurdular. 16. 
yüzyılda Osmanlı-Türk hattatlarının babası sayılan Şeyh Hamdullah, Aklam-ı Sitte'ye o 
zamana kadar ulaşılmayan bir güzellik ve olgunluk getirdi. Şeyh Hamdullah (ö.1520) 
devrinde Aklam-ı Sitte'den sülüs ve nesih, türk zevkine çok uygun geldiği için hızlı yayıldı 
(Çorbacı,2011). 
İslamın ilk dönemlerinde Hicaz bölgesinde farklı isimlerle adlandırılan yazı daha çok kufi 
diye şöhret bulmuştur. Doğu bölgelerinde aynı kufi kullanılrken Endülüs ve Mağrub'de asıl 
kufiden biraz farklı olan “Mağrub küfisi” tercih edilmiştir.  Tarih boyunca Küzey Afrika, 
Endülüs ve Mağrib'de yuvarlak çizgiler kazanan kufi hattına “el-Hattü”, “ l-Mağribi”,  “el-
Küfiyyü”, “l-Mesahifi”, “l-Garbi” ve ya“Hatt-i Endülüsi”, “Endülüs yazısı”da demişler. İslam 
coğrafiyasının tümünden ziyade yalnız bu bölgelere has bir yazı türü olan bu yazı, kufinin 
köşeli özellikleriyle, nesihin yuvarlak biçimleri arasında bir geçiş olarak karakterize 
edilmektedir (Yılmaz, 2012). 
Ayrıca mağrib kufisi, meşrik kufisi gibi deyişik isimlerle adlandırılan kufi hattı, özellikle 
abidelerde bazı bezeme unsurları ile birlikde tezyini bir mahiyet kazanmıştır. Hendesi  bir hat 
cinsi olan ve ma'kıli veya bennai olarak da adlandırılan satrançlı kufi de bu dönemde abide 
yazısı olarak kullanılan bir diger tarz olarak dikkat çeker. Bu tarz ayrıca 13. yüzyıldan itibaren 
mimari eserlerinin tüm dış duvarlarını kaplamakta (Can ve Gün,2012). Dönemde Kufi 
yazısıyla birlikte Eyyubi, Sülüs, Nesta'lik, Murakka, Rika, Tomar (ve ya Tomer),Tevki, 
Mağribi ve.b.yazıtlar'da ortaya çıktı.   
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Selçuklular dönemi Türk sanatçılar metne hayvan ve insan imgeleri, geometrik desenler ve 
bitkisel motifler, semboller ekleyerek İslam mimarisinde yeni bir tarz yaratmayı başardılar. 
Ortaçağ Türk-İslam mimari yapılarına üç ana yazıt: Kufi, Sülüs ve Nesta'lik  hakimdir. 
 
3.Türk-İslam Mimari Süslemelerinde Hat/ Yazı Sanatı 
Hat sanatının uyğulama alanı ilk planda kitaplar olmuştur. Bu kitapların başında da Kuran-ı 
Kerim gelmekte. Sonralar ise bütün sanat alanlarına uyğulandı.  
İslam sanatının yayılmasında Araplarla yanaşı Önasya, İran, Afganistan, Türkistan ve bütün 
Küzey ve Orta Afrika halkları böyük çaba harcamışlar. İslam sanatına Arap sanatı yerine, 
Suut Kemal Yetkin'in dediği gibi “İslam ülkeleri sanatı” demek yerinde olur. Araplar, kısa 
zamanda (8.-12. yüzyllar) Grek felsefe ve bilimlerinin mirasına konmuşlar ve bu alanları 
geliştirmişler (Turani, 2016). Sonuçda Doğu ve Batı kültürlerinin etkileşimi ve zenginleşmesi 
yoğunlaşmış, bu da bütün sanatlarda olduğu kibi mimaride ve mimarinin vazkeçilmez 
unsurlarından biri olan süsleme ve dekoratif elemanlarında kendini göstermiştir. 
“Erken İslam dönemi” olarak adlandırılan 9. yüzyıla kadar olan süreçte daha sonrakı İslam 
devletlerinin mimari süslemelerine temel oluşturan Emevi ve Abbasi süsleme anlayışı 
7.yüzyıldan 10.yüzyıla kadar gelişim göstermiştir. Bu yüzyıllar arasında oluşan Erken İslam 
süslemelerinde hakim olan coğrafyada islamiyyet öncesi uyğarlıkların süsleme teknikleri ve 
motifleri de kullanılmıştır. Böylece oluşan yeni sentez Emeviler döneminde başlayıp, Abbasi 
Devleti döneminde özellikle Orta Asya'da askeri güç olarak gelen Türk nüfusunun artması ile 
yeni kültür ve sanat etkileriyle şekillenmiştir. Bir başka değişiklikle Doğu Roma, Sasani, 
Arap, Türk kültürü ve sanatlarının etkileriyle Erken İslam yapılarının süsleme proqramları 
oluşmuştur. Bu sentez sanat içerisinde geometrik süsleme anlayışı sıklıkla kullanılmıştır 
(Kılıçoğlu,2017). 
Abbasiler mimarisi ile Karahanlılar mimarisinde birbirlerine benzerlikler çoktur. 9.yüzyılda 
ilk Türk devleti Karahanlı devletinin yaranması ve bu zaman Abbasiler devletinin “Altın 
Çağı”ile aynı döneme düşmesi mimari yapılarla yanaşı, onların dekorasyonunda işlenmiş 
geometrik süslemelerde de benzerlikler yarandı. Her iki mimaride aynı üslubun yaygın olduğu 
aşikardır. Karahanlı ve Abbasi mimari süslemelerinde yazı  kullanılsa da, dekorasiyonda 
hakimlik geometri süslemer üzerinde. 
 

1      2  
Şekil5. 

1.Kubbet-üs Sahra planı ve geometrik açılımı (plan kaynak: archnet.org/publications/1239 
(Erişim Tarihi: 30.11.2016). 
2. Kubbet-üs Sahra cephe rölöveleri (Abdulkadir Pekşen arşivi).  
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Şekil 6.Kubbet-üs Sahra Cephe Çizimleri (Abdulkadir Pekşen arşivi). 

 

    7. 8.  
Şekil 7. Muğak Attari Camii, Nasır bin Ali Türbesi  
Şekil 8. Karahanlı mimarisi ve geometrik süslemeleri bordür ve çizimi (Aslanapa, 1972). 
 
XI. yüzyıldan başlayarak Türk-İslam mimarisinin sintezinden çizgi sanatının ulaşdığı bir şekil 
ve çizgi zenginliği ortaya çıkmaya başlamış, Türk Anıt mezarlığındakı heykel ve tasvirler, 
Türk-İslam mimarisinde yerini son derece sınırlı olan, bir sahada kalan sanatların bütün sanat 
gücünü yazı ve süsleme sanatına vermiştir.  Abbasiler ve Karahanlı mimarisinden farklı 
olarak Selçuklar dönemi  dini ve sivil mimari tasarımında değişiklikler oldu. Yapıların dış 
cebheleri baştanbaşa süs kompozisyonları ile kaplandı. İran ve Azerbaycanda tuğla süslemeler 
yayğınlaşırken, Anadoluda daş işçiliği en yüksek noktasına ulaştı. Geometrik düzenlemelerin 
en yaygın örnekleri olan ve Selçuklu döneminden bu yana sürekliliğini izleyebildiğimiz 
çalışmaları Kırık Çizgi, Çember Yayları ve ya Çokgenlerden gelişen Yıldız Düzenleri 
şeklinde gruplandı. Bu geometri düzenleme kompozisiyonlarına yazıyı, bitkisel motifleri'de 
katınca yeni bir üslup ortaya koyuldu.   
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1 2 3  
Şekil 9. 1.Bayıl daşları. 2.Sivas Gök medresesi bezekleri.3. Ahlat mezar taşı 

 
Selçukların Doğudan Batıya göçleri zamanı İslam mimarisine getirdikleri yeniliklerden biri 
dövrünün usta ve mimarlarının “atlı bozkır kültürü”ne dayanan geleneklerini hat sanatı ile 
sintez haline getirmeleridir. XII. yüzyılların başlarına aid Baküde Hazar denizinden bulunmuş 
800-e yakın Kufi hatlı  “Bayıl taşları”na bunların ilkini olduğu söylenebilir. Bayıl kalesinin 
duvar süslemeleri olan bu taşlar hazırda Baküde Şirvanşahlar müzesinde saklanıyor. “Canlı 
yazı” ve ya “Konuşan yazı” olarak isimlendirilmiştir. Nesih ve Kufi hattına benzeyen, 
birbirleriyle el-kol mimikleriyle konuşan, ellerinde kılıç, ok, yay, kadeh tutan insan figürleri 
ve alt kısımlarında kuş, ejderha, öküz, aslan, tavşan gibi hayvan figürleriyle birbirine 
bağlanıyor. Bu yazılar “İnsan başlı Nesh”, “İnsan başlı Kufi” olarak da biliniyor. Bu yazı 
kompozisyonları Selçukların Orta Asya'dan batıya doğru hereketleri zamanı ortaya çıkan 
sanatsal stiller'den biridir (Aslanapa,1997). Bu yazılar Türk halılarda ve Anadolu mimarisinde 
“Vaq-vaq”-i kompozisyon ları biçiminde ortaya çıkıyorr. Anadolu mimarisinde daha kabarık 
formada yayğın hala gelmişdir.  
Yazı Selçuklu dönemi hatıra ve medrese yapılarının dış cebhelerinde, Came ve mescidlerin 
mehrap, minare, günbedlerinde, Baştağlarının bezek kompozisiyonlarında yayğın işlenmiştir. 
Dini mimari yapılarda yazılar bir mana taşır, harfler ve onu tamamlayan unsurlar ilahi bir 
örtüye bürünür, yazı ilahi bir mesaj içeriği taşır, bütünleşir, kutsallaşır ve onları satıra dizen 
hünerli zatın güzellik özlemi yazıya aksetmekle, her yerde Allah'ın, Rasûlü'nün ve velilerinin 
insanlığa duyurmak istediği manalar, yüksek hakikatler yüz gösterir. Sözler şekil, söz ve mana 
âhengi içinde akıp giden bu satırlar huşu ile dalar, gönüller haşiyetle Allah'a yönelir. İslam 
tezyinatının bir başka tezyini unsuru, çizgi ismiyle bilinen kaligrafik yazı örnekleridir. 
Tasvirin dışlanması büyük ölçüde yazının önünü açmış ve Kuran alfabesinin harflerinden yeni 
bir güzellik yaratılmıştır. Emeviler döneminden itibaren mimaride giderek gelişen Hat/yazı 
sanatı Türk sanatçılarının elinde zirve noktasına ulaşmıştır.   
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1  2  
Şekil 10. 1.Ardistan Cuma camesi iç  yazı süslemeleri. 2.İsfahan Cuma camesi mehrap yazı 

süslemeleri. İran 
 
İran, Güney Azerbaycan mimarisinde Arap yazızısının ilk örnekleri Harun er-Reşid zamanı 
yapılmış Camelerin mehrabını süsleyen “ALLAH-ALLAH” sözleridir. 13.yüzyıldan 
başlayarak Düz Kufi hattı ile yazılmış bu yazıtlar 14.y.y. mimari yapılarının temel süslemesi 
haline gelmiştir. 
Türk mimari süslerinde yazı desen kompozisyonlarının ağırlık noktası Selçuklular ve 
İlhanlılar dönemi anıt süsleri üzerindedir. İlhani dönemi mimarisinden başlayarak cizgi sanatı 
yavaş-yavaş yerini yazı sanatına bıraktı ve bu XVII.y.y. gibi davam etdi. Kuran'dan alınan 
“Ayetler”, “Allah-Allah”, “La ilahe illellah, Muhammedin Resul allah”, 
“Bismillahirrahmanirrahim” vb. sözleri mimari yapıların dış ve iç cebhelerinin, friz ve 
madalyon içlerinin, Baştağ ve minare cebhelerinin süs kompozisyonlarının temel süslemesi 
oldu. Mimari yapılarında sanatçı isimlerini, inşa tarihlerini bildiren, dolayısıyla belge niteliği 
taşıyan kitabelerin yanı sıra, yazının bir dekoratif eleman olarak kullanımı da söz konusudur. 
Bu devirde genel olarak iki yazı tipi tercih edilmiştir. Bunlar daha çok kitabelerde benimsenen 
sülüs ve süsleme ağırlıklı kullanılan kufi'dir.  Kufi yazının süsleme amacıyla kullanımında, 
yazının köşeli hatlara sahib olması ve dolayısıyla geometrik süslemelere izin vermesi daim 
etkili olmuştur (Özbek,2002). 
 

1 2 3  
Şekil 11. Mömine Hatun türbesi dış süslemelerinde yazı. 1186.Nahçivan.Azerbaycan. 
2. Olcaytu han türbesi yazıtları. XIVy.y. Sultaniyye, İran. 
3. Özkent türbe yazıtları.XII y.y.Orta Asya  
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Şekil 12. Cifte Minareli medresenin çini yazıtları.1253.Ərzurum.Türkiye 

 

 
Resim.13.Sırçalı Medresesinin çini yazı süslemeleri.1242.Konya.Türkiye 

 

 
Resim14. Şirvanşahlar Sarayı. Taş madalyon üzerinde Kufi yazılardan oluşmuş kompozisyon. 

XV. y.y.. Bakü. Azerbaycan. 
 
 
Mimari anıtlarının kitabelerinde daha çok sülüs ve nesih hattın benimsenmesine karşılık, 
dekoratif amaçlı kuşak ve panolararda küfinin tercih edildiği gözlenmektedir. Küfi yazıların 
daha çok taşkapı, pencere ve mihrap bölümlerinde toplanması belirli karakter taşıması öne 
çıkıyordu. Bu dönemde  mimaride Düz kufi, Geometrik kufi, Örgülü kufi, Çiçekli kufi dışında 
Sülüs hattıda yaygındır.  Enli yüzeylere uygunlaşma yaratmak için özelliklede elif ve lamelif 
gibi harfler uzatılarak “Seli Sülüs” (Böyük sülüs) denilen yazı türünden kullanılmıştır. 
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1 2 3  
Şekil 13. 1.Berde türbesi.14.y.y.  

2.Qarabağlar türbesi.14.y.y. Azerbaycan.  
3.Şeyx Sefi türbesi.16.y.y. 

Güney Azerbaycan. Türbenin dış cebhesini süsleyen Kufi  ve Sülüs yazılar. 
 
Yazı Osmanlı mimarisinde taş tezyinatında yaygın olduğu durumda, Sefevi dönemi 
mimarisinde çini üzerinde gelişmişti. Çiniden yapılmış dekorasyon kompozisyonlarda ağırlık 
bitkisel motiflerle yazıya verilmişti. Anadolu mimarisinde'de çinilerden yapılmış  süslü 
yazıtlar yaygındır.  
Devrinin anıtsal binaları hükümdarların güç ve büyüklüğünü ifade edip, onların 
cebhelerindeki yazıtlar'da devrinin hükümdarları hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı 
oluyor. Mes. Selçuklu dönemine ait, I.Giyaseddin Keyhüsrev, I.İzzeddin Keykavus ve 
I.Alaeddin Keykubad gibi dönemin güclü sultanları zamanlarında Antalya subaşısı ve atabeg 
olan Mübarizettin Ertokuş'tun ismi haline gelen “mübarizeddin” (sıfatı “dünya savaşçısı” 
anlamında) adına olan medresesinde (1224) kendisini “yüce Allahın Bahmetine Muhtaç zayıf 
kulu...” şeklindeki sıfatında, bununla birlikte Gelendost Ertekuş Han (1223) kitabesinde 
kendisini “dünyanın kaimi, dinin kılıcı” şeklindeki sıfatları ile tanıtmıştır (Küskü, 2014).    
Nahçıvanda Selçuklu-Atabeyler dönemi yapılmış Mömine Hatun türbelerinin kufi ve nestelik 
hatla yazılmış kitabelerinde Kuran'dan alınmış Sureler dışında, türbenin Baştağında Atabek 
Eldegizin hanımı Mömine Hatunun şerefine inşa etdirilmesi ile ilgili kitabe, Yüsif ibn Küseyir 
ve Mömine Hatun türbesinde Mimar Ecemi Ebubekir oğlu Nahçıvaninin, Berde türbesinde 
Mimar Ahmet Ayyub el- Hafiz oğlu, Marağada Qırmızı günbed kitabelerinde Mimar 
Muhammed bin-Bendan benna bin-Möhsün vb. adları Baştağ kitabelerinde yer almakta. 
Sefeviler dönemi mimarisinin anıtsal yapılarından sayılan İsfahanda “Şah meydanı” içindeki 
Şeyh Lütvüllah ve Şah Abbas camelerinin dış cephesindeki ve içindeki Arapça kitabelerin 
muhtevası da yapının rolüyle irtibatlıdır. Her iki Caminin inşa kitabeleri ve kubbe kasnak 
yazıları Ali Riza-yi Abbasi'nin eseridir. Kitabelerde adı keçen diger ustalar Bakır-i Benna ve 
1028(1619) tarihli mihrapta imzası bulunan Muhammed Riza b. Hüseyin İsfahanlıdır. 
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1 2   
Şekil 15.1.Şeh Lütvüllah ve Şah Abbas Camesinin çini yazı süslemeleri.İsfahan.16.y.y.-

17.y.y. 
 

1 2  
Şekil 15. 

1.İncə Minareli medrese taş kitabeleri. 
2. Konya. Bursa Şehadet Camesi 

Orhan Hemdi Beye ait kitabe 
 
Bursa Yaşıl Camesi mehrab alınlığında “Bismillahirrahmanirrahim”kelimesi şeklinde, Edirne 
Eski Camii minber kapısı üzerinde alınlık taşında bitkisel bir zemin üzerinde iki satır halinde 
düzenlenen kitabenin üsr satrı kufi, alt satrı sülüs hatla yazılmıştır. Erzurumda Cifte minareli 
medresenin minare kürsülüğünde kufi hatla yazılmış madalyon, Konyada İnce minareli 
medrese cebhesinde yer alan yazı kitabesi vb. hattatlık sanatının en yayğın olduğu eserlerdir.  
Eşrefoğlu Beyliğine ait Beyşehir Eşrefoğlu Camisinin minber kitabesinde, Süleyman Bey          
“.. adaletli, bayındır  hükmüdar..”, Birgi Ulu camesi minber kitabesinde ise, Aydın oğlu 
Mehmed Bey “adaletli hükmüdar” sıfatlarında tanıtılmıştır. Osmanlı Beyliğine aid Bursa 
Şehadet Camiside bulunan kitabede (1337) “...büyük ve yüce emir, din için savaşan gazilerin 
sultanı, gazi oğlu qazi, dinin, devletin ve adaletin cesuru, zamanın pehlivanı...” sıfatlarla 
kullanılmış kitabeler Orhan Beye aitdir (Küskü, 2014). 
Orta Asyadan Anadoluyadek böyük bir bölgeye yayılmış Türk mimarisinin eselerinin 
cebhelerini kapsayan yazı, yeni bir sanatın-hattatlık, kaligrafi sanatının ortaya çıkmasıyla 
birlikte, devrinin tanınmış  kişilerinin isminin de günümüze taşınmasında böyük bir rol 
oynadı. Devrinin sanatçıları mimar olmak dışında başarılı hattat da olmuştur.  
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SONUÇ 
Türk halkları için ortak olan özelliklerden biri de onların sanatları olmuştur. Türklerin 
katkısıyla ortaya konan sanat eserlerinde, Türk inanç ve yaşam biçiminin özelliklerini 
yansıtan bir üslup birliği, farklı coğrafyalarda değişik biçimlerde görünse'de, başka 
binyıllıklarda hiçbir şey kaybetmeden, sürekli kendini yenilemiş ve devam ettirmiştir.  
Çok yönlülük, değişik inanç ve kültürlerle ilişki kurabilme alışkanlığı türklere yabancı 
değildi. Şehirlerde değişik kökenli grupların kaynaşmasında kaybolabilen sanat geleneklerini, 
başta el sanatlarının bir çoğunun bu gün hayla onlar arasında yaygın olduğunu görüyoruz. 
Türkler arasında sanatların yaygın ve güclü, sanata en verimli kaynak olan ortaklık olmaları 
ise, onların dincel inancları ve İslam öncesi inanclara bağdaşabilen tasavvuftur. Manevi 
bağların bağlılığı türkler arasında İslamı kabul ettikten ve müslüman olduktan sonrada devam 
etmiş, bu bağlılık zamanla onların sanatlarına'da yansımıştır. Türkler 10.y.y.dan itibaren kendi 
istekleri ile Müslümanlığı kabul edince, Kuran'la birlikte Arap harflerini almış, fakat bunu 
estetik bir yazı haline getirmişlerdir. Arap sülüs ve selileri, kufi yazı gibi bir süsleme sanatı 
halinde iken Türklerin elinde yazının kendisi bir sanat yükseliğine varmıştır. Kuranın bir sanat 
eseri olarak yazılması, İstanbul'da Türklerle gerçekleşmiştir. 
Taş, tuğla, çini, ağac, meden ve tekstil üzerinde yazı, çok önemli bir yer aldığı gibi mimaride 
de ön plana gelmektedir. Yazı, Türk sanatının her alanında en iyi değerlendirilen, mimariye 
hayat veren bir unsur olmuştur. Köşeli yazılar kufi, yuvarlak yazılar süls ve nesih mimari 
yapıların yazı temelidir. Çiçekli, örgülü kufi denilen süslü yazılar da Selçuklular zamanından 
çok yayılmıştır. 12.y.y.- 15.y.y. Azerbaycan ve İran hattatları tarafından yaratılan Klassik bir 
üslup, Osmanlılarda yayılarak mimaride de zarif bir üslup meydana getirmiştir. 15.y.y. ağaç 
oymalar üzerinde, camelerin kalem işlerinde, tezpitli baş sayfaların ortasında tezyini 
mahiyette kufi yazı kullanan Osmanlılar 16.y.y sonra orijinal şekilde mimaride kufi 
yazılardan biri Karahisari yazıya önem vermişler. Sonraları kufi yazılar yavaş yavaş ortadan 
çekilmiştir. 
Türk İslam mimarisinde Hat/yazı sanatının yaygın gelişiminin nedenlerinden en önemlisi 
Allahın kitabı olan Kuran'ın tebliği, Allaha has olan kelamların özelliklerinin yazı türleri 
vasıtasıyla insanlara teslimattan ibaretdir. Mimari kitabeler vasıtasıyla sultan dönemi, bani 
ünvanları ve adı, çoğunlukla da yazı ile onların tarihini ayarlamağa yardımcı olur.  Ayrıca 
kitabelerde bani dışında, ünleri ile birlikte yapım yöneticisi ve sanatçı isimlerinide alabiliriz. 
Bazı abidelerde  ise sanatçı adlarının geçdiği kitabeler de yer alır. 
Türk-İslam mimarisinde Hat sanatının/yazının uzun zaman yaygın olması bu zamanlarda 
yaşayan hükümdarların dünyevi ve uhrevi kökenlerini hem teorik hem de praktik olarak 
sembolize etmektedir. Yapıların dış cebheleri ve içindeki Arapça kitabelerin muhtevası 
yapının bu rolüyle irtibatlıdır.  
Türk İslam mimarisi altında inşa edilen yapılar üzerindeki yazılar Türklerin eski geleneklerine 
sadık  kalmakla İslam mimarisine getirdikleri yeniliklerden biride kabul edilebilir. 
Yapılardakı hat/yazı İslamı yaymak, Kuranın kelamlarını çamura, tuğlaya, taşa, ağaca 
işlemekle yaşatmak amacı taşımıştır. Yapıların cebhelerindeki Kurandan yazılmış Ayetler 
büyülü bir doğaya sahipti, büyülü bir nitelik taşıyordu. Mimarideki yazılar devrinin 
hükümdarlarının ve mimarlarının isimlerine ulaşmakla birlikde, mimaride diger sanatların da 
ortaya çıkmasına yol açmıştır.   
Yazı, başlıbaşına bir sanat olduğu gibi dekoratif sanatların ve mimari abidelerin 
zenginleşmesinde böyük rol oynamışdır. Mimari abidelerde yazıyı çıkarsak fakir bir manzara 
ile karşılaşarız.  
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Mimarlar yanında hattatlarda binaların yazıları için, nesiller boyunca sanatlarını 
göstermişlerdir. 10.y.y. itibaren, her devirde meydana gelen mimari abideler, yazı ile aynı bir 
mana ve zenginlik kazanmıştır. 
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ÖZET 
Bu çalışmada Amasya türkülerinde geçen coğrafi unsurları incelenmektedir. Müzik alanında 
olduğu kadar Türk halk edebiyatında da önemli bir konu olan türkü mevzusuna pek çok 
araştırmacı kafa yormuş ve türküye dair tanım yapma gereği duymuşlardır. En yalın biçimiyle 
türkü Türk insanının coşkusundan, üzüntüsüne kadar birçok duygusunu dile getirme şeklinin 
melodilerde vucüd bulmuş halidir.  Bir toplumun yaşayan hafızası olmasından dolayı türküler, 
fiziki ve beşeri özellikleri bakımından o yörenin en önemli tarihi ve sosyo-kültürel 
zenginliklerindendir. Bu zenginliklerin ana malzemesi insan duyguları olduğu kadar 
coğrafyanın insan üzerinde etkisi de yadsınamaz. Amasya türkülerindeki sözel unsurlar ele 
alındığında türkülerde geçen coğrafi özellikler türkülerin meydana gelişinde önem arz 
etmektedir. TRT arşivlerinde yer alan Amasya türküleri zaman içerisinde çeşitli derlemeci ve 
uzman araştırmacılar tarafından kayıt altına alınmıştır. Yörenin kültür kimliğinin bir nişanesi 
olan türkülerdeki coğrafi ifadeler ve temalar bu çalışmanın omurgasını oluşturmaktadır. 
Çalışmamızda kullandığımız ana kaynak TRT Türk Halk müziği arşivi, Amasya Belediyesi 
tarafından basımı gerçekleştirilen ve Özbakır, B., Sünbüllü, S. T ortak çalışması olan 
“Amasya Türküleri” ile araştırma sürecindeki alan çalışmalarında edinilen deneyim ve 
gözlemlerdir. Bu araştırmada Amasya iline ait yaklaşık 40 türkü tespit edilmiş ve bu 
türkülerin her biri tek tek ele alınarak tasnifleri sağlanmıştır. Bu tasnifler sadece türkülerin 
içeriklerine ve konularına göre olmayıp türkülerde geçen sözel unsurlardaki coğrafi terimlere, 
iklimin coğrafyaya ve buna paralel olarak türkülere yansımalarına, coğrafyanın yerleşim 
birimlerine ve yaşama olan etkisine göre sıralandırılmıştır. Amasya türküleri tematik olarak 
incelendiğinde birbirinden farklı konularda yakılmış olmalarına rağmen ağırlıklı olarak aşk ve 
sevda konulu türküler ilk sırayı almaktadır.  Bununla birlikte ağıt temalı türküler de hiç 
azımsanmayacak ölçüdedir. Bilhassa konumuz olan coğrafi özelliklerin türkülerde işlenişi ele 
alındığında yaşamın zorluğu, iklim koşulları gibi sebepler türkülere yansımaktadır. Aynı 
zamanda Amasya türkülerinde kimi motifler, öğeler ve isimler sıklıkla türkülerde geçmekle 
birlikte elma, kiraz, bülbül, bağ, bahçe, asma meyve-sebze gibi ağaç isimleri ile çeşitli çiçek 
adları da sıklıkla kullanılmaktadır. Yöresel zenginliklerin, tarım ve hayvancılığın türkülere 
nakşetmesi olağan bir durumdur. Zira Amasya’nın ana geçim kaynağı ağırlıklı olarak tarım ve 
hayvancılıktır. 
Anahtar Kelimeler: Amasya, Türkü, Türk Halk Müziği, türkü ve coğrafi özellikler, Amasya 
halk müziği kültürü 
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GEOGRAPHICAL IDENTITY IN TURKISH: AMASYA TURKULERI 

 
ABSTRACT 
In this study, the geographical elements in Amasya folk songs are examined. Many 
researchers have thought about the issue of folk songs, which is an important subject in 
Turkish folk literature as well as in the field of music, and they have felt the need to make a 
definition of it. In its simplest form, the song is the way the Turkish people express their many 
emotions, from their enthusiasm to their sadness, that found their way into melodies. Due to 
the living memory of a society, folk songs are among the most important historical and socio-
cultural riches of the region in terms of their physical and human characteristics. The main 
material of these riches is human emotions, as well as the effect of geography on people. 
Considering the verbal elements in Amasya folk songs, the geographical features in the folk 
songs are important in the formation of the folk songs. Amasya folk songs in TRT archives 
have been recorded by various compilers and expert researchers over time. Geographical 
expressions and indicator in folk songs, which are a sign of the cultural identity of the region, 
form the backbone of this study. The main source we used in our study is the TRT Turkish 
Folk Music Archive, the experience and observations gained in the field studies during the 
research process with the “Amasya Folk Songs”, a joint work of Özbakır, B., Sünbüllü, S. In 
this study, approximately 40 folk songs belonging to the province of Amasya were 
determined and each of these folk songs were considered one by one and their classification 
was provided. These classifications are not only ordered according to the contents and 
subjects of the folk songs, but according to the geographical terms in the verbal elements of 
the folk songs, the reflections of the climate on the geography and parallel to this, the 
settlements and the effect of geography on life. When Amasya folk songs are examined 
thematically, although they are said on different subjects, folk songs with the theme of love 
and affection take the first place. On the other hand, the folk songs with the theme of lament 
are also very much. Especially when the geographical features, which are our subject, are 
handled in folk songs, reasons such as the difficulty of life and climate conditions are 
reflected in the folk songs. At the same time, although some motifs, elements and names are 
frequently mentioned in folk songs in Amasya folk songs, tree names such as apple, cherry, 
nightingale, vineyard, garden, vine fruit-vegetable and various flower names are also 
frequently used. It is a normal situation that local wealth, agriculture and animal husbandry 
are embroidered in folk songs. Because the main livelihood of Amasya is mainly agriculture 
and animal husbandry. 
 Keywords: Amasya,  “Türkü”, Turkish folk songs, geographical features, Amasya folk 
music culture 
 
GİRİŞ 
“Her milletin kendine özgü değer sistemleri bütünü sayılan bir kimliği vardır. Bu kimliğin 
kuşaktan kuşağa geçişini sağlayan sistem ise gelenek yoluyla olur. Yani kısaca gelenekler 
kültür kimliğimizin taşıyıcı unsurlarındandır. Müzik, Türk toplumunda eğlenceden yas 
duygularını dile getirmeye kadar çok geniş bir alanda varlığını hissettiren sosyal bir gerçektir. 
Tarifi zor acılarından evlenme törenlerine kadar yaşamın her alanında duygular müzik 
aracılığıyla dile gelebilmektedir” (Yücel, 2018: 373).  
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“Anadolu insanı, türküyü hayatının bir parçası gibi yaşar, derdini, öfkesini, isyanını, sevdasını 
türkü ile anlatır. Yani, kısacası, Türküler Anadolu’da şekillenir, Anadolu, türkülerde yaşar” 
(Tekin, 2012: 159). Özbek’in tanımına göre; “Türkü; Türklere ait olan anonim sözlü halk 
ezgilerinin ortak adıdır. Türkü sözcüğü bir taraftan, bütün halk müziği ezgilerini kapsayacak 
şekilde ifade edilirken, diğer yandan türkü, halk edebiyatı nazım şeklidir. Türkü, koşma, 
varsağı, vb. isimler alan diğer nazım şekilleriyle birlik te sıralanabilir” (Özbek, 1994: 40). 
Yine başka bir tanımla türkü: “Klasik musiki yahut san’ at musikisi dışında kalan, halk 
dehasının umumi, müşterek mahsulü olan ve bestekârları meçhul bulunan musiki.” (Öztuna, 
2000, s.140) 
 
ARAŞTIRMANIN AMACI   
Araştırmanın amacı; Amasya türkülerdeki coğrafi unsurların tespit edilmesi ve 
örneklendirilmesidir.  
 
ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ  
Bu araştırma, Amasya türkülerde geçen yer şekilleri, iklime bağlı değişiklikler, türkülerde 
hayvan ve bitki isimlerini tespit edilerek analizi yapılmıştır. 
 
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
Bu makale betimsel bir çalışma olup Amasya türkülerindeki söz ve müzik unsurlarının 
incelenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmanın Amasya türkülerinde geçen coğrafi 
unsurları kısmında incelendiği bölümünde içerik analizi tekniği kullanılmıştır.  
 
BULGULAR 
Çalışmanın bulgular kısmında Amasya türkülerinde geçen coğrafi özellikler aşağıdaki sıra 
takip edilerek incelenmiştir.  
1-Amasya Türkülerinin Coğrafî Analizi 
2-Amasya Türkülerinde Yerşekilleri Özellikleri 
3-Amasya Türkülerinde Geçen Dış Mekân Adları 
4-Amasya Türkülerinde Geçen İklimsel Özellikler 
5-Amasya Türkülerindeki Bitki ve Hayvan Motifleri 
6-Amasya Türkülerinde Meskenler ve Mimari Yapı 
 
1-Amasya Türkülerinin Coğrafî Analizi 
Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz Bölümü’nde konuşlanan Amasya, kuzeyinde Samsun, 
güneyinde Yozgat doğusunda Tokat ve batısında Çorum ili ile komşudur. Amasya’nın en 
büyük ilçesi Merzifon olup diğer ilçeleri Suluova, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Taşova ve 
Göynücek’tir. Amasya Türküleri sözsel özellikleri incelendiğinde yerleşim yerlerinin pek çok 
türküde kullanıldığı görülecektir. Sıklıkla köy, mezra, kasaba, ilçe, ya da şehir isimleri 
türkülerde yer almaktadır. Amasya yerleşkesinde yer alan ve halkın ortak kullanım yerleri 
olan Amasya kalesi ve civarları, çok sayıda olan köprüler, ırmak kenarları, camiler ve bağlar 
da türkülerde geçen coğrafi unsurlar arasındadır.  
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Örnek Türkü 1: Tek Kapıdan Çıktım Yüzüm Peçeli 
Mezarımı Helvacı’ya eşşinler  
Al yeşili üzerime örtsünler vay vay 
 
Örnek Türkü 2: Kızılırmak 
Nettin Kızılırmak Zilha Gelini  
 
2-Amasya Türkülerinde Yerşekilleri Özellikleri 
Amasya genel olarak kıvrımlı ve oldukça engebeli bir coğrafi yapıya sahiptir. Yüksek dağlarla 
çevrili Amasya ili verimli tarım arazilerine de sahiptir. Yeşilırmak’ın bir bölümü Amasya il 
sınırları içindedir. Gerek coğrafi özellikleri gerekse iklim ve toprak örtüsü Amasya 
türkülerine konu olmuş pek çok tasvirde kaynak teşkil etmişlerdir.  
 
Örnek Türkü 1: Tek Kapıdan Çıktım Yüzüm Peçeli 
Dağdan yuvarlandı kayalarımız  
Gam ile yoğruldu mayalarımız vay vay  
 
Örnek Türkü 2: Çıktım Yaylaları Gezdim 
Çıktım yayla obasına  
 
3-Amasya Türkülerinde Geçen Dış Mekân Adları 
“Türküler müzik bilimi içerisinde ses aralıkları, melodik yapıları, kullanılan sazlar ve o yöre 
sazlarının teknik bilgileri, eserlerin ritmik yapıları gibi alanlarda incelemeye müsait olabildiği 
gibi konuları, içerikleri açısından da önemli bir araştırma alanıdır. Ayrıca türkülerde isimleri 
geçen pek çok unsur o yörenin kültürel, coğrafi özellikleri açısında bilgiler vermektedir. 
Merzifon türküleri, Orta Karadeniz ‘de yer almasından dolayı genel olarak Karadeniz ve İç 
Anadolu Bölgesi türküleri arasında kendine yer bulmuş ve varlığını devam ettirmiştir”(Yücel, 
2016: 409). 
 
Örnek Türkü 1: Tek Kapıdan Çıktım Yüzüm Peçeli 
Dağdan yuvarlandı kayalarımız  
Gam ile yoğruldu mayalarımız vay vay  
 
Örnek Türkü 2: Çıktım Yaylaları Gezdim 
Çıktım yayla obasına  
Düştüm ahu sevdasına  
 
4-Amasya Türkülerinde Geçen İklimsel Özellikler 
Amasya'da Karadeniz iklimi ve İç Anadolu’ya yakın kesimlerinde Karasal iklim hüküm 
sürmektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları yağışlıdır. Yüksek yerleşim yerlerinde kar 
yoğunluğu daha fazladır. İlkbahar mevsimi en çok yağış alan mevsimdir. İklimin etkileri yöre 
insanlarının türkülerine de yansımaktadır.  
 
Örnek Türkü 1: Esmer Güzelleri 
Yaz gelip de kıra çıkıp hoplarken  
Bağlara varıp da çiçek toplarken   
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Örnek Türkü 2: Kar Kalmadı Amasya’nın Dağında 
Baharda bülbülü öter neşeden  
Gamzeli güzeli bakar köşeden  
 
5-Amasya Türkülerindeki Bitki ve Hayvan Motifleri 
Amasya türkülerinde bitki, hayvan ve doğal güzellikler türkülerde bazen sevgiliyi betimlemek 
bazen yaşam için gerekli olan besin kaynaklarını tanımlamak için sıklıkla kullanılmıştır. 
Amasya gelişmekte olan sanayi yatırımlarıyla birlikte tarım ve hayvancılık ile ekonomisini 
ayakta tutmaya çalışmaktadır. Bundan ötürü türkülerde meyve, sebze ve hayvan isimleri 
sıklıkla kullanılmıştır. Bülbül, turna, ceylan,  koyun, kuzu, inek, gül, üzüm, elma, lale, çınar 
gibi kelimeler türkülerinde geçmektedir. 
 
Örnek Türkü 1: Evlerine Vardım Kapı Sürgülü 
Uzun olur Amasya’nın selvisi 
 
Örnek Türkü 2: Sabahtan Uğradım 
Bülbül bir garip kuştur  
Seher ötüşü ne hoştur 
Örnek Türkü 3: Elinde Su Testisi  
Benim bir tek ceylanım 
 
6-Amasya Türkülerinde Meskenler ve Mimari Yapı 
“Türkülerin sözel yapılarında yöreden yöreye değişen pek çok farklar vardır. Bu farklılıkların 
temelinde o yöreye ait coğrafi özelliklerden kaynaklanan mekânsal farklılıkların olduğu 
düşünülmektedir. Edebiyat, tarih, din, sosyoloji, folklor gibi birçok bilim dalında kendine yer 
bulabilen türküler, coğrafya biliminde de kendine yer bulabilmektedir. Öyle ki yörenin 
arazisi, sahip olduğu doğal kaynakları türküler için konu olabilmektedir” (Yücel, 2016: 415). 
 
Örnek Türkü 1:Dostun Bahçasına Girsem 
Dostun bahçasına girsem  
Tomurcuk güllerin dersem 
Hey! Hay edüben meydan,  
harman başında duran cânan 
 
Örnek Türkü 2: “Kuş Köprü” Başının Gülleri 
“Kuş Köprü” başının gülleri 
Şak şak öter bülbülleri 
“Üçler Köprü” de durma 
Saçları burma burma 
“Alçak Köprü” bu mudur? 
Altındaki su mudur? 
“Tahta Köprü” yü sel aldı 
Yârim karşıda kaldı 
“Hükûmet Köprü” taşı  
Kalemdir gözü kaşı  
“Çağlan Köprü” Çalan   
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SONUÇ 
Bu araştırmada Amasya türkülerinin söz unsurlarında geçen coğrafî temalı sözcük ve söz 
öbekleri detaylı bir şekilde incelenmiştir. Çalışmamızdaki ana kaynak TRT Türk Halk müziği 
arşivi, Amasya Belediyesi tarafından basımı gerçekleştirilen “Amasya Türküleri” ile araştırma 
sürecindeki alan çalışmalarında edinilen deneyim ve gözlemlerdir. 
Bu araştırmada Amasya iline ait yaklaşık 40 türkü tespit edilmiş ve bu türkülerin her biri tek 
tek ele alınarak tasnifleri sağlanmıştır. Bu tasnifler sadece türkülerin içeriklerine ve 
konularına göre olmayıp türkülerde geçen sözel unsurlardaki coğrafi terimlere, iklimin 
coğrafyaya ve buna paralel olarak türkülere yansımalarına, coğrafyanın yerleşim birimlerine 
ve yaşama olan etkisine göre sıralandırılmıştır. Bu tasniflerde müzikal özelliklere yer 
verilmemiştir. Türkülerin yazıldığı coğrafya içerik olarak türkülere eşlik etmektedir. Bu 
durum Amasya türküleri için de geçerlidir. Amasya’nın dağlık bir araziye sahip olması ve 
şehir içinden geçen Yeşilırmak sayesinde türkülerde dağ, ırmak, kaya, köprü gibi kelimelerin 
olmasına sebep gösterilebilir. Yine karasal iklimin etkisiyle tarım ve hayvancılık türkülere 
yansımaktadır. Elma, üzüm, bamya gibi meyve sebze isimleri de sıklıkla türkülerde yer 
bulmuştur. 
Amasya türkülerinde genellikle aşk, sevda, sevgi temaları işlenmiştir. Bunun yanı sıra az da 
olsa ağıt konusunda örnekler mevcuttur.  
Başta coğrafya ve halk kültürü bilimleriyle ortaklaşa yapılan türkü içerikli müzikolojik 
araştırmalar yöre insanının duygu düşünce ve kültürlerini anlamamız konusunda bizlere ışık 
tutmaktadır. Türkülerde var olan ezgisel ve ritmik yapıların analizleri kadar türkülerdeki 
içerik ve sözler de çok önemlidir. Bilhassa disiplinler arası çalışmalarla yöre yöre türkülerin 
incelenmesi müzik kültürümüz bakımından son derece mühimdir. 
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MERZİFONLU MÜNEVVER BİR BESTEKÂR, TANBÛRİ, ŞEF ÖZGEN 

GÜRBÜZ’ÜN MÛSİKİ HAYATI VE ESERLERİ ÜZERİNE 
 
Doç. Haluk YÜCEL 
Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Müziği Bölümü 
ORCID: 0000-0002-3795-4727 
 
ÖZET 
Kültür, sosyal bilimlerin tüm alanlarını derinlemesine ilgilendirdiği gibi güzel sanatların da 
özüne inebilen bir konudur. Sosyal kalıtım yoluyla nesilden nesile aktarıldığı gerçeği 
düşünüldüğünde, içinde barındığı toplumun geçmiş tüm yaşantılarının bir bütünü olan kültür 
durağan olmayıp, her daim gelişir ve hareket halindedir. Bu dinamik gelişim, aktarımlar 
sonucunda kuşaktan kuşağa hareket eder ve kültürün en önemli aktarıcısı insandır. Genel 
ifadeyle kültürün tanımını yapacak olursak diyebiliriz ki; öznesi insan ve toplum olan, yine 
insan faktörü ve dil aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarılan, öğrenilen, sürekliliği olan, maddi 
ve manevi değerlerin tümüdür. Sanat ise içinde var olduğu toplumun gelişmişlik düzeyini 
estetik bir anlayışıyla ifade etmektedir. Bu estetik anlayış göz önüne alındığında, mûsiki ve 
edebiyat birlikteliği ayrılmaz bir bütünlük içerisinde kendilerine yer bulmuştur. Kökeni 
itibariyle asırlar öncesine dayanan Türk mûsikisinin toplum nezdinde günümüzde de aynı 
heyecanla ilgi görmesi, temelinde Türk toplumunun beğeni düzeyinin ve kültürel hazzının 
kuşaktan kuşağa aktarımının bir sonucudur. Bu çalışma Merzifonlu tanbûri bestekâr, Türk 
mûsikisine ömrünü adamış mûsiki hocası Özgen Gürbüz’ü tanıtmak ve onun Türk mûsikisine 
kazandırdığı bestelerini ve müzik çalışmalarını konu edinmektedir. TRT Repertuarında toplam 
24 bestesi bulunan Özgen Gürbüz sadece besteleri ile değil; mûsiki hocalığı, TRT kurumunda 
uzun yıllar çeşitli kademelerdeki idareciliği, TRT Nağme Radyosundaki program sunuculuğu, 
sazendeliği, profesyonel ve amatör korolardaki şeflikleri ile çok yönlü bir sanatçı ve tânburi 
bestekâr olarak adını Türk mûsikisine yazmıştır. Betimsel araştırma yöntemine dayalı tarama 
modeli merkezli bu araştırmada öncelikle Özgen Gürbüz’ün yaşamına yer verilmiş, daha 
sonra bestekâr kişiliğine, mûsiki çalışmalarına, almış olduğu ödüllere, hayata geçirdiği 
projelerine ve TRT programlarına değinilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Özgen Gürbüz, bestekâr, Türk mûsikisi, sazende, icracı 

 
ON THE MUSICAL LIFE AND WORKS OF A INTELLECTUAL 

COMPOSER, “TANBÛRÎ”, CHEF OZGEN GURBUZ, WITH “MERZİFON” 
 
ABSTRACT 
Culture, as it deeply concerns all fields of social sciences, is a subject that can reach the 
essence of fine arts. Considering the fact that it is passed down from generation to generation 
through social inheritance, culture, which is a whole of all the past lives of the society in 
which it resides, is not static, it is always developing and in motion. This dynamic 
development moves from generation to generation as a result of transfers and the most 
important transmitter of culture is human. Generally speaking, if we define the culture, we can 
say that; It is all of the material and spiritual values whose subject is human and society, 
which are transferred from generation to generation through the human factor and language, 
that are learned, have continuity.   
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On the other hand, art expresses the development level of the society in which it exists with 
an aesthetic understanding. When this aesthetic understanding is taken into consideration, the 
union of music and literature has found a place for themselves in an inseparable integrity. The 
fact that Turkish music, which dates back to centuries ago in terms of its origin, attracts the 
same enthusiasm in the society today is a result of the transfer of Turkish society's taste and 
cultural pleasure from generation to generation. This study focuses on introducing Özgen 
Gürbüz, the composer of Merzifonian “tanbûrî” composer, who has devoted his life to 
Turkish music, and his compositions and musical studies that he contributed to Turkish 
music. Özgen Gürbüz, who has a total of 24 compositions in the TRT Repertoire, is not only 
with his compositions; He has written his name in Turkish music as a versatile artist and a 
transcript composer with his teaching of music, managing at various levels in TRT for many 
years, presenting the program at TRT Tune Radio, playing instrument, conducting 
professional and amateur choirs. In this research, which is based on the descriptive research 
method, the life of Özgen Gürbüz was mentioned first, and then his composer personality, his 
musical works, his awards, his projects and TRT programs were mentioned. 
Keywords: Özgen Gürbüz, composer Turkish mıcis, instrument performer  
 
GİRİŞ 
ÖZGEN GÜRBÜZ’ÜN YAŞAMI 
Özgen Gürbüz; 15 Nisan 1951 tarihinde Amasya-Merzifon’ da dünyaya geldi. Annesi, 
Fehmiye Hanım, babası Ankara Atatürk Lisesi emekli müdürlerinden Hüseyin Gürbüz’ dür. 
Ailenin ilk çocuğu olan Hasan Özgen Gürbüz’ ün bir kız, bir erkek kardeşi vardır. Özgen 
Gürbüz öğrenim hayatına; Ardahan-Posof İlkokulunda başladı. Daha sonra Konya Kız 
Tatbikat ve Kastamonu İlkokullarında devam etti. Ortaokul ve Liseyi Kastamonu 
Abdurrahman Paşa Lisesinde (6 yıl) parasız yatılı olarak tamamladı. Liseyi bitirdikten sonra 
bir yıl Ankara Hukuk Fakültesine devam etti.1976 yılında kurulan ve dalında ilk resmi Türk 
Müziği Okulu olan “İstanbul Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuarı” ile “Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü” mezunudur. Hilâl Hanım ile evli olan Özgen 
Gürbüz; Zeynep Merve (1986) ve Safa Yiğit (1989) isimli iki çocuk babası, İdil 
Ece’nin(2020) büyükbabasıdır. 
 
ÖZGEN GÜRBÜZ’ÜN MÜZİK YAŞAMI 
Müziğe, mandolin ve keman çalan babası ile sesi güzel olan annesinin teşvikleri ve 
destekleriyle başladı. Ortaokulda melodika mandolin, akordeon çalmasını, ODTÜ öğrenciliği 
sırasında Tanbur ve Ud çalmasını kendi kendine öğrendi. Cinuçen Tanrıkorur ve Erol 
Sayan’ın koro derslerine katıldı. Konservatuar yıllarında Necdet Yaşar, Bekir Sıtkı Sezgin ve 
Aka Gündüz Kutbay ile birlikte müzik icra etme ve onlardan yararlanma şansına ulaştı. 
-1976 -1977 yılları arasında İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyetinde Tanbur Sanatçısı, 
-1977 -1979 yılları arasında Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Klâsik Türk Müziği Korosunda 
kadrolu Ses-Tanbur Sanatçısı, 
-1979 -1984 yılları arasında Ankara Radyosunda Tanbur Sanatçısı, 
-1986 -1990 yılları arasında TRT Müzik Dairesinde Uzman  
-1990- 2005 yılları arasında TRT Müzik Dairesi Türk Sanat Müziği Müdürü olarak çalıştı. 
-15.04.2016 tarihinde, TRT Müzik Dairesi Başkan Yardımcısı-Başkan görevinden yaş haddi 
nedeniyle emekliye ayrıldı.  
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-1987 TRT-TÜTAV Beste Yarışmasının Teknik Koordinatörlüğünü yaptı. Seçici Kurul 
Üyeliği yaptı, yarışma şartnamesini hazırladı. 
 
ÖZGEN GÜRBÜZ VE TRT KURUMUNDAKİ FAALİYETLERİ 
13 yıl devam eden TRT Türkiye Amatör Ses Yarışmalarının TRT’ye Proje önerisi olarak 
teklifi ve yarışmanın yürütülmesi, kendisi tarafından yapıldı. TRT TSM Çocuk ve Gençlik 
Korolarının kurucusu, şefi ve eğiticisi olarak hizmet verdi.                                                                 
1993 yılında bir yıl süreyle, TRT Ankara Televizyonu tarafından hazırlanan ve yurtdışına 
yönelik olarak yayınlanan “Yaşam ve Melodi” adlı televizyon Müzik programının 
Sunuculuğunu ve Danışmanlığını yaptı. 
TRT Ankara Radyosunda 2008 yılında,1 yıl süreyle “Gençlere TSM” adlı Radyo programının 
danışmanlığını ve sunuculuğunu yaptı. 
TRT Ankara Radyosu TRT-Nağme ve R-4 kanallarında Canlı olarak yayınlanan “Sesimiz 
Sazımız” adlı Radyo programının danışmanlığını ve sunuculuğunu yaptı. (2010’a kadar) 
TRT Ankara Radyosu TRT-Nağme kanalında Canlı olarak yayınlanan “Tarihsel Akışı İçinde 
Klâsik Türk Müziği Programı” adlı Radyo programının danışmanlığını ve sunuculuğunu 
yapmaktadır.(2015-2020) 
 
ÖZGEN GÜRBÜZ’ÜN BESTE ÇALIŞMALARI 
Özgen Gürbüz ilk beste çalışmalarını, Lise Müzik Öğretmenin verdiği beste çalışması ödevler 
bağlamında ve sözlerini de kendi yazarak 1965-66 yıllarında yaptı. “Kış-Her yer karla örtülü”, 
“Kıbrıs-Kıbrıs Türktür” ve  “Bahar geldi” adlarını taşıyan bu ilk denemelerden sonra, TSM 
tarzındaki ilk bestesini 1968 yılında, Lise son sınıfta okurken yaptı. Hicaz makamında olan bu 
şarkının sözlerini de kendisi yazmıştı. Bu sözleri beğenmediği için, yıllar sonra güftesini 
Faika Sarp'ın şiirine adapte etti ve bugün TRT Repertuarında yer alan, “Ne hallere düşer insan 
sevince” ilk mısraıyla başlayan ve “Sev de gör gülüm” adıyla bilinen bestesi haline 
dönüştürdü.  
Ercüment Berker, Nevzat Atlığ, Cafer Açın, Cüneyt Orhon, İsmâil Baha Sürelsan, Kenan 
Yomralı, Saim Konakçı, Yılmaz Pakalınlar, Zihni Derçin gibi değerli şahsiyetlerin teşvik, 
destek ve yardımlarını gördü. A.Nuri Gözen, Sevgi Selvi, Erol Dikeç ve Sabri Akça, kendisini 
müzik konusunda desteklemiş ve beste çalışmalarına teşvik etmiş lise öğretmenleridir. 
 
ÖZGEN GÜRBÜZ’ÜN ALDIĞI ÖDÜLLER 
1-Finali 07 Ekim 1991 tarihinde, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonda yapılan 
"Türk Müziği Çevre Çocuk Şarkıları Yarışması" nda sözleri de kendisine ait olan “Dünyâmız 
Güzel” mısraıyla başlayan “Dünyamız Bizim” isimli Hicaz makamındaki Çocuk şarkısı ile 
Üçüncülük Ödülünü paylaşmıştır. 
2-Sözlerini Uğur GÜR’ ün yazdığı “Bana Gel, Sevgilim Ol” isimli Hicaz makamındaki 
şarkısıyla, “Milliyet Gazetesi 1995’in En Sevilen 10 Şarkısı” Anketinde Dokuzunculuk ödülü 
almıştır. 
3-Sözleri ve Müziği kendisine ait olan “Kömür Gözün Aklım Aldı Aklımı Balam” isimli 
Nihavend şarkısıyla “Milliyet Gazetesi 1991‘in En Sevilen 10 Şarkısı” Anketinde 
Dokuzunculuk ödülü almıştır. 
4-Sözlerini Uğur Gür’ün yazdığı “Beni Gönlüne Alsan Orda Uyuyup Kalsam” isimli Rast 
şarkısıyla “Milliyet Gazetesi 1998’in En Sevilen 10 Şarkısı” Anketinde Mansiyon ödülü 
almıştır.  
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ÖZGEN GÜRBÜZ’ÜN MÜZİK BİLİMİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARI 
 “Türk Mûsıkîsinde kullanılan koma aralığının frekansına ilişkin bir araştırma”, “Bir Halk 
çalgısı üzerine perde analizi”, “Uşşak Makamı dizisinde kullanılan ikinci derece üzerine bir 
araştırma” adlarını verdiği Türkiye’de dalında ilk olan çalışmaları; 1973-74 li yıllarda epeyce 
zahmetli ve uzun zamanlar harcayarak “punch card” larla sisteme yüklenerek işlemlerin en 
küçük harf hatasının bile yapılmamasına tolerans göstermeyen bir dizi çaba ve çalışmalar 
yapılarak hazırlamıştır. Atatürk Dil Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığınca 2007 yılında 
Ankara’da düzenlenen “Uluslararası 38.ICANAS Kongresi” nde Türk Müziği Bölümü 
Sorumlusu ve Panel Başkanı olarak görev yaptı. 
1986 ve takip eden birkaç yıl içinde, zamanın TRT Müzik Dairesi Başkanı rahmetli Saim 
Konakçı döneminde, 1980'li yıllarda,  müzikoloji alanında çok az sayıda olan ve Türk Müzik 
kültürüne çok büyük katkıları olan, akademik çalışmalara referans olan, “ Türk Musikisi 
Prozodisi- Ahmet Hatipoğlu”, “ Türk Musikisi Tarihi Derleme 2 cilt-Dr.Nazmi Özalp”,” Türk 
Musikisi Nazariyatı-Ferit Sıdal”, “ Türk Musikisi Beste Formları-Dr. Nazmi Özalp”,”Radyo 
Hatıralarım-Cevdet Kozanoğlu-Yay.Haz. Dr.Nazmi Özalp”,” Türk Sanat Musikisi 
Sazlarından Kemençe-Yazan Dr.Nazmi Özalp- Kemençenin kitapta yer alan, fiziki çizimlerini 
motif ve şekillerini aydıngere çizen; Özgen Gürbüz”, TRT tarihinde, müzik alanında ilk 
yayınlanan kaset ve CD’lerin projelerini, kendi Müdürlüğü döneminde ve kendi önerileri ile 
gerçekleştirdi. Kullanılan materyalin ve sanatçıların seçiminde, prodüksiyonun her 
aşamasında, kitapçıkların metinlerinin, önsözlerin yazılmasını gerçekleştirdi. 1. derece görev 
yaptı. Başkan Yard.- Başk.V dönemlerinde ise Başkanlar Deniz Çakmakoğlu ve Amber 
Türkmen ile çok başarılı projelerde hizmetleri oldu. 
 
ÖZGEN GÜRBÜZ’ÜN ÇALIŞTIRDIĞI KOROLAR VE YÖNETTİĞİ PROJELER 
2002 yılında Amasya Belediye Başkanlığınca TRT'ye resmi yazı ile gönderilen ve hemşehri 
olması nedeniyle kendisinden özel katkı rica edilen “TSM Beste Yarışması”nın, özellikle 
Amasya'nın markası olan “elma”yı öne çıkararak, adını verdiği “Amasya Altın Elma Beste 
Yarışması” şartnamesini bizzat hazırlayıp, beste seçici kurulunda ve düzenleme komitesinde 
görev aldı.  
Canlı yayın TRT TV Konser Şefliğini yaptım. Uzun yıllar içinde gelişen, değişen hukuki 
uygulamalar için sürekli güncelleştirmeler yaparak yarışmanın teknik ve şartname tarafını 
yürüttüm. Yarışma, çok tanınarak ülkemiz sanat platformlarında güven duyulan bir müzik 
etkinliği olarak yer almış ve 15 yıl devam etmiştir. 
Tematik konserler, açık oturumlar, konferanslar düzenledi. “Türk Müziğinde Şeflik” konulu 
paneli yönetti. ATSO Türk Müziği Günleri projesi 10 yıldan fazla sürdü. Antalya bölgesi 
THM ve TSM Korolarınına konser verme imkânları sunarak kültür ve sanat adına çok büyük 
hizmetler yaptı. Yine bu çerçevede Çoksesli Müzikler alanında da çok güzel konserler verildi. 
1990 yılında, o zamanki adıyla Sovyetler Birliği’nin Sverdlovsk Kentinde düzenlenen Çocuk 
Festivalinde, TRT TSM Çocuk Korosunu yönetti. 
1997 yılında, Güney Kore Seul kentinde düzenlenen “Pi’ri Festival” inde; Türk Musikisi 
nazariyatı üzerine, İngilizce olarak ve Lavta-Ney çalgılarıyla uygulama da yapılarak Güney 
Kore'li müzik adamlarına, üniversite öğrencilerine konferans verdi. Festivale katılan Türk 
delegasyonunun başkanlığını yaptı.   
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SONUÇ  
Şef, bestekâr Özgen Gürbüz’ün hayatını ve müzik yaşamını ele aldığımız bu çalışmada 
bestekârın çok yönlü bir müzik insanı olduğuna dair vurgu yapılmıştır. Böylesi önemli 
sanatçıların yaşarken varlıklarının duyurulması, eserlerinin tekrar ele alınarak müzikseverlere 
tanıtılması müzik araştırmaları için önemlidir. Bestekârlığının yanı sıra tanbur, lavta ve ud 
gibi kadim çalgıları ileri derecede icra eden Özgen Gürbüz sadece şarkı bestelememiş aynı 
zamanda saz semâisi gibi saz musikisine yönelik eserler de yazmıştır. Sanatın sahne ve icra 
kısmının yanı sıra yazdığı bilimsel makaleler, katıldığı panel ve oturumlar ile müzik bilimin 
son derece dikkat isteyen alanlarına yönelik yaptığı akademik çalışmalar kendisinin icracılık 
dışında disiplinli bir akademik yönünün de olduğunun bir kanıtıdır. Bu çalışma Özgen Gürbüz 
özelinde müziğe ömrünü adamış ve popüler kültürün etkisiyle gerçek manada tanınmayan tüm 
Türk Musikisi bestekârlarının tanıtılmasına katkı sağladığı gerçeğinden dolayı önemli olduğu 
düşünülmektedir. 
 
KAYNAKÇA 

Özgen Gürbüz ile kişisel görüşme (2021)
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ÖZET 
Küresel iletişimin yaygınlaşması global köy sakinlerinin her an, her yerden her türlü bilgiye 
ulaşabilmesini mümkün kılmıştır. Postmodern söylemin ‘her şey gider’ önerisinin kabulüyle 
bilgiye ulaşım kadar bilgiyi üretme ve sunmada da zahmetsiz döneme geçilmiştir. Ancak bu 
kolaylık insanlığa doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırt edebilme zorluğunu da armağan etmiştir. 
Medya içeriklerinin denetlenemez bir biçimde bilgiyi üretir ve dağıtır hale gelmesi bugün 
bilginin niteliği/doğruluğu/yanlışlığının sıkça tartışılmasını beraberinde getirmiş, infodemi ve 
komplo teorisi kavramları gündelik dile yerleşmiştir. Medya içerikleri içinde belgesel filmler 
gerçek bilgi üzerine kurulmuş olması beklenen yapımlardır. 2007’de ilki yayımlanan Zeitgesit 
belgeseller dizisi ise içeriğinde kullanılan bilgilerin doğruluğu konusunda kafalarda soru 
işareti bırakarak tartışmalara yol açmıştır. Yönetmen Peter Joseph imzasıyla “Venüs projesi” 
başlığı altında ilk yayımlandıkları yıllardan bu yana tüm dünyayı etkisi altına alarak günde 
yetmiş bin kişi tarafından izlendiği söylenen Zeitgeist serisi “Zeitgeist: The Movie” (2007), 
“Zeitgeist: Addendium” (2008), “Zeitgeist: Moving Forward” (2010) bölümlerinden 
oluşmaktadır. Bu çalışmada serinin ilki olan ve din, para ve banka üçgeninde 11 Eylül olayını 
anlatan “Zeitgesit: The Movie” belgeselinin analizi yapılmıştır. İki kısım olarak tasarlanan 
çalışmada öncelikle Zeitgeist belgesellerinin tümüne içerik olarak değinilmiş ve bu projenin 
fikri alt yapısını oluşturan Venüs Hareketi ele alınmıştır. Akabinde “Zeitgeist: The Movie” 
belgeselinin içerik analizi eleştirel film okuma yöntemine dayalı olarak yapılmıştır. Analiz 
sonucunda; belgesel boyunca kaynağı belirtilemeyen bilgilerin izleyiciye kimsenin bilmediği 
bir sır fısıldıyormuşçasına gelişigüzel sıralandığı ve böylece yaşamın şifresini ele geçirdiği 
inancına yönelik duygularla izleyicinin manipüle edildiği; sıralanan komplo teorileriyle bir 
başka komplonun yürürlüğe konulmaya çalışıldığı gibi bulgulara varılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Zeitgesit Belgeselleri, Venüs Hareketi, Film Analizi 

 
A CRITICAL ANALYSIS OF THE ‘ZEITGEIST: THE MOVIE’ DOCUMENTARY 

 
ABSTRACT 
The widespread use of global communication has made it possible for global village residents 
to access any kind of information anytime, anywhere. With the acceptance of the "everything 
goes" proposal of the postmodern discourse, an effortless period has started in producing and 
presenting information as well as accessing information. However, this convenience has given 
humanity the difficulty of distinguishing true information from false information.  
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The fact that media content has become uncontrollably producing and distributing information 
has brought about the frequent discussion of the nature / correctness / falsehood of 
information today, and the concepts of infodemics and conspiracy theory have become 
commonplace. Among the media contents, documentary films are productions that are 
expected to be based on real information. The Zeitgesit documentary series, which was first 
published in 2007, left a question mark on the accuracy of the information used in its content, 
causing discussions. Zeitgeist series “Zeitgeist: The Movie” (2007), “Zeitgeist: Addendium” 
(2008), “Zeitgeist : Moving Forward ”(2010). In this study, the first of the series, “Zeitgesit: 
The Movie” documentary, which tells about the September 11 incident in the triangle of 
religion, money and bank, was criticized. In the study, which was designed in two parts, 
firstly all Zeitgeist documentaries were mentioned in terms of content and Venus Movement, 
which constitutes the intellectual infrastructure of this project, was discussed. Subsequently, 
the content analysis of the documentary “Zeitgeist: The Movie” was made based on the 
critical film reading method. As a result of the analysis; Throughout the documentary, 
unidentified sources of information are arranged randomly as if whispering to the audience a 
secret that no one knows about, thus manipulating the audience with the belief that they have 
captured the code of life; With the conspiracy theories listed, it was found that another 
conspiracy was tried to be implemented. 
Keywords: Zeitgeist Films, The Venus Project, Film Analysis 
 
GİRİŞ 
Zeitgeist kavram olarak Hegel’in literatüre soktuğu ve Almanca’da ‘zamanın ruhu’ anlamına 
gelen bir terimdir. Genel anlamda bu terim yaşanılan tarihsel dönemin sosyolojik, politik, 
ekonomik, kültürel, entelektüel ve ahlaki yaşamsal duruşunun ifadesi olarak kullanılmaktadır. 
İlk olarak Hegel’in Tarih Felsefesi kitabında geniş bir anlamda kullanılan bu kavram daha 
sonra gündelik hayata da dahil olmuştur (Bilbilik, 2010: 81). Önceleri entelektüel 
tartışmalarda daha çok kullanılsa da özellikle bu belgesel dizisine isim olarak tercih 
edilmesinin ardından medyada da çokça kullanılır hale gelmiştir. 
Zeitgeist belgesellerinin komplo teorileri üzerine kurgulanmış yapımlar olmaları, belgesel 
filmin ve komplo teorisinin yan yana gelmesi açısından önemlidir. Bilgi alanından ziyade 
inanç alanına tekabül eden komplo teorileri diğer bütün teoriler gibi çürütülünceye kadar bilgi 
alanındanmış gibi işlem görerek merak uyandırırlar ve böylece medyada kendilerine geniş yer 
bulabilirler (Çemrek, 2021). Yaşanmış, yaşanan veya yaşanacak olana dair olan belgesel 
filmin (documentary film) amacı ise insanların bakış açılarını değiştirmektir. Dolayısıyla 
belgesel filmler izleyicinin bir konudaki görüşlerini değiştirebilecek, konuya farklı açılardan 
bakmasını sağlayabilecek yapımlar olarak değerlendirilebilir. Ancak belgeselin içeriğinde 
sunulan bilginin gerçek bilgi olması, gerçeğin yaratıcı bir biçimde işlenmesi ya da 
yorumlanması vurgulanan hususlardan biridir (Yıldırım, 2019). Postmodern dönemde 
Baudrillard’ın deyimiyle yaşadığımız hipergerçeklik sanal dünyadaki gerçeklerin yapısını 
dönüşüme uğratmıştır. Komplo teorilerinin medya içeriklerinde çoğalır olması bununla ilintili 
olarak okunabilir. Zira medya insanları çocuk yaştan itibaren etkisi altına alarak 
yönlendirebilmektedir. Bu süreçte medya bilgiyi elinde tutan önemli bir güç olarak 
konumlanmaktadır. Medya bir bilgi alışveriş aracı olarak görülmekte ve bilgi-güç ilişkisi 
önem kazanmaktadır. Ancak günümüzde medyanın sunduğu bilginin gerçekleri değil, gerçek 
olarak görülmesi gerekenleri değerlendirmek için kullanıldığı söylenebilir (İnceoğlu ve 
Çoban, 2014: 53-54).  
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Zeitgeist belgesellerinin içeriklerinin komplo teorileriyle oluşturulmuş olması ise propaganda 
filmi çerçevesinde değerlendirmeyi gerektirmektedir. Laswell’e göre kitlelerin katılımını 
sağlayacak tek araç olan propaganda iyi amaçlarla olduğu gibi kötü amaçlarla da 
kullanılabilir. Bu araçsal bakışa göre etkili simgelerin dolaşımını sağlayan araçlar gibi görülen 
medya sınırsız bir güç olarak tasarımlanmaktadır (Mattelart ve Mattelart, 2010: 29).  
Bu bağlamda öncelikle Zeitgeist Belgesellerinin fikri alt yapısını oluşturan Venüs Hareketi ele 
alınacak sonrasında üç belgeselin içeriği açıklanacak, daha sonra Zeitgeist: The Movie 
belgesel filminin içeriği yukarıdaki bilgiler ışığında analiz edilecektir.  
 
1. VENÜS PROJESİ ve ZEITGEIST BELGESELLERİ DİZİSİ  
1.1. Venüs Projesi1 
Jacque Fresco’nun öncülüğünü yaptığı Venüs Projesi, belgesel serisinin ikinci filmi olan 
Zeitgesit Addendium’un üçüncü bölümünde izleyiciyle buluşturulmuştur. Şimdiye kadar 
varolagelmiş din, ekonomik ve sosyal sistemlerin tamamını reddeden bir felsefeyi savunan, 
ana amacını “doğa ile bütünleşerek yüksek bilinç ve huzur seviyesine çıkmak” olarak 
tanımlayan grup kendilerini “Venüs Hareketi” olarak tanımlamaktadır.                                                         
1975 yılında Jacque Fresco ve Roxanne Meadows tarafından başlatılan Venüs Projesi için 
ABD’nin Florida eyaletinde 85.000 metrekare alanda kurulu bir araştırma merkezi 
bulunmaktadır.  
Bu merkezde Venüs Projesi kapsamında geleceğe yönelik tasarımlar üreten ikili, kitap ve 
dergilerde merkezin amaçlarını anlatmakta idiler. Ancak proje ilk defa geniş kapsamlı olarak 
Zeitgeist Belgesellerinin ikincisi olan Zeitgeist Addendum’da dünyaya duyuruldu. Yaşanan 
açlıklar, sefaletler, savaşlar ve acıların özellikle durdurulmayarak, azınlık bir grubun menfaati 
için özellikle yaptırıldığı savunularak insanlığın inandığı ve ürettiği tüm değerleri küçük 
düşüren ve kötüleyen, onların yerine doğayı, doğal kaynakları ve bu kaynaklardan üretilecek 
teknolojiyi yücelten bir anlayışı savunmaktadır. Jacgue Fresco, “toplumu amacı yüksek bilinç 
ve huzur seviyesine çıkarmak” olarak tanımladığı idealinin sonrasını aslında çok da anlaşılır 
ve net olarak tanımlamamaktadır. Venüs projesi belgesellerin yanı sıra radyo programları, 
değişik ülkelerdeki paneller ve belgesellerden etkilenen binlerce sempatizan tarafından 
özellikle medya üzerinden tanıtılmaya devam etmektedir.  
 
1.2. Zeitgeist Belgeselleri 
Günde 70 bin kişi tarafından internetten indirildiği söylenen ve 2007 yılında yönetmen Peter 
Joseph tarafından çekilen, savunduğu görüşlere “Venüs Projesi” adı altında yüzbinlerce 
taraftar toplayan Zeitgeist Movie, 2008 yılında çekilen Zeitgeist: Addendium ve  yine aynı 
yönetmen tarafından 2010 yılında çekilen Zeitgeist Moving Forward isimli belgesellerdir. 
Zeitgeist belgeselleri, Venüs Hareketinin kendine özgü doğa ve yaşam tasavvurunu savunan, 
insanlığın tüm inanç ve yönetim sistemlerinin kökenini sorgulayan, bunu yaparken kullandığı 
görsel dil ile bu mekanizmaları/kurumları tiye alan, zaman zaman dalga geçen ve insanlık 
tarihi boyunca işlenmiş tüm suç ve günahların kaynağı olarak temelde din kurumunu, sosyal 
ve yönetimsel sistemleri hedef gösteren yapımlar olarak karşımıza çıkar.    

                                                           
1 Ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.thevenusproject.com/.  
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1.2.1. Zeitgeist Movie 
Zeitgeist Belgesellleri dizisinin ilk bölümüdür ve bu çalışmanın ikinci bölümünde kritiği 
yapılacak bölümdür. İlk olarak 2007 yılında arama motoru Google Video’da yayınlandı. İlk 
bölümünde din kurumu Hristiyanlık üzerinden çürütülmeye çalışılıyor. İnsanlığın uydurduğu 
bir hikaye olarak lanse ediliyor. İkinci bölümde 11 Eylül olaylarının ABD’yi yöneten asıl 
güçlerin bir komplosu olduğu tezi işleniyor. Üçüncü bölümde komploların düzenleyicisi 
olarak gösterilen zengin büyük ailelerin “Tek Dünya Devleti” için nasıl çalıştıkları üzerinde 
duruluyor.  
 
1.2.2. Zeitgeist: Addendium  
2008 yılında yine internetten yayınlanan Zeitgeist: Addendium’da daha çok FED, Dünya 
Bankası ve İMF üzerinden ülkelerin ve vatandaşların nasıl borçlandırıldığı ve sömürüldüğü 
anlatılıyor. Ülkelerin yönetimlerinin satın alınarak özellikle borçlandırılıp zenginlik 
kaynaklarının nasıl ele geçirildiği ile Komunizm ve Faşizm de ayrıca eleştiriliyor. 
Zeitgeist Addendum Zeitgeist Movie’nin devamı niteliğindedir. Her iki filmin temelinde 
uluslararası system ve küreselleşme eleştirisi ön plandadır.  
 
1.2.3. Zeitgeist :Moving Forward 
2011 yılında internetten yayınlanan Zeitgeist Moving Forward belgeselinde daha çok 
röportajlar üzerinden hastalıkların sebeplerini genetik olmadığı, insanların alışveriş kültürü 
edinmesi ve böylece zenginlerin daha çok zengin yapıldığı vurgulanıyor. Kabul edilmiş 
yaşam biçimlerinin aslında başka birileri tarafından kabul ettirilen yaşam biçimi olduğu 
işleniyor. 
 
2. “ZEITGESIT: THE MOVIE” BELGESELİ 
Zeitgeist Belgesellleri dizisinin ilk bölümüdür ve bu çalışmada kritiği yapılacak bölümdür. 
Belgesel ilk olarak 2007 yılında arama motoru Google Video’da yayınlandı. Süresi 118 
dakika olan ve kendi içerisinde de üç bölüme ayrılan belgeselin ilk bölümü olan “Anlatılmış 
En Müthiş Hikaye” başlığı altında din kurumu Hristiyanlık üzerinden çürütülmeye çalışılıyor. 
Din insanlığın uydurduğu bir hikaye olarak lanse ediliyor. Hz. İsa’nın efsanevi ve astrolojik 
bir mit olduğu öne sürülüyor. İkinci bölüm olan “Tüm Dünya Bir Sahne” başlığı altında 11 
Eylül olaylarının ABD’yi yöneten asıl güçlerin bir komplosu olduğu tezi işleniyor. Üçüncü 
bölüm olan “Perdenin Arkasındakilere Aldırmayın” başlığı altında ise komploların 
düzenleyicisi olarak gösterilen zengin büyük ailelerin “Tek Dünya Devleti” için nasıl 
çalıştıkları üzerinde duruluyor.  
Çoğu zaman, kitap, film, belgesel gibi yapıtlarda verilmek istenen ana mesaj, kitaplarda 
genellikle ilk paragrafta, görsel ve işitsel yapıtlarda ise ilk sahnelerde verilir. Daha sonraki 
bölümlerde ana mesajın ayrıntılarına girilir. Belgeselin başlangıcında dünyanın çeşitli 
yerlerinde meydana gelen acı olaylar silah, kan, ıstırap ve gözyaşı görüntüleri ile devam 
ettirilerek, ilahi güç, ilahi adalet, Hz. İsa ve Kiliseye hakaret cümleleri sıralanıp inanılan din 
kurumu bu görüntülerin müsebbibi olarak lanse edilir. Bu giriş ile aslında ilk ve ana mesaj 
verilmiş oluyor.  
Belgeselin hemen ilk başında insanların en önem verdiği değerlerden biri olan din kurumunun 
yalanlanmaya çalışılması, daha sonra birçoğuna herkesin inandığı gerçek komplo teorilerinin 
inandırıcılığını azaltma amacı güttüğüne yönelik görüşler de dile getirilmektedir (Yılmaz ve 
Tan, 2009: 16).   
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2.1. Dinler Ve Mitolojiler 
Hz. İsa’nın aslında hiç var olmamış ve yaşamamış birisi olduğu, astroloji ve mitolojilerden 
türetilen bir mit olduğu bazı kaynaklar baz alınarak iddia ediliyor.  Ancak, bu kaynakların 
tarih ve mitoloji uzmanı Dorothy Murdock, İngiliz şair ve amatör Mısırbilimci G. Massey, 
New Age yazarları J. Maxwel, ve J. Wheless gibi marjinal ve komplo teorileri alanında 
yayınlarıyla öne çıkan yazarlara ait olması kurgunun bazı bölümlerinde gerçeğe ait ibareler 
gösterse dahi fantezi yönünü çok fazla örtemiyor (Alpat, 2010: 12,13). 
Yılmaz ve Tan’ın (2009), belgeselin sadece hristiyanlığın temellerini ve uygulamalarını hedef 
aldığı bunun tüm maneviyatı yok saymadığı yönündeki ifadeleri, esasında Venüs Projesinin 
amaçladığı etkiyi bıraktığını göstermektedir.  
«Gerçek sizi özgür kılacak» sözünden hemen sonra, Mısır bilimci Massey’in «Gerçeği otorite 
olarak kabul etmek yerine otoriteyi gerçek kabul edenler için bu çok zor olmalı» sözüyle, 
mevcut yönetim sistemleriyle ilahi dinleri aynı kategoriye sokarak, herhangi bir mit’e 
inananın özgür olamayacağı mesajı verilerek aslında göreceli «özgürlük» kavramı 
mitleştiriliyor. 
Başlangıç bölümünden sonra yirmi dakika boyunca, hıristiyanlık dininin latin efsanelerinden 
türetilmiş, toplumsal düzeni kontrol altında tutmak için benimsetilmiş bir düzen olduğu 
mesajı veriliyor.  
Örnek verilen mitolojik argümanlarda 12 Havari’nin, Horus’un 12 takipçisinden üretildiği 
iddia ediliyor. Ancak Alpat (2010: 20) gerçekte Horus’un 12 değil 16 insan 4 tane de tanrı 
takipçisi olduğunu söyleyerek belgeselin verdiği bilgini yanlışlığına dikkat çekiyor.  
Birinci bölüm M.S. 325 yılında yapılan İznik Konsilinden sonra hıristiyanlığın hükümranlık 
kurmak için engizisyon ve haçlı seferlerine sebep olduğunu söyleyerek bitiyor. 
 
2.2. 11 Eylül Komplosu 
İkinci bölüm 11 Eylül Saldırısının düzmece olduğunu kanıtlama ve Usame Bin Ladin’in 
kontrol altında tutulan yandaş birisi olduğu teorisini anlatıyor. Bilinen, çokça dillendirilen ve 
inanılan bu iddiadan sonra, önemli, ancak somut ispata muhtaç iddialar sıralanıyor. Örnek: 
George W. Bush’un 11 Eylül sabahı Bin Ladin’in büyük kardeşi Şefik Bin Ladin ile 
toplantıda olduğu… 
İkiz kulelerin yıkılış görüntüsünden önce kule içinden ses bağlantısı ile konuşan insanların 
bina yıkılmayacakmış gibi bir havada olmalarına rağmen bir anda büyük bir patlama sesi ile 
binanın içeriden patlatılmış bombalarla yerle bir edildiği anlatılmaya çalışılıyor. 
Bu bölümde Bush ailesi ile Usame Bin Ladin ilişkisi öne çıkarılarak aslında kötü olanın Bush 
ailesi olduğu öne çıkarılmak istenmiş olabilir. Irak işgali gibi işgalleri sadece bu aileye 
indirgeyerek asıl olanı gizleme düşüncesi de akla gelmektedir (Hepkon, 2010: 124).  
11 Eylül olayı ile aslında iki komplo mesajı verilerek bir taşla iki kuş vurulmuş olabilir. 
Birincisi, belgeselde iddia edildiği ve birçok insanın inandığı gibi, korku havası yaratıp 
kamuoyunu yapılması düşünülen işgallere hazırlamak, ikincisi de böyle komploları 
yapabilecek güce sahip olduğunu göstererek toplumları yılgınlık psikolojisine gark etmek 
olabilir. Zira her ne oluyorsa büyük güçler yapıyor paranoyası da büyük güçlerin gücüne güç 
katmaktan öteye gitmemektedir. 
İkinci bölüm ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’na girmesi için yapılan tertipleri ve 
yönlendirmeleri aktardıktan sonra Kennedy suikastı görüntüsü ile sona eriyor.  
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2.3. Amerikan Merkez Bankası 
Bu bölüm belgeselde adı geçen zengin ve güçlü ailelerin yaptıkları operasyonları anlatarak, 
toplumları yılgınlığa sevk etme amacı güdüyor olabilir. Mevcut ekonomik sistemleri eleştiren 
genel kabul görmüş yorumları vurgulayıcı ve ajite edici bir üslupla anlatarak izleyici etki 
altına alınmaya çalışılmaktadır. 
Merkez Bankasının uyguladığı para politikasıyla toplumu ve insanları borçlandırdığını ve bu 
borcun yine merkez bankasının bastırdığı para ile ödendiğini (faiz) ve bu şekilde insanların 
köleleştirildiğini, ülkenin kurucularından Thomas Jefferson’nın şu sözüyle desteklenmektedir: 
«Bence bankalar düzenli ordulardan daha tehlikelidir. Eğer Amerikan halkı özel bankaların 
piyasaları kontrol etmesine izin verirse tüm mal varlıkları ellerinden alınacak ve bir gün 
atalarının fethettiği bu topraklarda evsiz uyanacak» 
Nitekim geçtiğimiz yıllarda Jefferson’ın öngördüğü gibi hem ülkemizde hem de ABD’de 
yüzlerce kişi kredili evlerini büyük bedeller ödeyerek kaybettiler. 
 
2.4. Faiz Borsa ve Dolar Manipülasyonları 
1900’lü yılların başında Amerika’nın, Rockefeller, Morgan, Warburg ve Rothschild gibi 
zengin ailelerinin yeni bir merkez bankası kurulması için spekülatör J.P. Morgan’a, özel 
bankaların batacağına yönelik spekülatif yönlendirme yaptırarak insanların özel bankalardan 
paralarını çekmek istemesine yol açtırarak kriz çıkmasına ve Merkez Bankası kurulması için 
ortamı hazır hale getirmelerini ele alıyor.  
Federal Rezerv Kanunu’nu, Başkanlık seçimlerinde adaylardan Wilson’a verdikleri destek 
karşılığı nasıl kabul ettirdiklerini anlatıyor ve daha sonra Wilson, yaptığı yanlışı ve bu 
bankerlerin devleti ve dünyayı nasıl köleleştirdiklerini itiraf ediyor. 
Daha sonra Federal Bankanın piyasaya para arzını artırması ve küçük bankalara büyük borçlar 
verdikten sonra 1920 yılında piyasadan parayı çekmesi bankların borçlularından borçlarını 
geri istemesini doğurmuştur. Aynı şekilde borsa speküle edilerek büyük batık ve İflasların 
yaşanmasına yol açtığı, bu sisteme karşı olan kongre üyesi Mc Fadden’nin zehirlenerek 
öldürüldüğü belirtiliyor. 
 ABD’nin Dünya savaşları ve vietnam savaşına katılmasının gerekliliğini kamuoyunua ikna 
etmek için yapılan provakasyonlar anlatılıyor. Bu tezi güçlendirmek için Hitler’in de 
komünistleri hedef göstererek aynı yöntemi uyguladığı ve Irak savaşının da aynı yöntemle 
çıkarıldığı belirtiliyor. Bu iddialar bize Türkiye’de 12 Eylül öncesi yaşanılan olayları ve 
ülkenin darbe şartlarına hazırlanması durumunu hatırlatıyor. 
 
2.5. Medya ve Televizyon 
Belgeselde medya konusu daha çok ekonomik konularda yapılan manipülasyonlarla gündeme 
getirildikten sonra televizyonun toplumun duyarlılıklarını nasıl bitirdiğini vurgulamak için  
Network Filminden Peter Finch’in 1976’da yaptığı aşağıdaki konuşması veriliyor.  
“Başımız belada! Çünkü siz ve diğer 62 milyon Amerikalı şu an beni dinliyor. Çünkü %3’ten 
daha azınız kitap okuyor. Çünkü %15’ten daha azınız gazete okuyor. Çünkü sizin tek 
gerçeğiniz bu ekranda gördükleriniz.” 
Bu bölümde televizyonun toplum üzerindeki etkisi ile ilgili önemli bir cümle geçiyor:  
«Televizyon ne derse onu yapıyorsunuz»  
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Düşünmeden, sorgulamadan alınan mesajları kabul etmedeki kadirşınaslığımızı akla getiriyor 
bu söz. Gerçekten de tek yönlü bir iletişim aracı olan televizyon karşısında izleyici olarak 
sadece alıcı konumda olmamız, eğer iyi bir medya okur yazarı değilsek sadece verilmek 
istenen mesajı almak çaresizliğinden başka bir seçenek bulundurmamaktadır (Şahin, 2011:.4). 
İnsanların aslında ihtiyacı olmadığı halde yapılan reklamlar ile psikolojik olarak aslında 
ihtiyacı varmış gibi hissettirilmesi ile neyin iyi, neyin doğru olduğu ile alakalı insiyatifi 
sadece reklam verene bırakması da yine medya okuryazarlığının önemini ortaya koymaktadır 
(Serdar, 2012: 92). 
 «İnsanların zihnini meşgul etmek için üretilen dünya…» 
 «Bu medya inançsız dünyadaki en muhteşem lanet olası güç» 
 «Televizyon gerçek değildir, bir sirktir, bir karnavaldır.» 
Belgesel yukarıda belirtilen önemli ve doğru sözlerle bir taraftan televizyonu saf dışı 
bıraktırmaya çabalarken, belgeselinde insanlara ulaşma aracı olan internete çok da 
değinmemesi dikkat çekmektedir. Bu belgeselin de medyanın bir aygıtı olan internet 
aracılığıyla milyonlarca insana ulaştığını hatırlatmakta fayda var. 
 Son bölümde AB, NAFTA, Asya Birliği gibi birliklerin aynı amaçla kurulduğu ve amacın 
«Tek Bir Dünya Devleti» kurmak olduğu vurgulanıyor. 
Rockefeller ailesinin ana amacının dünyadaki tüm insanlara çip takıp kontrol altına almak 
olduğu iddia edildikten 118 dakika sonra, belgesel, başında olduğu gibi güneş (dikkat çekici) 
görüntüsü ile sona eriyor.  
 
SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 
Toplumsal değişmeye etki eden faktörler arasında iletişim biçimlerinin değişimi/dönüşümü ilk 
sıralarda yer alır. Söz konusu değişimin en hızlı görüldüğü dönemin yirminci yüzyılın 
sonlarına tekabül ettiği söylenebilir. Bu dönem aynı zamanda enformasyon çağının 
başlangıcına işaret ediyordu. Ancak bu çağın dezavantajı medyanın kitleler için pasif bir 
bilgilendirme aracı olmasıydı. Yirmi birinci yüzyıla gelindiğinde bu pasif iletişim interaktif 
iletişim biçimine evrildi (Özkul, 2013). Küreselleşme sürecinin katkısıyla bilgi karşılıklı 
olarak alıp verilen bir meta haline geldi. Böylece dünyanın iki ucunda bulunan insanların dahi 
iletişim kurabilmesi kolaylaştı. Bilgi içeriği sunma da buna paralel olarak artış gösterdi. 
Ancak burada ortaya çıkan sorun sunulan/paylaşılan bilginin içeriğinin denetlenmesi sorunu 
idi. Zira bu dönem aynı zamanda görüş empoze etmeye yönelik propagandif medya 
içeriklerinin artış gösterdiği bir çağ olarak bilinmektedir.  
Analizini yapmaya çalıştığımız Zeitgeist The Movie belgeselinin de içeriğinde bazı doğru 
bilgiler bulundursa da yoğun bir dezenformasyon aktarımı ile beraber propagandif amaca 
hizmet ettiği görülmektedir. Popüler kültür çağında gözüne ve kulağına sunulan bilginin 
doğruluğunu araştırmadan/eleştirel düşünce süzgecinden geçirmeden olduğu gibi kabul eden 
kitleler, garip bir şekilde kimsenin bilmediği çok önemli bilgileri biliyormuş ve yeryüzünün 
şifresini çözmüş edasına kapılabilmektedirler. Zira belgeselin daha en başında verilecek 
gerçeğin izleyeni özgür kılacağı vaadi bulunmaktadır; ‘gerçek sizi özgür kılacak’. Bu noktada 
yönetmenin başta tarih ve ekonomik olmak üzere tüm bilimleri bir kenara iterek kendi 
isteklerince yönlendirilmiş fikirler öne sürdüğünü, tüm doğru bilginin kendi zihni ve 
belgesellerinde toplanmış olduğunu iddia ettiğini söyleyen Arslan’a (2010: 79) katılmamak 
elde değil. Zeitgesit belgesellerinin esinlendiği Venüs Projesi, ilk belgesel olan Zeitgeist The 
Movie’de dillendirilmemiştir.  
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Gizli bilgileri deşifre ettiğini ve bu bilgileri öğrendiği için kendisinin özel olduğunu 
düşünerek etkilenen milyonlarca insana ikinci belgesel olan Zeitgeist Addendium’un son 
bölümünde Venüs Projesi tanıtılmıştır. Dolayısıyla ilk önce sempati ve ilgi odağı 
oluşturularak propaganda profesyonel bir biçimde yapılmaya çalışıldı. Kullanılan bu 
yöntemin belgesellerin izlenme sayısına bakıldığında işe yaradığı söylenebilir. Zira incelenen 
Türkçe sosyal paylaşım sitelerinde olumlu etkilenen kişi sayısının ezici bir çoğunluğu 
oluşturduğu görülmektedir. Ancak izleyiciye verilen özgürlük vaadinin aksine, sunulan 
bilgilerin kafa karışıklığını giderecek gerçek bilgiler olmak yerine izleyenin gözünün önüne 
yeni bir sis perdesi çekecek fikirlerden oluştuğu görülmektedir. Dolayısıyla ‘gerçek’ ve 
‘özgür’ olanın tanımı ‘benim gerçeğim’ ve ‘benim sunduğum özgürlük’ sınırında kalmaktadır. 
Bu da aklımıza Cemil Meriç’in ‘hür kümeste hür tilki hürriyeti’ tabirini getirmektedir.  
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ÖZET 
Kur’ân-ı Kerim’in Cebrâil (a.s.) tarafından Hz. Muhammed’e (s.a.s.) intikali ile talim ve 
tilâveti başlamıştır. Yirmi küsur senede tedrici olarak nâzil olan vahiyleri Hz. Peygamber 
(s.a.s.), Cebrâil (a.s.) vasıtasıyla ezberlemiş ve bu âyetleri sema‘ ve arz usûlüyle sahâbeye 
okutmuştur. Sahâbenin bazısı inen vahiylerin belli bölümlerini ezberlerken bir kısmı da 
tamamını ezberlemiş, okuma ve öğretme konusunda ön plana çıkmıştır. Nitekim Kur’ân’ı 
bizzat Allah Resûlü’nden (s.a.s.) arz yoluyla öğrenen bu sahâbîler, Hz. Peygamber’den (s.a.s.) 
sonra kıraat imamlarının senedlerinde ikinci halkayı oluşturmaktadır. Hz. Peygamber’den 
(s.a.s.) farklı şekillerde Kur’ân’ı öğrenen sahâbe ki -onlardan bazısı Kur’ân’ı bir harf üzerine 
almışken, bazıları iki veya daha fazla harf üzerine almışlardır- gittikleri yerde öğrendikleri 
şekilde öğretmişlerdir. Sahâbenin yedi harf ruhsatından sonra Kur’an’ı farklı şekilde 
okumalarla karşılaştığı ve bu okumalardan haberdar olmayan sahâbîlerin farklı kıraatlere karşı 
tepki gösterdiği nakledilen rivâyetlerde bildirilmiştir. Sahâbe, bu okuyuş farklılıklarında kıraat 
ihtilaflarının temel kaynağının Hz. Peygamber olduğunu belirtmiştir. Bu durum daha sonraki 
dönemlerde isnâd olarak sistemleşecek hüccetin sahâbe döneminde kullanıldığını 
göstermektedir. Sahâbenin kıraat vecihleri arasında tercihte bulunduğu ve bu kıraatleri 
hüccetlendirdikleri de tespit edilmiştir. Bu delillendirmede âyetten, âyetin anlamından, nüzul 
sebebinden istişhadda bulunmuşlardır. Sahâbenin kendi kıraatini tercih ettiği ve öteki kıraati 
tenkit ettiği de tespit edilmiştir. Bu durum sahâbenin, yedi harf ruhsatı çerçevesinde farklı 
okumalarla karşılaştığını ve onların bazen bu okumalar arasında tercihte bulunduğunu bazen 
de tenkit ettiğini göstermektedir.  
Anahtar Kelimeler: Kur’ân, Kıraat, Hz. Peygamber, Sahabe  
 

INVESTIGATION OF COMPANIONS' APPROACH TO RECITATIONS 
 
ABSTRACT 
Practice and Chant of the Quran was started with the transfer of the Quran to Hz. Muhammad 
(s.a.s.) from Gabriel (a.s.). His revelations, , were sent down to The Prophet (s.a.s.) 
memorized these verses by Jibril (a.s.) and had the companions read these verses which were 
sent down gradually in twenty years in the sema and arz style. While some of the Companions 
memorized certain parts of the revealed revelations, some of them memorized the whole of 
them and came to the fore in reading and teaching. As a matter of fact, these Companions, 
who learned the Quran from the Messenger of Allah (s.a.s) personally, through submission, 
constitutes the second link in the surahs of qiraat imams after the Prophet (s.a.s.). The 
Companions, who learned the Quran in different ways from the Prophet (s.a.s.) - while some 
of them took the Quran on one letter, some of them took it on two or more letters - taught in 
the way they learned where they went.   
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It has been reported in the narrations that the Companions were faced with reading the Quran 
in different ways after the seven-letter license and that the Companions who were not aware 
of these readings reacted against different recitations. The Companions stated that the main 
source of conflict in the recitation in these differences in reading was the Prophet. This 
situation would be systematized as isnâd in the later periods, and shows that the hüccet was 
used during the Companions' period. It has also been determined that the Companions chose 
among the verses of recitation and that they used these recitations. In this proofing, they made 
a consultation from the verse, the meaning of the verse, and the reason for nuzul. It was also 
determined that the Companions preferred their own recitation and criticized the other 
recitation. This shows that the Companions encountered different readings within the 
framework of the seven letter license and that they sometimes chose between these readings 
and sometimes criticized them.    
Keywords: Qur’an, Recitation, The Prophet, Companions 
 
1.GİRİŞ 
Kur’ân-ı Kerim’in inzâliyle talim ve tilâveti başlamıştır. Hz. Peygamber (s.a.v.), nâzil olan 
vahiyleri Cebrâil (a.s.) vasıtasıyla ezberlemiş ve bu âyetleri sahâbeden kadın ve erkeklere 
sema‘ ve arz usûlüyle ayrı ayrı okutmuş ve onlardan da dinlemiştir. Bu şekilde onların 
Kur’ân’ı ezberlemelerini sağlamıştır. Nebi’nin (s.a.v.) sahâbeye bu talimi hem bireysel olarak 
hem de topluluk nezdinde gerçekleşmiştir (Demirci, 1997: 112). Sahâbenin güçlü bir hafızaya 
sahip olması, Kur’ân’ın peyderpey indirilmesi, Kur’ân’ın namazlarda belirli bir miktarda 
okunması ve Hz. Peygamber’in teşvik ve gayreti gibi hususlar bu öğretme ve ezberleme işinin 
daha kolay ve hızlı olmasını sağlamıştır (Dağ, 2011: 27). Sahâbenin bazısı inen vahiylerin 
belli bölümlerini ezberlerken bir kısmı da tamamını ezberlemiş, okuma ve öğretme konusunda 
ön plana çıkmıştır. Nebi (s.a.v.), “Kur’ân’ı şu dört kişiden öğrenin: “Abdullah b. Mes‘ûd (ö. 
32/652-53), Sâlim (ö. 12/633), Muâz (ö. 17/638), Übey b. Ka‘b (ö. 33/654)” (Buhârî, 
“Fezâilü’l-Kur’ân”, 8) ifadesiyle Kur’ân’ın eğitim ve öğretiminde öne çıkmış sahâbîleri 
belirtmiştir. Zikri geçen sahâbenin Kur’ân’ı bütün kıraat vecihleriyle cem ettikleri, nâsih ve 
mensûhunu ezberledikleri ve tilâvetini de en güzel şekilde öğrendikleri nakledilmiştir (Süyûtî, 
1426: I, 72). 
Kıraat ilmi Hz. Peygamber ile sahâbe arasında doğrudan bir ilişkinin olması, mescidin varlığı, 
mescidin yanında Suffe’nin bulunması, sahâbenin kendi arasındaki diyalog gibi müspet şartlar 
nedeniyle daha çok Medine ortamında gelişmiştir. Bu bağlamda “Kârî” ve “Kurrâ” kelimeleri 
de birer ıstılâh olarak Medine döneminde kullanılmaya başlanmıştır. Enes b. Mâlik’in 
bildirdiğine göre özellikle Ensar arasında kendilerine “Kurrâ” denilen sayıları yetmişi aşkın 
kimse bulunmaktaydı. Bunlar çevre kabilelere gönderilmek suretiyle Kur’ân öğretiminde 
bulunmaktaydılar (Ünal, 2005: 20-21).  
Hz. Peygamber’in, Kur’ân’ı farklı lehçelerle sahâbeye öğretmesi de Medine döneminde 
gerçekleşmiştir. Dolayısıyla risâletin Mekke döneminde ve Medine döneminin bir kısmında 
tek harf üzere devam ettiği söylenebilir. Allah’ın Resûlü (s.a.v.) manası aynı kalmak üzere 
Kur’ân’ın farklı lehçelerle okunmasına kolaylık maksadıyla izin vermiştir ve kendisi de bu 
ruhsatı kısmen kullanmıştır. Genel görüşe göre sahâbeden bazısı Kur’ân’ı bir harf üzerine 
almışken, bazıları iki veya daha fazla harf üzerine almışlardır. Daha sonra sahâbe farklı 
beldelere giderek öğrendiklerini bu şekilde başkalarına da okutmuşlardır. Bundan dolayı 
tabiûn ve sonraki nesillerin kıraatleri alışlarında farklılıklar oluşmuştur (Ünal, 2005: 22). 
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Nitekim Hz. Osman (r.a.), istinsâh edilen Mushaflardan her birini kıraati büyük ölçüde aynı 
olan sahâbe ile birlikte farklı beldelere göndermiştir. Bunlardan Zeyd b. Sâbit Medine’de 
görevlendirilmiş, Abdullâh b. Sâib (ö. 70/689-90) Mekke’ye, Muğîre b. Şihâb (ö. 91/710) 
Şâm’a, Ebû Abdirrahmân es-Sülemî (ö. 73/692) Kûfe’ye ve Âmir b. Abdülkays (ö. 55/675) 
Basra’ya gönderilmiştir. Tâbiûn âlimleri kıraatlerini kendi bölgelerine gönderilen 
sahâbîlerden, onlardan sonra gelen üçüncü nesil de tâbiûndan aynı şekilde öğrenmişlerdir. Bu 
durum meşhûr kıraat âlimlerine kadar böyle devam etmiştir (Zürkânî, 1415/1995: I, 330, 337). 
Bu beldelerden Mekke’ye gönderilen Abdullâh b. Sâib’in İbn Kesîr’in (ö. 120/738) 
senedinde; Kûfe’ye gönderilen Ebû Abdurrahmân es-Sülemî’nin Âsım’ın (ö. 127/745) 
senedinde; Şâm’a gönderilen Muğîre b. Şihâb’ın ise İbn Âmir’in (ö. 118/736) senedinde yer 
alması, Hz. Osman’ın istinsâh ettirdiği Mushafları çeşitli beldelere götüren sahâbenin, 
gittikleri bölgede kendi kıraatlerini öğrettiklerini göstermektedir. Bu da onların birçok 
kurrânın yetişmesine vesile olduklarının delilidir (Tetik, 1990: 53-54; Saylan, 2015: 7). 
 
2. YEDİ HARF RUHSATINDAN SONRA SAHÂBENİN FARKLI OKUYUŞLARLA 
KARŞILAŞMASI 
Sahâbenin yedi harf ruhsatından sonra Kur’an’ı farklı şekilde okumalarla karşılaştığı ve bu 
okumalardan haberdar olmayan sahâbîlerin farklı kıraatlere karşı tepki gösterdiği nakledilen 
rivâyetlerde bildirilmiştir. Bu rivâyetlerden bazıları şunlardır. Hz. Ömer’den (r.a.) şöyle 
nakledilmiştir: “Resûlullah (s.a.v.) hayatta iken Hişâm b. Hakîm’in namazda Furkân sûresini 
okuduğunu işittim. Hişâm bu sûreyi, Hz. Peygamber’in bana okutmadığı bir şekilde tilâvet 
ediyordu. Selam verinceye kadar bekledim ve sonrasında yakasından tutup bu sûreyi sana bu 
şekilde kim okuttu, diye sordum. Hişâm: “Allah’ın Resûlü (s.a.v.) bana okuttu.” dedi. Ona, 
yalan söylüyorsun çünkü Nebi (s.a.v.) bu sûreyi bana senin okuduğundan başka bir şekilde 
okuttu” dedim ve yakasından tutarak Hz. Peygamber’in huzuruna götürdüm ve onun Furkân 
sûresini bana öğrettiğinizden farklı bir şekilde okuduğunu söyledim. Hz. Peygamber (s.a.v.) 
bana “Hişâm’ın yakasını bırak!” diye buyurdu. Ona da “Ey Hişâm oku!” diye emretti. Hişâm, 
kendisinden duyduğum şekilde sûreyi okudu. Bunun üzerine Nebi (s.a.v.), “Bu sûre böyle 
indirildi” buyurdu. Bundan sonra da “Bana ey Ömer oku!” diye emretti. Ben de onun vaktiyle 
bana okuttuğu gibi kıraat ettim. Bana da “Bu sûre böyle indirildi. Kur’an yedi harf üzerine 
nazil olmuştur. Bunlardan hangisi kolayınıza gelirse onu okuyun!” buyurdu. Ebû Talha’nın 
(r.a.) rivâyetine göre yine bir şahısla Hz. Ömer arasında benzer bir ihtilaf olmuş, Hz. 
Peygamber (s.a.v.) ikisinin de okuyuşunu beğenmiş ve “Ey Ömer! Rahmet âyetini azap, azap 
âyetini rahmet kılmadıkça, Kur’an’ın bu (okuyuşlarının) hepsi doğrudur” buyurmuştur. Übey 
b. Ka‘b şöyle anlatmıştır: “Mescitte idim, birisi içeri girip namaza durdu ve benim 
okuduğumdan başka türlü okuduğunu işittim. Sonra başka biri geldi o da arkadaşının 
okuduğundan başka bir kıraatle okudu. Namazı bitince, hep birlikte Allah’ın Resûlü’nün 
yanına geldik. Ben, bu şahıs benim bilmediğim bir kıraat okudu, dedim. Bunun üzerine Hz. 
Peygamber onlara okumalarını emretti. Onlar da okudular. Nebi (s.a.v.) ikisinin okuyuşunu da 
beğendi. Bunun üzerine içime Allah’ın Resûlü’nü (s.a.v.) yalanlamak geldi ki, böylesi 
cahiliyye devrinde bile aklıma gelmemişti. Resûlullah (s.a.v.) beni kaplayan bu hâli görünce 
göğsüme vurdu. Bunun üzerine benden bir ter boşandı, sanki korkudan Allah’ı (c.c.) görüyor 
gibiydim. Nebi (s.a.v.) bana, Ey Übey! Cebrail (a.s.) bana bir harf ile oku diye gönderildi. Ben 
ona ümmetime hafiflet diye müracaatta bulundum. O da bana ikincide onu iki harf üzere oku 
diye cevap verdi. Ben de tekrar ümmetime hafiflet diye müracaatta bulundum.  
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Üçüncü de bana onu yedi harf üzere oku hem sana verdiğim her cevapla birlikte, benden 
isteyeceğin bir dileğin de verilecektir, dedi. Bunun üzerine ben, Ya Rab ümmetimi bağışla, 
dedim. Üçüncü dileğimi de bütün yaratıkların, hatta İbrâhîm’in (a.s.) beni dinleyecekleri güne 
bıraktım, buyurdu.” (Bu konuyla ilgili diğer rivâyetler için bkz. Taberî, 2001: I, 21-41; 
Begavî, 1403/1983: IV, 501-507; İbnü’l-Cezeri, ts: I, 21; Çetin, 2013: 44-55; Saylan, 2020: 
65-66) 
Konuyla ilgili rivâyetlerde yedi harf ruhsatının Medine döneminin son senelerinde gündeme 
geldiği anlaşılmaktadır (Ünal, 2005: 74). 
Bu ruhsatın verilmesinden itibaren sahâbe o ana kadar tek harf üzere inenlerde dâhil olmak 
üzere nazil olan tüm ayet ve sûreleri muhtelif vecihlerde kıraat etmişlerdir. Bu okuyuşlar Hz. 
Peygamber’in onay ve denetimi çerçevesinde gerçekleşmiştir. Bundan dolayı sahâbe, bu 
okuyuş farklılıklarında kıraat ihtilaflarının temel kaynağının Nebi (s.a.v.) olduğunu 
belirtmiştir. Nitekim yedi harf meselesiyle ilgili rivâyetlerin birçoğunda sahâbe “ أَْقَرأَنِيَها َرُسوُل
 Bu kıraati bana Allah’ın Resûlü (s.a.v.) okuttu” ifadesini kullanmışlardır. Bu durum“ ”اللهِ 
daha sonraki dönemlerde isnâd olarak sistemleşecek hüccetin sahâbe döneminde 
kullanıldığını göstermektedir (Dağ, 2011: 125-126). Bununla beraber bu dönemde birinci 
tabakadan sahâbîlerin isnâd zincirinde kullanıldığı görülmüştür.  
Nitekim İbn Abbâs’ın kıraatinin çoğunu Zeyd’in kıraati olarak ifade etmesi bunun 
göstergesidir (İbn Ebû Dâvûd, 1423/2002: I, 168; İbnü’l-Cezerî, 2006: I, 382). Burada ikinci 
tabakadan kurrâ olan İbn Abbâs’ın, kıraati birinci tabakadan kurrâ olan Zeyd b. Sâbit’ten 
aldığını ifade ederek birinci tabakayı isnâd zincirinde kullanmıştır. 
 
3. SAHÂBENİN KIRAATLER ARASINDA TERCİHTE BULUNMASI 
Sahâbe döneminde kıraat vecihleri arasında tercihte bulunulmuştur. İbn Abbâs’tan nakledilen 
rivâyet, bu duruma örnek verilebilir. Nitekim İbn Abbâs, kıraatinin çoğunluğunda Zeyd’in 
okuyuşunu tercih ettiğini ancak on küsur yerde İbn Mes‘ûd’un kıraatini aldığını ifade etmiştir 
(İbn Ebû Dâvûd, 1423/2002: I, 168). Buna benzer bir başka rivâyette ise İbn Abbâs’ın 
Kur’an’ı Zeyd b. Sâbit’in kıraatine göre okuduğu sadece on sekiz harfte İbn Mes‘ûd’un 
kıraatini tercih ettiği nakledilmiştir (İbnü’l-Cezerî, 2006: I, 382). Bu rivâyetlerde işaret 
edildiği üzere İbn Abbâs’ın seçici davranarak genellikle Zeyd b. Sâbit’in kıraatini tercih ettiği 
görülmüştür. 
Sahâbenin tercihte bulunduğu kıraatleri hüccetlendirdikleri de tespit edilmiştir. Sözgelimi “ َهْل

َل َعلَْيَنا َماِئدَةً ِمَن السََّماءِ يَْستَِطيُع َربَُّك أَْن يَُن ّزِ ” (el-Mâide 5/112) âyetinde geçen “ ُيَْستَِطيع” fiiliyle ilgili Hz. 
Âişe “ ََهْل تَْستَِطيُع َربَّك” şeklindeki okuyuşu tercih etmiştir. Kıraat âlimlerinden Kisâî’nin 
okuyuşu da bu şekildedir (İbn Mücâhid, 1119: 249; İbnü’l-Cezerî, ts: II, 256).  Hz. Aişe tercih 
ettiği okuyuşun hüccetini bir önceki âyette yer alan “Havârilerin inanmış kimseler olduğu” 
(el-Mâide 5/111) ifadesiyle yapmıştır. Buna göre mezkûr âyetin anlamı ise “Ey Îsâ, sen 
Rabbinden bunu dileyebilir misin?” şeklindedir (Ferrâ, 1983: I, 325; Taberî, 2001: IX, 117-
118; Râzî, 1981: XII, 137; Kurtubî, 2006: VIII, 286; Ebû Hayyân, 1993: IV, 58). Bu örnekte 
Hz. Âişe âyetten delil getirerek tercih ettiği kıraati hüccetlendirmiştir.  
 âyeti bu konuyla ilgili bir diğer örnektir. Hz. Alî, mezkûr âyette (İsrâ 17/102) ”َقاَل لََقدْ َعِلْمتَ “
geçen “ ََعِلْمت” fiilindeki “ت” harfini (muhâtab ta’sını) “ َُعِلْمت” şeklinde mütekellim sîgasıyla 
okumuştur. Kıraat-i seb‘a imamlarından Kisâî’nin de bu şekilde okuduğu nakledilmiştir (İbn 
Mücâhid, 1119: 385-386; İbnü’l-Cezerî, ts: II, 309; Bennâ, 2011: 362). Hz. Ali kıraatinin 
hüccetini ise âyetin anlamıyla yapmıştır.  
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Ona göre zikri geçen âyetin anlamı “Firavun, Mûsâ’nın hak üzere olduğunu bilmedi. Şâyet 
bilseydi iman ederdi. Fakat Mûsâ onu bildi” şeklindedir (Begavî, 1409: V, 134; Râzî, 1981: 
XXI, 66; Kurtubî, 2006: XIII, 183). Bu örnekte Hz. Alî, tercih ettiği kıraatin hüccetini âyetin 
anlamından delil getirerek yapmıştır. 
Sahâbe, tercih ettiği kıraatin hüccetini bazen nüzûl sebebinden delil getirerek yapmıştır. Bu 
duruma “ ََّوَما َكاَن ِلَنِبّىٍ اَْن يَغُل” (Âl-i İmrân 3/161) âyetinde geçen “ َّاَْن يَغُل” ifadesi örnek verilebilir. 
İbn Abbâs zikri geçen ifadeyi malûm şekilde okumayı tercih etmiş ve mechûl okunmasını 
eleştirerek Peygamberlere ihanet edildiğini ve onların öldürüldüğünü belirttikten sonra 
münafıkların Hz. Peygamber’i (s.a.v.) bedir gününde ganimetlerden bir şeyler aldığı 
konusunda suçladıklarında yüce Allah’ın zikri geçen âyeti indirdiğini belirtmiş ve kıraatinin 
delilini nüzûl sebebiyle yapmıştır (Süyûtî, 1424/2003: IV, 92).  
Sahâbenin tercih ettiği kıraati hüccetlendirmesinde üç tavır sergilediği tespit edilmiştir. 
Birinci tavır, sahâbenin herhangi bir soru sorulmaksızın veya tartışma ortamı olmaksızın 
tercih ettiği kıraatleri hüccetlendirmesidir. İkinci tavır, iki kıraatten biri ile ilgili soru 
neticesinde sahâbenin kendi kıraatini hüccetlendirmesidir. Üçüncüsü ise sahâbenin kıraat 
vecihleri arasında yaptığı tartışma neticesinde kendi kıraatini delillendirmesidir (Dağ, 2011: 
141). 
 
4. SAHÂBENİN KIRAATLERİ TENKİT ETMESİ 
Sahâbenin kendi kıraatini tercih ettiği ve öteki kıraati tenkit ettiği de tespit edilmiştir. Bu 
duruma “ُسُل َوَظنُّوا اَنَُّهْم َقدْ ُكِذبُوا َجاَءُهْم َنْصُرَنا  ”ُكِذبُوا“ âyetinde geçen (Yûsuf 12/110) ”َحتّٰى اِذَا اْستَْيَپَس الرُّ
ifadesi örnek verilebilir. Mezkûr âyette geçen ifadeyi İbn Kesîr, Nâfi‘, Ebû Amr ve İbn Âmir 
bu fiili şeddeli olarak “بُوا  şeklinde okumuşlardır. Âsım, Hamza ve Kisâî ise şeddesiz olarak ”ُكذِّ
 .şeklinde okumuşlardır (İbn Mücâhid, 1119: 351-352; İbnü’l-Cezerî, ts: II, 296) ”ُكِذبُوا“
Mezkûr âyetle ilgili İbn Ebî Müleyke’den şöyle bir rivâyet nakledilmiştir: “İbn Abbâs, zikri 
geçen âyetteki “ُكِذبُوا” fiilini şeddesiz okuyarak âyetin anlamının bunlar da insandılar, belâ ve 
musibetlerin uzayıp gitmesinden dolayı zaafa düştüler, unuttular ve kendilerine verilen sözün 
gerçekleştirilmeyeceğini sandılar, şeklinde olduğunu belirtmiştir. İbn Ebî Müleyke, mezkûr 
âyetin bu şekilde okunmasını Urve b. Zübeyr’e (ö. 94/713) haber verdiğini Urve’nin de Hz. 
Âişe’den nakille âyetin bu şekilde okunulmasını kabul etmediğini ve söz konusu fiilin “بُوا  ”ُكذِّ
şeklinde şeddeli okunması gerektiğini belirterek şöyle demiştir: “Bundan Allah’a sığınırım. 
Yüce Allah, Resûlü’ne her ne va’d etmişse, ölmeden önce o şeyin, mutlaka gerçekleşeceğini 
bilir. Fakat peygamberlere o kadar çok belalar isabet etti ki, beraberinde bulunan kimselerin 
kendilerini yalanlamalarından korktular.” Urve’den nakledilen bir diğer rivâyette ise Hz. 
Âişe’ye “ُكِذبُوا” fiilinin şeddeli mi yoksa şeddesiz mi okunduğunu sorduğunda Hz. Âişe’nin bu 
fiilin “بُوا  ,şeklinde şeddeli olduğunu söyleyerek âyeti bu kıraate göre yorumlamıştır (Taberî ”ُكذِّ
2001: XIII, 395-397). Begavî de bu konuyla ilgili olarak Kûfe ekolü ve Ebû Ca‘fer’in zikri 
geçen ifadeyi “ُكِذبُوا” şeklinde şeddesiz okuduklarını ancak Hz. Âişe’nin bu kıraati tenkit 
ettiğini “Hz. Âişe bu kıraati kabul etmedi” ifadesiyle vermiştir (Begavî, 1409: IV, 286). 
Örnekte görüldüğü üzere Hz. Âişe, İbn Abbâs’ın mezkûr âyette geçen “بُوا  fiilini şeddesiz ”ُكذِّ
okumasını eleştirmiştir.  
Sahâbenin kendi kıraatini tercih ederek öteki kıraati tenkit etmesinin arkasında bazı sebepler 
zikredilmiştir. Bunlardan birincisi sahâbenin öteki kıraatten haberi olmamasıdır. İkincisi ise 
diğer kıraatten haberi olmakla beraber kendi kıraatini öncelemek amacıyla öteki kıraate tepki 
göstermesidir. Üçüncüsü ise tepki gösterdiği kıraati unutmuş olmasıdır (Dağ, 2011: 141-143). 
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5. SONUÇ 
Kur’an’ı Kerim’in nâzil olduğu ortama tanıklık eden ve onun ilk muhatabı konumunda olan 
sahâbe, Kur’ân’ın talim ve tilavetinde asıl kaynak olan Hz. Peygamber’den eğitim almışlardır. 
Hz. Peygamber (s.a.v.), Cebrail (a.s.) vasıtasıyla ezberlediği âyetleri sema‘ ve arz usûlüyle 
sahâbeye okutmuştur. Sahâbenin güçlü bir hafızaya sahip olması, Kur’ân’ın peyderpey 
indirilmesi, Kur’ân’ın namazlarda belirli bir miktarda okunması ve Allah’ın Resûlü’nün 
teşvik ve gayreti gibi hususlar bu okuma ve ezberleme işinin daha kolay ve hızlı olmasını 
sağlamıştır. Kıraat ilmi Nebi (s.a.v.) ile sahâbe arasında doğrudan bir ilişkinin olması, 
mescidin varlığı, mescidin yanında Suffe’nin bulunması, sahâbenin kendi arasındaki diyalog 
gibi müspet şartlar nedeniyle daha çok Medine ortamında gelişmiştir. Hz. Peygamber’in,  
Kur’ân’ı farklı lehçelerle sahâbeye öğretmesi de Medine döneminde gerçekleşmiştir. Yedi 
harf ruhsatından sonra sahâbe, o ana kadar tek harf üzere inenlerde dâhil olmak üzere nazil 
olan tüm ayet ve sureleri muhtelif vecihlerde kıraat etmişlerdir. Kur’an’ın farklı şekillerde 
okunmasıyla karşılaşan ve bu okumalardan haberdar olmayan bazı sahâbîler, kıraatlere karşı 
tepki göstermiştir. Bu okuyuşlar Hz. Peygamber’in onay ve denetimi çerçevesinde 
gerçekleşmiştir. Bundan dolayı sahâbe, bu okuyuş farklılıklarında kıraat ihtilaflarının temel 
kaynağının Nebi (s.a.v.) olduğunu belirtmiştir. 
Bu durum daha sonraki dönemlerde isnâd olarak sistemleşecek hüccetin sahâbe döneminde 
kullanıldığını göstermektedir. Ayrıca yedi harf ruhsatı çerçevesinde farklı okumalarla 
karşılaşan sahâbe bazen bu okumalar arasında tercihte bulunmuş bazen de tenkit etmiştir.  
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ÖZET 
Abdullah b. Mes‘ûd, kıraat ilminde ön plana çıkmış ve kurrâ olarak isimlendirilmiş sahâbeden 
biridir. O, Kur’an’ın tecvidi, tertili ve tahkiki konusunda önde gelen sahâbelerdendir. Künyesi 
Ebû Abdurrahman’dır. Kıraati Hz. Peygamber’den (s.a.s.) arz yoluyla almıştır. Nitekim o, 
yetmişten fazla sûreyi bizzat Hz. Peygamber’in kendisinden öğrendiğini ifade etmiştir. İbn 
Mes‘ûd, kıraat alanında birçok öğrenci yetiştirmiştir. Hasan-ı Basrî, Katâde, Ebû 
Abdurrahman es-Sülemî ve Ebû Amr eş-Şeybânî; onun yetiştirdiği en meşhur öğrencilerinden 
birkaçıdır. Kaynaklarda İbn Mes‘ûd’a nispet edilen birçok kıraat bulunmaktadır. Abdullah b. 
Mes‘ûd’a nispet edilen bu okuyuşlar, erken dönemden günümüze kadar birçok tefsir ve kıraat 
kaynaklarında zikredilmiş ve bu kıraatlerin ayetin yorumunu desteklemek, delillendirmek 
şeklinde âyetin tefsirine sağladığı katkıya işaret edilmiştir. İbn Mes‘ûd’a nisbet edilen bu 
okuyuşların bir kısmında bazen “harf-i İbn Mes‘ûd” ifadesi kullanılmıştır. Bazen de ona ait 
bir Mushaf nüshasının bulunmasından dolayı ona nisbet edilen okuyuşlarda “Mushaf-ı İbn 
Mes‘ûd” ve “Mushaf-ı Abdullah” ifadeleri yer almıştır. İbn Mes‘ûd’a birçok vechin nispet 
edilmesi onun kıraat ilminde yetkin olduğunun en önemli göstergesidir. Onu kıraat ilminde 
önemli kılan özelliklerinden bir diğeri de kendisine ait bir mushafının bulunmasıdır. Ona ait 
olan bu Mushaf nüshasının, Hz. Ebû Bekir tarafından bir araya getirilip Hz. Osman tarafından 
çoğaltılan resmî Mushaf’tan sûrelerin tertibi, bazı kelimelerin imlâsı, tefsir kabilinden 
ilâvelerin bulunması ve farklı kıraat şekilleri  gibi hususlarda farklılık göstermektedir.  
Anahtar Kelimeler: Kıraat, Sahabe, Abdullah b. Mes‘ûd, Mushaf  
 

THE PLACE AND IMPORTANCE OF ABDULLAH B. MES‘ÛD IN RECITATION 
SCIENCE 

 
ABSTRACT 
Abdullah b. Mas‘ûd is one of the companions who came to the forefront in the science 
recitation and named as kurra. He is one of the leading companions in terms of the Quran 
tajweed, tertil and verification. His tag is Ebû Abdurrahman. The recitation was taken from 
Hz. Prophet (s.a.s) through submission. As a matter of fact, he states that he wrote more than 
seventy chapters after he learned them from Hz. Prophet. Ibn Mas‘ûd educated many students 
in the field of recitation. Hasan-ı Basrî, Katâde, Abu Abdurrahman as-Sülamî and Abu Amr 
eş-Şeybânî; are some of his most famous students. There are many recitations attributed to Ibn 
Masud in the sources. These readings, which are attributed to Abdullah b. Mes‘ûd, have been 
mentioned in many tafsir and recitation sources from the early period to the present, and the 
contribution of these recitations to the interpretation of the verse in the form of supporting and 
proving the interpretation of the verse has been pointed out. In some of these readings 
attributed to Ibn Masud, the expression “harf-ı Ibn Mas‘ûd” is sometimes used. Sometimes 
the expressions "Mushaf-ı Ibn Masud" and "Mushaf-ı Abdullah" were used in the readings 
attributed to him due to the presence of a copy of Mushaf belonging to him.  
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Attributing many verses to Ibn Masud is the most important indication that he is competent in 
the science of recitation. Another feature that makes him important in the science of recitation 
is that he has a mushaf of his own. This copy of the Mushaf belonging to him was brought 
together by Hz. Ebû Bekir, the arrangement of the surahs from the official Mushaf reproduced 
by Hz. Osman differ in matters such as the spelling of some words, the presence of additions 
in the form of commentary and different forms of recitation.   
Keywords: Recitation, Companions, Abdullah b. Mas‘ûd, al-Mushaf  
 
1.GİRİŞ 
Tam adı İbn Ğâfil b. Habîb b. Şemh b. Far Mahzûm b. Sâhile b. Kâhil b. el-Hâris b. Temîm b. 
Sa’d b. Huzeyl b. Huzeyme b. Müdrike’dir. Künyesi Ebû Abdurrahman’dır. İbn Ümmü Abd 
olarak da bilinmektedir (Zehebî, 1995: I, 113-114; İbnü’l-Cezerî, 2006: I, 409-410; İbn Hacer, 
1995: IV, 198-199; Cerrahoğlu, 1988: I, 114 ). İbn Mes‘ûd, Hz. Ömer’den önce Müslüman 
olan ilk altı kişiden biridir. Ayrıca o, cennetle müjdelenen on sahabe arasında bulunmaktadır. 
İbn Mes‘ûd, Habeşistan’a sonra da Medine’ye hicret etmiş; Bedir, Uhud, Hendek ve diğer 
gazvelere de katılmıştır (İbn Hacer, 1995: IV, 198-199). Abdullah b. Mes‘ûd’un Allah’ın 
Resûlü’nün (s.a.v.) yanından hiç ayrılmadığı, sürekli evine girip çıktığı, onun hizmetinde 
bulunarak yatacağı yeri hazırladığı ve temizliği için suyunu taşıdığı rivâyet edilmiştir. Hz. 
Peygamber’e (s.a.v.) bu kadar yakınlığı sebebiyle onun ehl-i beyt’ten biri olduğu 
zannedilmiştir (Zehebî, 1995: I, 113-114; İbnü’l-Cezerî, 2006: I, 409-410; İbn Hacer, 1995: 
IV, 200). Ayrıca Nebi (s.a.v.) onun hakkında “Eğer istişâre etmeden birini arkamda yönetici 
olarak bırakacak olsaydım, Abdullah b. Mes‘ûd’u bırakırdım” ifadesiyle ona olan güvenini 
belirtmiştir (İbn Hacer, 1995: IV, 201). İbn Mes‘ûd’un altmış yaşlarında iken Medine de H. 
32 yılında vefat ettiği nakledilmiştir (İbnü’l-Cezerî, 2006: I, 410).  
 
2.KURRÂ OLARAK NİTELENEN ABDULLAH B. MES‘ÛD’UN HAYATINDA 
KUR’ÂN’IN YERİ VE BU KONUYLA İLGİLİ RİVÂYETLER  
Abdullah b. Mes‘ûd, Tabakâtü’l-kurrâ adlı eserlerde kurrâ olaran nitelenen sahabeden biridir 
(İbn Sa‘d, 1421/2001: II, 295-297). Kur’an’ın tecvidi, tertili ve tahkiki konusunda önde 
gelenlerden biri olan İbn Mes‘ûd, Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde ilk defa Kur’ân’ı açıktan 
okuyan sahâbedir (İbnü’l-Cezerî, 2006: I, 409). Kıraati Nebi’den (s.a.v.) arz yoluyla almıştır. 
Nitekim o, Hz. Peygamber’den yetmiş sûre kadar ezberlediğini ifade etmiştir (Buhârî, 
“Feżâʾilü’l-Ḳurʾân”, 8). Ondan birçok kişi kıraat almıştır. Bu kişilerden bazıları şunlardır: 
Esved, Hâris b. Kays, Zir b. Hubeyş, Ubeyd b. Kays, Alkame, Ubeyd es-Selmânî, Ebû 
Abdurrahman es-Sülemî, Ebû Amr eş-Şeybânî, Zeyd b. Vehb ve Mesrûk’tur (Zehebî, 1995: I, 
114-115; İbnü’l-Cezerî, 2006: I, 409). Hz. Peygamber (s.a.v.) “Kur’ân’ı şu dört kişiden 
öğrenin: “Abdullah b. Mes‘ûd (ö. 32/652-53), Sâlim (ö. 12/633), Muâz (ö. 17/638), Übey b. 
Ka‘b (ö. 33/654)” (Buhârî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 8) ifadesiyle Abdullah b. Mes‘ûd’un Kur’ân’ı 
kendilerinden öğrenmelerini tavsiye ettiği dört kişiden biri olduğunu belirtmiştir. Bu durum 
onun Kur’ân eğitim ve öğretiminde öne çıkmış sahabelerden biri olduğunu göstermektedir. 
Zehebî (ö. 748/1348) de Allah’ın Resûlü (s.a.v.) döneminde Kur’ân’ı ezberleme hususunda 
öne çıkan sahâbeyi sıralarken bunların arasında Abdullah b. Mes‘ûd’u da zikretmiş ve bu 
sahâbîlerin Kur’ân’ı bizzat Hz. Peygamber’den arz yoluyla öğrendiklerini ve onların kıraat 
imamlarının senedlerinde Nebi’den (s.a.v.) sonra ikinci halkayı oluşturduklarını bildirmiştir 
(Zehebî, 1995: I, 24-42). Nitekim Abdullah b. Mes‘ûd; kıraat imamlarından Âsım, Hamza ve 
Kisâî’nin senedlerinde yer almaktadır (İbnü’l-Cezerî, 1421/2000: 118-119).  
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Kur’an bilgisi bakımından Abdullah b. Mes‘ûd’u üstün kılan hususlardan biri de onun son 
arzaya katılmış olmasıdır. Bu konuyla ilgili İbn Abbâs’tan nakledilen rivayet şöyledir: 
“İkisinden hangisinin kıraati daha evlâdır denildiğinde Abdullah b. Mes‘ûd’un kıraatini tercih 
ederiz. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) her yıl ramazan ayında o güne kadar nâzil olan ayet ve 
sûreleri Cebrâil’e arz ederdi. Vefat ettiği yıl ise bu arza iki defa olmuştur ve Abdullah b. 
Mes‘ûd bu arzada hazır bulunmuş Kur’ân’da neyin neshedilip edilmediğini bilmiştir (İbn 
Sa‘d, 1421/2001: II, 295). İbn Mes‘ûd’u kıraat ilminde önemli kılan bir diğer özelliği ise 
kendisine ait bir mushafının olmasıdır.  
Bu Mushaf, sûrelerin tertibi, bazı kelimelerin imlâsı ve tefsir kabilinden ilâvelerin bulunması 
gibi özellikleri nedeniyle resm-i mushaftan farklılık göstermektedir.1 Onun mushafındaki 
açıklama mahiyetindeki ilâveler ve farklı kıraat şekilleri Kur’an’ın hükümlerini öğrenme ve 
anlaşılması güç kelimeleri açıklama yönünden faydalı olmuştur.  
 
3. ABDULLAH B. MES‘ÛD’A NİSBET EDİLEN KIRAATLER 
Abdullah b. Mes‘ûd’a nisbet edilen kıraat vecihleri ilk dönemden günümüze kadar birçok 
kaynakta yer almıştır. Nitekim şâz kıraatlerin hücceti konusunda yazılan ilk eser olan İbn 
Cinnî’nin el-Muhteseb’inde İbn Mes‘ûd’a nisbet edilen kıraat vecihlerinin sayısı yetmiş üç’tür 
(Saylan, 2020: 76-77). Abdullah b. Mes‘ûd’a nisbet edilen okuyuşlarda “Harf-i İbn Mes‘ûd” 
(İbn Hâleveyh, ts: 34, 82; İbn Cinnî, 1994: I, 103), “Mushaf-ı İbn Mes‘ûd” (İbn Hâleveyh, ts: 
124; İbn Cinnî, 1994: I, 168) şeklinde kıraat ifadesi yerine “harf” ve “Mushaf” kavramları 
kullanılmıştır. 
İbn Mes‘ûd’a nisbet edilen bazı okuyuşlar kelimenin yapısında harf farklılığından 
oluşmaktadır. “َيا اَيَُّها الَّٖذيَن ٰاَمنُوا َال تَدُْخلُوا بُيُوتًا َغْيَر بُيُوِتُكْم َحتّٰى تَْستَاِْنُسوا” (Nûr 24/27) ayetinde geçen 
 ,şeklindedir (Taberî, 2001: XVII ”حتى تستأذنوا“ ifadesi İbn Mes‘ûd’un kıraatinde ”َحتّٰى تَْستَاْنُِسوا“
240-241; İbn Hâleveyh, ts: 103; Râzî, 1981: XXIII, 197; Kurtubî, 2006: XV, 188). Bu 
konuyla ilgili bir diğer örnek  َْواِْن َكاَن َمْكُرُهم” (İbrâhîm 14/46) âyetinde geçen “ ََكان” lafzı ile ilgili 
kıraat vechidir. İbn Mes‘ûd mezkûr ifadeyi “د” harfiyle “ َْواِْن َكاد َمْكُرُهم” şeklinde okumuştur 
(İbn Hâleveyh, ts: 74; İbn Cinnî, 1994: I, 365). İbn Mes‘ûd “ ََّحِقيٌق َعَلى أَْن َال أَقُوَل َعَلى اللَِّه إِالَّ اْلَحق” 
(Arâf 7/105) âyetini de “ ََحِقيٌق بأَْن َال أَقُول” şeklinde “على” edatı yerine “ب” harf-i cer’i ile 
okumuştur (Ferrâ, 1983: I, 286; İbn Hâleveyh, ts: 50; Kirmânî, ts: 191; Râzî, 1981: XIV, 200). 
Abdullah b. Mes‘ûd’a nisbet edilen bazı okuyuşlar lehçe farklılığından kaynaklanmaktadır. 
Bu bağlamda “ كَ َوَقالَْت َهْيَت لَ  ” (Yûsuf 12/23) âyetinde geçen “ ََهْيت” lafzı ile ilgili kıraat farklılığı 
örnek verilebilir. Söz konusu ifadeyi Kûfe ve Basra ekolleri “ َه” ve “ت” harfini fethalı olarak 
 harfini de ”ت“ harfini kesreli ve ”ه“ şeklinde okumuşlardır. Medine ve Şâm ekolleri ”َهْيَت لك“
fethalı olarak “ َِهْيت” şeklinde okumuşlardır.  

                                                           
1 İbn Mes‘ûd’un mushaf nüshalarının çoğaltılması için kurulan komisyon münasebetiyle Hz. Osman ve Zeyd b. 
Sâbit’e karşı muhalif bir tavır takındığına dair bazı rivayetler bulunmaktadır. Halbuki bu konuda İbn Mes‘ûd’un 
takındığı tavrın, ileri gelen ashap tarafından hoş karşılanmadığı ve sonradan kendisinin de bundan pişmanlık 
duyduğu bilinmektedir. Aslında Hz. Ebû Bekir Kur’an’ın toplanması için Zeyd b. Sâbit’i görevlendirdiği zaman 
İbn Mes‘ûd buna itiraz etmemiş, Hz. Osman’ın Mushaf’ın çoğaltılması maksadıyla kurduğu heyete de itirazı 
olmamıştı. Ancak Ebû Bekir’in özel nüshalara müdahale etmemesine karşılık, Osman’ın görülen lüzum üzerine 
bu nüshaların imhasını emretmiş olması, İbn Mes‘ûd’u muhalif tavır almaya sevketmişti. Ayrıca böyle büyük bir 
hizmet için Zeyd b. Sâbit seçilirken kendisine görev verilmemiş olmasından dolayı da kırgınlığını belirtmişti. 
(Cerrahoğlu, 1988: I, 114-117; Atik, M. Kemal, 2005: 1-64). 
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İbn Kesîr “ه” harfini fethalı ve “ت” harfini de zammeli olarak “ َُهْيت” şeklinde okumuşlardır 
(İbn Mücâhid, 1119: 347; İbnü’l-Cezerî, ts: II, 293-294; Bennâ, 2011: 330). Lehçe 
farklılığından kaynaklanan bu okuyuşlardan ilkinin Araplarda daha bilinen olduğu İbn 
Mesûd’dan nakledilen rivâyetle desteklenmiştir. Nitekim İbn Mesûd, Hz. Peygamber’in 
kendisine “َهْيَت لك” şeklinde okuduğunu rivâyet etmiştir.  
İbn Mesûd’un bu rivâyeti de ilk kıraat için delil olmaktadır (Begavî, 1409: IV, 227).2 
Kaynakların bir kısmı Abdullâh b. Mesûd’dan nakledilen rivâyeti delil getirerek “َهْيَت لك” 
şeklindeki okuyuşun en sahih olduğunu nakletmişlerdir (Nehhâs, 2008: 446).  
İbn Mes‘ûd’a nisbet edilen okuyuşlardan bir kısmı fiilin müennes veya müzekker 
okunmasıyla ilgilidir. Bu konuyla ilgili “ ُفََنادَتْهُ اْلَمَالئَِكة” (Âl-i İmrân 3/39) ifadesinde geçen 
 fiili ile ilgili kıraat farklılığı örnek verilebilir. Zikri geçen ifadeyi Hamza ve Kisâî ”فََنادَتْهُ “
 şeklinde ”فََنادَتْهُ “ harfi ile ”ت“ şeklinde okumuşlardır. Diğer kıraat âlimleri ise ”فناداه“
okumuşlardır (İbn Mücâhid, 1119: 205; İbnü’l-Cezerî, ts: II, 239; Bennâ, 2011: 22) Mezkûr 
ifadeyi “ت” harfi ile okuyanlar “ ُاْلَمَالئَِكة” lafzını müennes kabul etmişlerdir. Abdullâh b. 
Mes‘ûd’un ise Kur’ân’ın her yerinde geçen “ ُاْلَمَالئَِكة” lafzını müzekker olarak kabul ettiği 
zikredilmiştir. Bu konuyla ilgili olarak da Ebû Ubeyde’den nakledilen görüş delil olarak 
getirilmiştir. Ebû Ubeyde, Abullah b. Mes‘ûd’un “Eğer “ي” ve “ت” harfleri arasında ihtilafa 
düştüğünüz zaman onu “ي” harfi ile okuyun yani Kur’ân’da onu müzekker yapın” ifadesini 
müşriklerin “Melekler Allah’ın kızlarıdır” sözüne muhalefet olması için söylediğini 
belirtmiştir (Begavî, 1409: II, 33).  
İbn Mes‘ûd’a nisbet edilen bazı okuyuşlar âyetin anlamını açıklamakta ve âyetten kastedilen 
manayı desteklemektedir. Bu konuyla ilgili “ َا لَْو َكانُوا يَْفقَُهون äقُْل نَاُر َجَهنََّم أََشدُّ َحر” (Tevbe 9/81) 
âyetinde geçen “ َيَْفَقُهون” ifadesi örnek verilebilir. Söz konusu ifadenin anlamının “ َيَْعلَُمون” 
“keşke bilselerdi” şeklinde olduğu nakledildikten sonra âyetle ilgili bu yorum Abdullâh b. 
Mes‘ûd’un mushafında da bu şekilde olmasıyla delillendirilmiştir. Nitekim mezkûr âyet İbn 
Mes‘ûd’un mushafında “ ا لَْو َكانُوا يَْعلَُمونَ قُْل َناُر جَ  äَهنََّم أََشدُّ َحر ” şeklindedir (Begavî, 1409: IV, 80). 
Konu ile ilgili bir diğer örnek de “َبْل َعِجْبَت َويَْسَخُرون” (Sâffât 37/12) âyetinde geçen “ ََعِجْبت” fiili 
ile ilgili kıraat farklılığıdır. Hamza ve Kisâî zikri geçen ifadede “ت” zamirini zamme ile 
(mütekellim sîgası olarak) “ َُعِجْبت” şeklinde okumuşlardır (İbn Mücâhid, 1119: 547; İbnü’l-
Cezerî, ts: II, 356; Bennâ, 2011: 472). Abdullah b. Mes‘ûd’un kıraatinin de bu şekilde olduğu 
nakledilmiştir (Begavî, 1409: VII, 36). Bu kıraate göre anlam “Ben şaşırıyorum” şeklindedir. 
Burada Yüce Allah’ın şaşırması kulların şaşırması gibi değildir. Buna göre Allah hakkında 
söz konusu olan taaccüb, Yüce Allah’ın o durumu çirkin görerek kendilerine büyük bir azabın 
isabet etmesi ya da o durumu güzel görerek kendilerine büyük bir mükâfatın verilmesi 
manasına hamledilmiştir. Diğer kıraat âlimleri ise “ت” zamirini fethalı olarak (muhâtab 
sîgasıyla) “ ََعِجْبت” şeklinde okumuşlardır (İbn Mücâhid, 1119: 547; İbnü’l-Cezerî, ts: II, 356; 
Bennâ, 2011: 472). Bu kıraate göre hitab Hz. Peygamber’e yapılmıştır ve âyetin anlamı ise 
sen onların yalanlamalarına şaşırdın, şeklindedir (Begavî, 1409: VII, 36).  
 Abdullah b. Mes‘ûd’a nisbet edilen okuyuşların bir kısmı fıkhi hükümlerde delil olarak da 
kullanılmıştır. “ ٍفََمْن َلْم َيِجدْ َفِصَياُم ثَٰلثَِة اَيَّام” “Kim (bu imkânı) bulamazsa, onun keffareti üç gün 
oruç tutmaktır” (Mâide 5/89) âyeti bu konuyla ilgili örneklerdendir.   
                                                           
2 Kaynaklarda bu kelime ile ilgili birçok okuyuş şekli nakledilmiştir. Örneğin Nehhâs bu kelime ile ilgili “ َهْيَت
 :şeklinde yedi okuyuş şekli zikretmiştir. (Nehhâs, 2008 ”ِهئَْت لك“ ”ِهئُْت لك“ ”ِهْيُت لك“ ”ِهيَت لك“ ”َهْيُت لك“ ”َهيِت لك“ ”لك
446) Begavî ise bu kelime ile ilgili dört okuyuş şekli nakletmiştir. Bunların üçü on’lu sistem içerisinde yer alan 
okuyuşlardır. Diğeri ise Abdurrahmân es-Sülemî ve Katâde’ye nispet edilen şâz okuyuştur. (Begavî, 1409: IV, 
227) 
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Âyete göre yemin keffaretinde kişi yedirme, giydirme veya köle azat etmeye güç yettiremezse 
üç gün oruç tutması gerekmektedir. Âlimler, bu orucun peş peşe mi ya da farklı günlerde mi 
tutulacağı konusunda ihtilaf etmişlerdir. Bazılarına göre ard arda tutmak vacip değildir. 
Bazılarına göre ise zıhar ve adam öldürme keffaretlerine kıyasla yemin keffaretinde de peş 
peşe oruç tutmak vaciptir. 
Bu görüşlerini İbn Mes‘ûd’un “َفِصَياُم ثَٰلثَِة اَيَّاٍم متتابعات” “Peş peşe üç gün oruç tutması gerekir” 
şeklindeki kıraatiyle delillendirmişlerdir (Taberî, 2001: VIII, 652-654; Zemahşerî, 1998: II, 
287-288; Râzî, 1981: XII, 82-83; Kurtubî, 2006: VIII, 152; Ebû Hayyân, 1993: IV, 14).   
Abdullah b. Mes‘ûd’a nisbet edilen müdrec kıraatler de bulunmaktadır. Bu kıraatler sahâbenin 
tefsir maksadıyla ayetlere eklediği lafızlardır. Bu bağlamda “ نَّ السَّاَعةَ آتَِيةٌ أََكادُ أُْخِفيَهاإِ  ” “Onu adeta 
kendimden bile gizliyorsam da, kıyamet mutlaka gelecektir” (Tâhâ 20/15) âyeti örnek 
verilebilir. Müfessirlerin çoğu mezkûr âyeti “kıyamet mutlaka gelecektir neredeyse ben onu 
kendimden dahi gizleyeceğim” şeklinde yorumlamışlardır. Nitekim Abdullâh b. Mesûd’un 
mushafında da zikri geçen âyet “أكاد أخفيها من نفسي فكيف يعلمها مخلوق” “Ben onu neredeyse 
kendimden dahi gizleyeceğim, dolayısıyla herhangi bir varlık onu nasıl bilebilir” şeklinde 
gelmiştir (İbn Hâleveyh, ts: 90). 
Abdullah b. Mes‘ûd’a nisbet edilen okuyuş âlimler tarafından kıraatler arasındaki tercihde 
delil olarak kullanılmıştır. Bu bağlamda “ َُهْل يَْنُظُروَن إِالَّ أَْن َيأْتِيَُهُم اللَّهُ ِفي ُظلٍَل ِمَن اْلغََماِم َواْلَمَالئَِكة” 
(Bakara 2/210) âyetinde geçen  “ َُواْلَمَالئَِكة” kelimesi ile ilgili kıraat farklılığı zikredilebilir. Ebû 
Ca‘fer “من الغمام” ifadesine atfederek “ َِواْلَمَالئَِكة” şeklinde mecrûr okumuştur. Diğer kıraat 
âlimleri ise “ َُواْلَمَالئَِكة” şeklinde merfû okumuşlardır (İbnü’l-Cezerî, ts: II, 227; Bennâ, 2011: 
202). Âlimlerin bir kısmı bu iki kıraat arasında tercihte bulunmuşlardır. Nehhâs âyette geçen 
kelime ile ilgili kıraat farklılığını naklettikten sonra merfû okumanın en uygun olduğunu 
belirtmiş ve buna delil olarak Abdullâh b. Mesûd’un “  َهْل يَْنُظُروَن إِالَّ أَْن َيأِْتَيُهُم اللَّهُ َواْلَمَالئَِكةُ ِفي ُظَلٍل ِمنَ 
 şeklindeki kıraatini getirmiştir. Nitekim Abdullâh b. Mesûd’un kıraatinde söz konusu ”اْلغََمامِ 
ifade “ َُواْلَمَالئَِكة” şeklinde merfûdur (Nehhâs, 2008: 89). İlk dönem müfessirlerden Ferrâ da 
Abdullâh b. Mesûd’un kıraatini delil getirerek zikri geçen ifadeyi merfû okumanın daha güzel 
olduğunu belirtmiştir (Ferrâ, 1983: I, 124). Görüldüğü üzere Abdullah b. Mes‘ûd’a nisbet 
edilen okuyuş kıraatler arasındaki tercihte âlimler tarafından delil olarak kullanılmıştır. 
 
4. SONUÇ 
Kur’an’ın tecvidi, tertili ve tahkiki konusunda önde gelen sahâbelerden biri olan İbn Mes‘ûd, 
Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde ilk defa Kur’ân’ı açıktan okuyan kişidir. O, Tabakâtü’l-
kurrâ adlı eserlerde kurrâ olarak nitelenmiş ve kıraat imamlarından Âsım, Hamza ve Kisâî’nin 
senedlerinde yer almıştır. İbn Mes‘ûd, kıraati Nebi’den (s.a.v.) arz yoluyla almış ve ondan da 
birçok kişi kıraat almıştır. Ona nisbet edilen okuyuşların bir kısmı kendisine ait bir 
mushafının bulunmasından dolayı “Mushaf-ı İbn Mes‘ûd” ifadesiyle nakledilmiştir. Bu 
Mushaf, sûrelerin tertibi, bazı kelimelerin imlâsı ve tefsir kabilinden ilâvelerin bulunması gibi 
özellikleri nedeniyle resm-i mushaftan farklılık göstermekte ve Kur’ân’ın anlaşılmasına 
büyük katkı sağlamaktadır. Onun kendisine ait bir mushafının bulunması onu kıraat ilminde 
önemli kılan özelliklerinden biridir.  
Abdullah b. Mes‘ûd’a nisbet edilen kıraat vecihleri ilk dönemden günümüze kadar birçok 
kaynakta yer almıştır. Genellikle ona nisbet edilen okuyuşlar âyetleri anlamada, açıklamada 
ve âyetten kastedilen manayı desteklemede delil olarak kullanılmıştır. Bu bağlamda 
mushafında tefsir maksadıyla ayetlere eklediği lafızlar yani müdrec kıraatler önemli bir işleve 
sahiptir. Onun kıraatleri fıkhî hükümlerin isbâtında da delil olarak kullanılmıştır. 
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Ona nisbet edilen okuyuşların bir kısmı ise âyetin anlamına etki etmeyen vecihlerdir. Bu 
vecihlerin bazısı lehçe farklılığından kaynaklanmaktadır. Abdullah b. Mes‘ûd’a nisbet edilen 
okuyuşlar âlimler tarafından kıraatler arasındaki tercihde de delil olarak kullanılmıştır. Bu 
durum ona nisbet edilen okuyuşların hem tefsir hem de kıraat açısından önemli bir konumda 
olduğunu göstermektedir. 
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HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİNİN 

SORUMLULUĞU 
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ÖZET 
Hile; finansal tablo kullanıcılarını yanıltmak ve yanlış yönlendirmek amacıyla işletme 
yönetimi tarafından kasti olarak gerçeğe uygun olmayan finansal tabloların sunulması 
anlamına gelmektedir. İşletmelerde karşılaşılan hile türleri, varlıkların kötüye kullanılması ve 
hileli finansal raporlama olmak üzere iki grupta sınıflandırılmaktadır. Son yıllarda yaşanan 
muhasebe skandallarının birçoğu hileli finansal raporların hazırlanması ve bunların 
gizlenmesinden dolayı ortaya çıkmıştır. Hileli finansal raporlamalar yoluyla işletmelerin 
gerçek finansal durumları gizlenmekte, bu durum finansal tablo kullanıcılarının yanlış kararlar 
alarak zarar görmesine neden olmaktadır. Yaşanan bu olumsuzluklar, işletmelerin 
performansını ve itibarını zedeleyerek işletmeye olan güvenin sarsılmasına yol açmaktadır. 
Bu anlamda hileli finansal raporlamalar yalnızca işletmeyi değil, işletme ile ilgili tüm çıkar 
gruplarını da ilgilendiren bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmelerin ve çıkar 
gruplarının karşı karşıya kaldığı hileli durumların ortaya çıkarılmasında bağımsız denetçilerin 
önemli bir rolü olduğu söylenebilir. Denetim Standartlarına uygun olarak faaliyetlerini 
yürüten denetçiler, finansal tablolarda hata ve hile kaynaklı önemli yanlışlıkların olmadığına 
dair makul bir güvence elde etmekle sorumludur. Denetçinin bir hileyi tespit edebilmesi; suç 
işleyenin becerisi, muvazaalı işlemin niteliği, yapılan manipülasyonun kapsamı gibi faktörlere 
bağlıdır. Hile yapılmasını teşvik eden durumlar denetçi tarafından daha kolay 
belirlenebilirken, muhasebe tahminleri gibi yargıya dayalı alanlardaki yanlışlıkların hatadan 
mı yoksa hileden mi kaynaklandığına karar verilmesi daha zordur. Bu anlamda, bağımsız 
denetçilerin hile risklerini ortaya çıkarabilmesi için etik ilkeler çerçevesinde çalışması ve bu 
doğrultuda denetim görüşü oluşturması büyük önem arz etmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Hileli Finansal Raporlama, Bağımsız Denetim, Denetçi Sorumluluğu  
 

RESPONSIBILITY OF THE INDEPENDENT AUDITOR WITH REGARD TO 
FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING 

 
ABSTRACT   
Fraud is the deliberate misrepresentation of the financial condition of an enterprise 
accomplished through the intentional misstatement in the financial statements to deceive 
financial statement users. The types of fraud encountered at enterprises are misuse of assets 
and fraudulent financial reporting. Majority of the recent accounting scandals have emerged 
due to the preparation of fraudulent financial statements and hiding them. The actual financial 
status of the enterprises is concealed by way of fraudulent financial statements causing harm 
due to misjudgments on the part of the financial statement users. These undesired situations 
damage the performance and reputation of enterprises thereby disrupting the trust ascribed. In 
this regard, fraudulent financial statements emerge as a situation that is related not only with 
the enterprise but also all interest groups related with the enterprise.   
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It can be stated that independent auditors play a critical role in revealing the fraudulent 
circumstances that enterprises and interest groups face. Auditors carrying out their activities 
in accordance with Auditing Standards are responsible from attaining a reasonable assurance 
that there are no fraud and error based fallacies in the financial statements. The ability of an 
auditor to detect a fraud is related with factors such as the skill of the perpetrator, the 
characteristics of fictitious transactions and the scope of the manipulation. While 
circumstances that encourage fraud are more easily identified by the auditor, it is more 
difficult to decide whether mistakes in judgment related areas such as accounting estimates 
are due to mistakes or fraud. In this regard, it is of critical importance for independent 
auditors work within the framework of ethical principles and to put forth an audit opinion in 
order to reveal fraud risks.  
Keywords: Fraudulent Financial Statements, Independent Auditing, Auditor Responsibility
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ORCID: 0000-0002-3268-3702 
 
ÖZET 
Arthur Okun tarafından 1962 yılında ortaya atılan Okun Yasası ekonomik büyüme ile 
istihdam arasındaki ilişkiye dikkat çekmiştir. Bu tarihten sonra bu paralellikte çalışmaların 
sayısı artmıştır. Bu çalışmada da Türkiye’de ekonominin öncülerinden sanayi üretim endeksi 
ile istihdam oranı arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Çalışmamızın amacı, Türkiye’de sanayi 
üretim endeksi ile istihdam oranı arasında bir ilişkinin olup olmadığını ortaya koymaktır. 
Özellikle son yıllarda ülkemizde yoğunlaşan sanayi yatırımlarının temel makro 
değişkenlerden istihdama etkisinin olup olmadığının ortaya çıkarılması büyük önem arz 
etmektedir. Çünkü hükümet tarafından yoğun teşviklerle desteklenen sanayi yatırımlarının 
istihdam oranına etki etmesi beklenmektedir. Bu düşünceyle çalışmamızda 2008:08-2020:10 
dönemleri arasındaki sanayi üretim endeksi ve istihdam oranı verileri kullanılarak analizler 
gerçekleştirilmiştir. Değişkenlerin ikisinin de aynı anda birinci düzeyde durağan 
olmamasından dolayı ARDL Sınır Testi yaklaşımı uygulanmıştır. Çalışmamızın sonucunda 
ARDL(7,4) modelinin en uygun model olduğu belirlenmiştir. Buna göre, Türkiye’de sanayi 
üretim endeksi ile istihdam oranı arasında eş bütünleşmenin varlığı söz konusudur. Elde 
edilen modele uygulanan spesifikasyon testleri sonucunda model anlamlı olup, serisel 
korelasyon ve değişen varyans sorunu ile karşılaşılmamıştır. Cusum ve Cusum of Squares 
grafiklerinin güven aralığında seyrettiği gözlemlenmiştir. Modele ait hesaplanan F-değerinin 
üst sınır değerinden büyük olduğu ve değişkenler arasında uzun dönem ilişkisi olduğu 
söylenebilir. Katsayılar yorumlandığında ise, sanayi üretim endeksindeki bir birimlik 
değişimin istihdamı 0,087 birim etkilediği anlaşılmaktadır. Tüm bu sonuçlar 
değerlendirildiğinde, Türkiye’de sanayi üretim endeksi ile istihdam oranı arasında uzun 
dönem ilişkisinin olduğu belirtilmelidir. Bu durumda ülkemizde yapılacak yeni sanayi 
yatırımları ve sanayi üretiminin artırılmasına yönelik politikalar, istihdam üzerinde olumlu 
şekilde yansıyacaktır. Tersine sanayi üretiminde yaşanabilecek negatif şoklar istihdamı 
negatif etkileyecektir. Bu yönüyle ihracatın desteklenmesi, ithal edilen ürünlerin yurtiçinde 
üretiminin sağlanması ve hem yurtiçi hem de yurt dışı yatırımcıların ülkemizde yapacakları 
sanayi yatırımlarının desteklenmesi istihdamı olumlu yönde etkileyerek, yüksek seyreden 
işsizlik oranının düşürülmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Sanayi Üretim Endeksi, İstihdam Oranı, ARDL Yaklaşımı  
 

RELATIONSHIP BETWEEN INDUSTRIAL PRODUCTION INDEX AND 
EMPLOYMENT RATE IN TURKEY 

 
ABSTRACT 
The Okun Law, put forward by Arthur Okun in 1962, drew attention to the relationship 
between economic growth and employment. After this date, the number of studies in this 
parallel has increased. Also in this study is to investigate the relationship between Turkey and 
the industrial production index and the employment rate.  
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The aim of this study is to determine whether there is a relationship between the employment 
rate and industrial production index in Turkey. It is very important to find out whether the 
industrial investments, which have been  
intensified in our country in recent years, have an effect on employment, one of the basic 
macro variables. Because industrial investments supported by intensive incentives by the 
government are expected to affect the employment rate. With this in mind, in our study, 
analyzes were carried out using the industrial production index and employment rate data 
between the periods 2008:08-2020:10. Since both variables are not stationary at the first level 
at the same time, ARDL Test approach was applied. As a result of our study, it was 
determined that the ARDL (7,4) model is the most suitable model. Accordingly, between the 
industrial production index and the employment rate in Turkey is the presence of 
cointegration said. As a result of the specification tests applied to the model obtained, the 
model was significant, and there is no serial correlation and heteroskedasticity problem. It has 
been observed that Cusum and Cusum of Squares graphs are in the confidence interval. It can 
be said that the calculated F-value of the model is greater than the upper limit value and that 
there is a long-term relationship between the variables. When the coefficients are interpreted, 
it is understood that a one-unit change in the industrial production index affects employment 
by 0,087 units. When all the results were evaluated, with the employment rate among the 
industrial production index in Turkey should be noted that the long-term relationship. In this 
case, new industrial investments to be made in our country and policies to increase industrial 
production will reflect positively on employment. On the contrary, negative shocks that may 
occur in industrial production will negatively affect employment. In this respect, it is thought 
that supporting exports, ensuring the production of imported products domestically, and 
supporting industrial investments made by both domestic and foreign investors in our country 
will positively affect employment and help reduce the high unemployment rate. 
Keywords: Industrial Production Index, Employment Rate, ARDL Aproach 
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NAFTA ÜLKELERİNDE KENTLEŞME, İSTİHDAM, Co2 VE EKONOMİK 
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ÖZET 
Ekonomik büyüme ve çevre ilişkisi, iktisat literatüründe sıklıkla çalışılan ve ortak bir 
araştırma zemini oluşmuş önemli bir konudur. Özellikle 1990’den itibaren gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerin enerji tüketiminden kaynaklanan emisyonları önemli ölçüde 
artmıştır. Bu durum çevresel bozulma sorununun endişe verici seviyelere ulaşmasına ve 
küresel ısınma ile ilgili endişelerin artmasına sebep olmuştur. Çalışmanın amacı NAFTA 
(Amerika, Kanada ve Meksika) ülke grubu için çevresel bozulma ve ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bunun için kentleşme, istihdam, karbondioksit emisyonu 
ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki 1997-2019 gözlem döneminde panel kantil regresyon 
yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre ekonomik büyümenin düşük 
ve orta seviyelerde olduğu kantillerde sonuçlar anlamlı çıkmıştır. Her iki büyüme seviyesinde 
de istihdam ve brüt sermaye yatırımı ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkiye sahiptir. 
Özellikte ekonomik büyümenin düşük olduğu seviyeler için Co2, teknolojik gelişmeler ve 
kentleşmedeki artışlar ekonomik büyümeyi negatif etkilemektedir. Ekonomik büyümenin orta 
düzey olması durumunda ise teknoloji yatırımı ve Co2 deki artış önce artan daha sonra azalan 
bir etkiye sahiptir. Ayrıca kentleşmedeki artış ekonomik büyümeyi önce azaltan daha sonra 
artıran bir etkiye sahiptir. Bu sonuçlar NAFTA ülkelerinde ekonomik büyüme ile birlikte 
sürdürülebilir bir büyüme trendinin kalıcı olması için teknoloji yatırımlarından çok emek 
yoğun büyümenin sağlanabileceğini destekleyen bulgulardır. Ayrıca kentleşme ve çevre 
kirliliğindeki artışın ekonomik büyümeye zarar verdiğini gösteren sonuçlara göre bu alanlarda 
önemli politika çıkarımlarında bulunmamızı sağlamaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma; Ekonomik büyüme; CO2 emisyonu; Nafta 
Ülkeleri; Panel Kantil Regresyon  
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THE NEXUS OF URBANIZATION, EMPLOYMENT, Co2 AND ECONOMIC 

GROWTH IN NAFTA COUNTRIES: PANEL QUANTILE REGRESSION ANALYSIS 
 
ABSTRACT 
The relationship between economic growth and the environment is an important subject that is 
frequently studied in the economics literature and a common research ground has been 
formed. Especially since 1990, the emissions of developed and developing countries resulting 
from energy consumption have increased significantly. This situation has caused the 
environmental degradation problem to reach alarming levels and increased concerns about 
global warming. The aim of the study is to examine the relationship between economic 
growth and environmental degradation for the NAFTA (America, Canada and Mexico) 
country group. For this, the relationship between urbanization, employment, carbon dioxide 
emission and economic growth was analyzed using the panel quantile regression method in 
the 1997-2019 observation period. These results are the findings that support that labor-
intensive growth rather than technology investments can be achieved in NAFTA countries in 
order to maintain a sustainable growth trend with economic growth. In addition, according to 
the results showing that the increase in urbanization and environmental pollution damages 
economic growth, it enables us to make important policy implications in these areas. 
According to the research findings, the results have meaningful in quantiles where economic 
growth was at low and medium levels. Employment and gross capital investment at both 
levels of growth have a positive effect on economic growth. Especially for low levels of 
economic growth, Co2, technological developments and increases in urbanization negatively 
affect economic growth. In the case of the middle level of economic growth, technology 
investment and the increase in CO2 have an increasing and then a decreasing effect. In 
addition, the increase in urbanization has an effect that first decrease economic growth and 
then increases it. 
Keywords: Sustainable Development; Economic Growth; CO2 emission; NAFTA Countries; 
Panel Quantile Regression 
 
GİRİŞ 
Ekonomik büyüme ve çevre ilişkisi, iktisat literatüründe özellikle 1990’lardan sonra sıklıkla 
çalışılan ve teorik ve ampirik olarak ortak bir araştırma zemini oluşturulmuş önemli bir 
alandır (Beckerman, 1992; Grossman ve Krueger, 1995; Arrow vd. 1995; Henisz, 2000; 
Narayan ve  Narayan, 2010; Wang vd. 2011; Panayotou, 2016). Farklı ülke örnekleri, çeşitli 
ekonometrik modeller kullanılarak analize tabi tutulmuştur. Çalışmalarda çoğunlukla 
ekonomik büyüme için GDP, çevresel bozulma için CO2 verileri ele alınmıştır. Bunların 
yanında enerji tüketimi, yenilenebilir enerji tüketimi, kentleşme, sabit sermaye yatırımları, 
eğitim ve istihdam vb. verileri de modellerine ekleyen çalışmalarda literatürde fazlaca 
bulunmaktadır.   
Literatürdeki araştırmalar çoğunlukla CO2 emisyonunu etkileyen faktörlerin incelenmesini 
içermektedir (Shrestha vd. 2009; Al-mulali, 2012; Bouznit ve Pablo-Romero, 2016; Liv d. 
2018). Çünkü küresel ısınma günümüzün en büyük sorunlarından birisi olarak ulusal ve 
uluslararası bütün kurum ve kuruluşlarda ısrarla gündeme getirilmektedir. Yaşanılan doğal 
felaketler ve mevsim değişiklikleri ve pek çok hastalığın türemesi ve yaygınlaşması da 
karbondioksit emisyonlarının nedenlerini incelemeye araştırmacıları sevk etmektedir. 
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Ancak küresel ısınma ve etkileri son 20-25 yılın konusu olarak gündemdeyken ekonomik 
büyüme, gelişme ve refah kavramlarının çözümlenememiş girift yapısı insanlık tarihi kadar 
eskidir.Büyüme üzerine onlarca teori ileri sürülmüş fakat bu teorik reçeteler ülkeden ülkeye 
farklı etkiler göstermiştir. Bu sebeple karbon emisyonundan öte büyüme ve refah araştırılmalı 
ve kendisini etkileyen faktörler hiç vazgeçilmeden sürekli olarak incelenmelidir. Farklı 
ekonometrik yöntemler ile farklı gözlem aralıkları ile değişkenler sürekli incelenmelidir. 
Çünkü geliri olmayan, büyüme gerçekleştiremeyen ekonomilerin kendilerine dert edeceği son 
şey karbon emisyonları olabilir. 
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin enerji tüketiminden kaynaklanan emisyon artışları, 
uzun yıllardır doğaya zarar verilmesine ve giderek artan bu olumsuz etkinin geri düzeltilmesi 
zor çevresel bozulmalara sebep olması çalışmanın önemini vurgulamaktadır. Bu çalışmada 
NAFTA (Amerika, Kanada ve Meksika) ülke grubu için çevre, istihdam, kentleşme ve 
ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bunun için kentleşme, istihdam, 
karbondioksit emisyonu ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki 1997-2019 gözlem döneminde 
panel kantil regresyon yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Tablo 1’de literatürde yer alan 
çalışmalardan bazıları sunulmaktadır.  
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Tablo 1: Özet Literatür Tablosu 

Yazar Metodoloji Zaman Ülke 
Grubu 

Bulgular 

Apergis vd. 
(2010) 

Panel hata 
düzeltme 
modeli 

1984-
2007 

Gelişmiş ve 
gelişmekte 
olan ülkeler 

EC, REC ve ekonomik büyüme → 
CO2 emisyonları; 

CO2 emisyonları, REC ve 
ekonomik büyüme → nükleer EC 

CO2 emisyonları, EC ve ekonomik 
büyüme → REC 

CO2 emisyonları, EC ve REC → 
ekonomik büyüme 

Poumanyvong 
and Kaneko 

(2010) 

STIRPAT 1975-
2005 

99 ülke Kentleşme → Enerji Tüketimi 
düşük gelirli ülkelerde olumsuz 

etkiliyor; 
Kentleşme → Enerji Tüketimi orta 
ve yüksek gelirli ülkelerde olumlu 

etki 
Kentleşme → CO2 

Al-Mulali ve 
Che Sab 
(2012) 

Panel 
modeli 
Granger 

nedensellik 

1980-
2008 

19 seçilmiş 
ülke 

CO2↔ GSYİH 

Shahbaz vd. 
(2016) 

Zamanla 
değişen 
Granger 

nedenselliği 

1972-
2013 

N11 ülke 
grubu 

Bangladeş ve Mısır için GSYİH → 
CO2 

Filipinler, Türkiye ve Vietnam için 
GSYİH → Enerji Tüketimi 

Güney Kore için Enerji Tüketimi 
↔ GSYİH 

Endonezya ve Türkiye için GSYİH 
→ CO2 

Cerdeira ve 
Moutinho 

(2016) 

Otoregresif 
dağıtılmış 
gecikme 
(ARDL) 

1960-
2011 

İtalya Yenilenebilir elektrik üretimi → 
CO2 

Uluslararası ticaret → CO2; 
KBGSYİH → KB yenilenebilir 

elektrik üretimi 
KB yenilenemeyen elektrik üretimi 

→ KB yenilenebilir elektrik 
üretimi 

Wang vd 
(2018) 

VECM 
Granger 

Nedensellik 

1980-
2011 

170 ülke CO2 ↔EC,GDP, URB 
EC ↔GDP 

GDP↔ URB 
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Data ve Metodoloji 
Bu çalışmanın amacı büyüme, sabit sermaye yatırımı, kentleşme, istihdam, ARGE ve 
karbondioksit emisyonu arasındaki ilişkiyi NAFTA ülke grubunda 1997-2019 gözlem 
periyodunda incelemektir. Araştırmada kullanılan model aşağıdaki gibidir;  GDPPC = f(GCF, CO2, EMP, POP, RD) (1) 
Kişi başına düşen geliri ifade eden GDPPC değişkeni ekonomik büyüme ölçüsü olarak 
kullanılmıştır. GCF sabit sermaye yatırımını, CO2 karbondioksit emisyonunu (hava kirliliği 
ölçüsü olarak), EMP istihdamı, POP kentleşme ölçüsü olarak kentsel nüfusu, RD AR-GE 
yatırımları ölçüsü olarak kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan tüm değişkenler ve kaynakları 
aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

 
Tablo 2: Data ve kaynakları 

Değişken Data içeriği Mean Min Max Kaynak
GDPPC Kişi başına GSYİH (sabit 2010 ABD doları) 19.66007 11.56761 20.03239    WDI 
GCF Gayri safi sermaye oluşumu 

 (sabit 2010 ABD doları) 
20.01246 19.92119 20.06431    WDI 

CO2 CO2 emisyonları  
(2010 ABD Doları GSYİH başına kg) 

19.99754 19.96757 20.12566    WDI 

EMP Nüfus oranına göre istihdam, 15+, 
toplam (%) (modellenmiş ILO tahmini) 

20.00031 19.97927 20.01564    WDI 

POP Kentsel nüfus 20.00594 20.00313 20.0083    WDI 
RD Ar & Ge araştırmacıları (milyon kişi başına) 20.00512 19.85775 20.11821    WDI 

 
Araştırmada kullanılan ekonometrik yöntem panel kantildir. Binder ve Coad (2011) panel 
kantil yönteminin diğer katsayı tahmin yöntemlerinden ortalama etkileri göz ardı etmesi 
sebebiyle daha güvenilir sonuçlar vermesinin yanında Gaussian olmayan etkiler ve 
heterojenliğinde olmadığı bir yöntemdir ve katsayı tahminleri düşük orta ve yüksek olmak 
üzere üç grup halinde ifade edilir. Koenker ve Basset (1978) tarafından geliştirilen bu 
yöntemin temel eşitliği aşağıdaki gibidir; 
Zit = βi + α(h)x'it + εit  (2) 
Eşitlik 2’deki Z terimi sabit değişkeni ve x değişkeni ise modeldeki tüm değişkenleri ifade 
eder. T gözlem periyodunu ve i ise panel grubunu simgeler. H (0  <  h  <  1) kantilleri 
gösterirken β modeldeki sabit etkileri göstermektedir. 

AMPİRİK SONUÇLAR 
Değişkenlerin birim köklerinin durağan olması ekonometrik analizin doğruluğu açısından 
gereklidir. Tablo 2’de IPS– ADF– LLC birim kök analizleri yer almaktadır. Bütün 
değişkenler birinci seviyede durağandır.  
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Tablo 3: Birim kök analiz sonuçları 

Değişken IPS (individual 
root) 

ADF (individual  
root / z-değerleri) 

LLC (Common root) 

GDPPC -6.01367* -5.22798* -7.76336* 

GCF -5.06589* -4.58248* -5.07534* 

CO2 -5.99356* -5.20898* -7.33435* 

EMP -3.11497* -3.10943* -1.84258** 

POP -1.72621** -1.36381*** 0.11346 
RD -3.40484* -2.84039* -2.88945* 

Not: *,** ve *** sırasıyla; %1, %5 ve %10 seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir. 
 
Bütün değişkenlerin birim kök durağanlığına sahip olmasının ardından ekonometrik 
uygulamaya geçilebilir. Panel kantil katsayı tahminleri Tablo 3’de gösterilmektedir 

 
Tablo 4: Panel kantil tahmin sonuçları (Bağımlı değişken; GDPPC) 

Değişken Quantile 
 10th 20th 30th 40th 50th 60th 70th 80th 90th 
GCF -58.12397* .1281127* .1458571* .2191254* .1990653* .3727796* -9.08e+34 4.71e+30 .1721111 
CO2 -12.32492 -.0067819* .0083028 .0086395* -.0704376** -.2534717*** -2.11e+35 3.21e+29 -.0102327 
EMP 205.4667* .413067* .6767097* .547146* .5688809*** -1.717096 2.64e+36 3.24e+31 1.678194 
POP -796.4479* -.898174* -.5841077* -1.458465* 1.161153 -2.319575 2.66e+36 -1.61e+32 3.041205 
RD 5.270956 -.0317149* -.0262253* .0072894* -.0231315 -.0080595 -6.47e+34 2.31e+31 .1571724 

Not: *,** ve *** sırasıyla; %1, %5 ve %10 seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir. 
 
Tablo 3 panel kantil katsayı tahminlerini göstermektedir. GCF düşük ve orta kantillerde 
GDPPC üzerinde ağırlıklı olarak pozitif etki göstermektedir. İstatistiksel olarak anlamlı olan 
bu etki yüksek kantillerde görülmemektedir. CO2 ile GDPPC arasındaki ilişkiye bakıldığı 
zaman; CO2 20, 40, 50 ve 60. kantillerde GDPPC’yi istatistiksel olarak anlamlı 
etkilemektedir. Düşük ve orta kantillerde görülen etki negatif olmakla birlikte CO2 
emisyonunun artışı gelir seviyesini düşürmektedir. Bu durumda hava kirliliğinin azalması 
büyüme için oldukça önemli bir faktör olarak gözükmektedir. EMP yine düşük ve orta 
kantillerde büyüme üzerinde pozitif etki göstermektedir. İstihdam seviyesindeki bu artışın 
büyümeyi etkilemesi klasik büyüme teorilerinin de ispatıdır. Ancak nüfus ile büyüme 
arasındaki ilişki oldukça şaşırtıcıdır. Çünkü nüfus artışı düşük ve orta kantillerde GDPPC 
üzerinde negatif bir etki göstermektedir. İstihdamın temel kaynağı olan nüfus ile büyüme 
arasındaki girift ilişkinin ayrıca araştırılması gerekmektedir. Bu durumda en akılcı yorum 
kaliteli ve eğitimli iş gücünün dışında kalan vasıfsız nüfus GDPPC üzerinde azalma meydana 
getirmektedir. Nüfusun eğitim, tecrübe ve kalitesi ne kadar arttırılabilir ve beşeri sermayesi 
yüksek bir toplum haline gelinirse nüfusun büyüme üzerindeki negatif etkisi de kırılacaktır. 
Son olarak RD ile GDPPC arasındaki ilişki oldukça sınırlı bir biçimde görülmektedir. Sadece 
üç kantilde istatistiksel olarak anlamlı bir etki görülürken iki değişken arasındaki ilişki 
ağırlıklı olarak negatiftir. EMP ve RD ile GDPPC arasındaki katsayı tahminlerine göre 
NAFTA grubunda emek halen baskın olan üretim faktörüdür.  
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SONUÇ ve POLİTİKA ÖNERİLERİ 
Bu çalışmanın amacı NAFTA ülke grubunda büyüme, sabit sermaye yatırımı, istihdam, AR-
GE, nüfus ve CO2 arasındaki ilişkiyi 1997-2019 gözlem döneminde incelemektir. Çalışmada 
panel kantil ekonometrik yöntemi kullanılmış ve katsayı tahminleri kantil olarak 
incelenmiştir.  
Sabit sermaye yatırımı GDPPC üzerinde pozitif bir etki göstermektedir. Bu iki değişkenin 
pozitif etkisi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yer aldığı NAFTA grubunda emek yoğun 
üretim sisteminin büyüme üzerinde daha etkili olduğunu göstermektedir. Bu durumun bir 
diğer kanıtı teknoloji (AR-GE) ile büyüme arasındaki negatif ilişkidir. Sabit sermaye yatırımı, 
istihdam ve teknoloji değişkenlerinin büyüme üzerindeki etkileri birlikte incelendiğinde 
NAFTA grubunun sürdürülebilir büyümeyi sağlayabilmesi için emek yoğun üretimi teşvik 
etmesi gerekmektedir. Diğer bir değişken olan nüfusun büyüme üzerindeki negatif etkisi atıl 
vaziyette bulunan beşeri sermaye olarak değerlendirilmeyen nüfusun NAFTA ülkelerinde 
büyüme üzerinde bir yük olduğu şeklinde değerlendirilebilir. Nüfusun atıl vaziyette olan 
kısmının üretim sistemine dahil edilmesi bu sorunu ortadan kaldıracak ve daha hızlı bir 
büyüme sağlanabilecektir. Karbon emisyonu ile büyüme arasındaki negatif yönlü ilişki, 
NAFTA ülkelerinde hava kirliliğinin önemli bir sosyal ve kültürel hassasiyet olduğu şeklinde 
görülebilir. Karbon emisyonun artması büyümeyi azaltmaktadır. Bu durumda bu ülkelerde 
yaşayan nüfus için çevresel kirliliğin gelirden daha önemli bir yere sahip olduğu şeklinde 
yorumlanabilir.   
Sonuç olarak gelişmiş ve teknoloji yoğun üretim yaptığı düşünülen bu gelişmiş iki ve 
özellikle Amerika’nın üretim üssü olan gelişmekte olan bir ekonomide sürdürülebilir 
büyümenin temel dinamiği emek yoğun üretim olarak görülmektedir. Çalışma çağında olup 
atıl olarak bekleyen nüfusun üretim sistemine vasıflı iş gücü olarak kazandırılması 
sürdürülebilir büyümeyi hızlandırmakla birlikte kalıcı hale de getirebilir. Hava kirliliğini 
azaltıcı teknolojilerin geliştirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yoğun bir biçimde 
kullanılması da doğrudan büyüme üzerinde etkili olacaktır.  
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ÖZET  
Uyuşturucu özelliği taşıyan maddeler geçmişten günümüze kadar bütün toplumları farklı 
şekillerde ilgilendiren bir mesele olarak dikkat çekmiştir. Bunlar içerisinde özellikle afyon ve 
esrar, diğer toplumlarda olduğu gibi Osmanlı toplumunda da belli miktarda talep görmüştür. 
Osmanlı sosyoekonomik hayatında afyon ve esrarın talep görmesinde bu maddelerin sağlık 
alanında kullanılmasının önemli bir payı vardır. Özellikle Osmanlı hekimlerinin ağrı kesici ve 
tedavi edici özellikleri nedeniyle afyon başta olmak üzere esrarı yaygın şekilde tedavide 
kullanmaları, bu maddelere yönelik bir talep piyasasının oluşmasına katkı sağlamıştır. Bu 
doğrultuda Osmanlı ziraî hayatında haşhaş ve kenevir bitkisi imparatorluğun geniş bir 
coğrafyasında ekilmiş, ekilen ürünlerden elde edilen afyon ve esrar, aktarlar esnafına bağlı 
olarak faaliyet yürüten esnaflar tarafından İstanbul gibi tüketim merkezlerinde satılmıştır. 
Tüketiciler ise sağlık amacına hizmet eden bu ürünleri piyasadan rahatlıkla temin 
edebilmiştir. Dolayısıyla afyon ve esrarın üretimden tüketime varıncaya kadar belli bir 
piyasaya sahip olması, Osmanlı toplumunun genelinde bu ürünlerin bilinmesine yol açmıştır. 
Devlet ise bu süreçte, afyon ve esrar gibi ürünlerin sağlık amacı doğrultusunda piyasada satın 
alınmasına satılmasına esnaflık teşkilatı çerçevesinde kolaylık sağlamıştır. Osmanlı 
sosyoekonomik hayatında uyuşturucu maddeler her ne kadar sağlık ve şifa ürünü olarak 
piyasada talep görse de bu maddeler gerçek amacı dışında keyif verici olarak da 
kullanılmıştır. Bundan dolayı ürünlerin piyasada rahatlıkla ulaşılabilir olması bir halk sağlığı 
problemi olarak da görülmüş, devletin ilgili birimleri ise bu tür sorunlar karşısında keyif 
amacıyla kullanımı önlemeye yönelik mücadele politikaları geliştirmeye gayret etmişlerdir. 
Bu çalışmada, Osmanlı sosyoekonomik hayatında uyuşturucu madde kaynaklarının talep 
boyutu, alana özgü araştırmalar ve çeşitli arşiv kaynakları ışığında, sistematik bir bütünlük 
çerçevesinde farklı açılardan tahlil edilmeye çalışılacaktır.  
Anahtar Kelimeler: Talep, Uyuşturucu, Afyon, Esrar, Osmanlı  
 

DEMAND DIMENSION OF SOURCES OF DRUGS IN THE OTTOMAN 
SOCIOECONOMIC LIFE 

 
ABSTRACT 
Narcotic substances have attracted attention as an issue that concerns all societies in different 
ways from past to present. Among these, especially, opium and cannabis were in demand in 
Ottoman society as well as in other societies. The use of these substances in the health field 
had an important role in the demand for opium and cannabis in Ottoman socioeconomic life. 
Particularly, Ottoman physicians' widespread use of opium, especially cannabis, due to their 
pain relieving and treatment properties contributed to the formation of a demand market for 
these substances.   
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In this direction, during the Ottoman agricultural life, poppy and cannabis plants were 
cultivated in a wide geography of the empire, and the opium and cannabis obtained from the 
cultivated products were sold in consumption centers such as Istanbul by shopkeepers who 
operate under the herbalists. Consumers, on the other hand, were able to easily obtain these 
products that serve the purpose of health from the market. Therefore, the fact that opium and 
cannabis have a certain market from production to consumption caused these products to be 
known in the Ottoman society in general. In this process, the state facilitated the purchase and 
sale of products such as opium and cannabis in the market for health purposes within the 
framework of the tradesmen organization. Although drugs were in demand in the market as 
health and healing products in Ottoman socioeconomic life, these substances were also used 
for pleasure other than their real purpose. Therefore, the availability of products in the market 
has been seen as a public health problem, and the relevant units of the state have tried to 
develop policies to prevent use for pleasure in the face of such problems, and the relevant 
units of the state, on the other hand, tried to develop policies to prevent use for pleasure 
purposes against such problems. In this study, the demand dimension of drug sources in 
Ottoman socioeconomic life will be analyzed from different perspectives in the light of field-
specific research and various archive sources, within the framework of a systematic integrity. 
Key Words: Demand, Drugs, Opium, Cannabis, Ottoman 
 
1. GİRİŞ 
Tarihsel süreçte uyuşturucu maddeler, farklı amaçlarda kullanılan ve belli bir talep piyasasına 
sahip ürünler olarak dikkati çekmiştir. Bu ürünler içerisinde haşhaştan elde edilen afyon ile 
kenevirden elde edilen esrar; tarihi, sosyal, kültürel, tıbbi ve ekonomik açıdan farklı şekillerde 
eski çağlardan beri toplumsal hayatın içerisinde yer almış ve bu durum, diğer toplumlarda 
olduğu gibi Türk-İslâm toplumları için de geçerliliğini korumuştur. 
Uyuşturucu madde kaynaklarına yönelim aynı şekilde Osmanlı toplumunda da görülmüş ve 
bunun ağırlıklı kısmını da afyon ve esrar türevi ürünler teşkil etmiştir. Bilhassa afyon başta 
olmak üzere esrarın ağrı kesici ve tedavi edici özelliklerinin Türk-İslâm hekimlerinin 
dikkatini çekmesi, aynı geleneğin Osmanlı toplumu için de devamını olanaklı hale getirmiştir. 
Ancak bu olumlu yönüne rağmen uyuşturucu özelliği bulunan maddelerin geçmişten beri 
tedavi dışında keyif unsuru olarak da görülmesi, uyuşturucu maddeye yönelik politikaları 
daha karmaşık hale sokmuştur.  
Osmanlı toplumunda uyuşturucu maddelerin geleneksel tedavi hizmetlerinde kullanılması ve 
bunda da belli ölçülerde başarı sağlanması, bu maddelerin kolay teminimi öngören sistematik 
bir piyasa mekanizmasının oluşmasına katkı sağlamıştır. Buna karşı eski toplumlarda olduğu 
gibi Osmanlılarda da keyif amacıyla gayri resmi şekilde kullanımların görülmesi, yurt içi 
piyasada devletin engelleme girişimlerine rağmen sağlık dışında keyif amacına yönelik iki 
farklı talep piyasasının oluşmasına yol açmıştır. 
Osmanlı Devleti’nin uyuşturucu madde kaynaklarının teminine yönelik sürdürdüğü politika 
ise kurduğu esnaflık sistemiyle tüketicinin talebinin en rahat ve hızlı şekilde karşılanmasına 
yöneliktir. Buna karşı keyif amacıyla ortaya çıkan ve arzu edilmeyen talep piyasası için 
başlıca uygulama, bütüncül devlet politikaları ile sorunla mücadele etmek şeklinde olup 
kamunun mücadele çalışmaları ise kendini hukukî-idarî, iktisadî ve sağlık gibi alanlarda 
göstermektedir. Nitekim bu çalışmada da Osmanlı toplumunda uyuşturucu madde talep 
piyasaları ve devletin bu süreçteki rolü, uygulanan ekonomik ve sosyal politikalardan 
hareketle analiz edilmeye çalışılmaktadır.  
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Uyuşturucu maddeler, geçmişten beri sağlık sektörünün aranan ürünleri olarak varlık 
göstermiş olsa da keyif amacıyla kullanıldığında insanlık için çeşitli zararları dokunan 
maddeler olarak bilinmektedir. Bu yönüyle uyuşturucu madde kavramı birçok bilim dalının 
ilgi alanına girmektedir. Özellikle merkezinde insan sağlığı geçerli olduğu için kavram, sağlık 
bilimlerinin doğrudan ilgi alanına girmekte ve bunun yanı sıra sosyal bilimler için 
sosyoekonomik boyutları ile dikkati çekmektedir. 
Uyuşturucu madde kavramı disiplinler arası bir hüviyete sahip olmakla birlikte, maddenin 
kavramsal çerçevesinin belirlenmesinde tıbbî bakış açısı ayrı bir yere sahiptir. Bu noktada 
uyuşturucu madde, tedavi edici özellikleri nedeniyle eskiden beri tıpta bir tedavi aracı olarak 
hizmet etmesine rağmen maddenin sürekli yeni türlerinin ortaya çıkması, farklı amaçlarla 
kullanılmasından dolayı ruhî ve fizikî tahribata yol açması, merkezî sinir sistemini etkilemesi 
gibi nedenlerle ağırlıklı olarak bağımlılıkla ilişkili olarak kullanılmaktadır.1 
İnsanlık tarihi boyunca çeşitli şekillerde kullanılan uyuşturucu maddeler tıbbî açıdan elde 
edildiği kaynağa göre temelde iki gruba ayrılmaktadır. 
Uyuşturucu maddelerin bir kısmı doğal (tabii) maddeler grubunda iken bir kısmı da sentetik 
maddeler grubu olarak nitelendirilmektedir.2 Geçmişten beri uyuşturucu maddelerin ağırlıklı 
kısmını doğal maddeler oluşturmaktadır. Doğal maddeler ise haşhaş ve kenevir gibi doğrudan 
bitkilerden elde edilen maddeler olarak bilinmektedir. Özellikle haşhaşın çizilmesiyle elde 
edilen afyon, saf halde kullanıldığı gibi afyondan da çeşitli türevler ortaya çıkarılmaktadır. 
Bunlar da morfin, kodein ve eroin şeklinde sıralanmaktadır.3 Ayrıca bu grup içerisinde 
değerlendirilebilecek kenevirden elde edilen esrar da doğal maddeler içerisinde önemli bir 
yere sahiptir.4 
İnsanlığın ilk dönemlerinden itibaren haşhaş ve kenevir bitkisi, sağlık ve keyif amacı dışında 
gıda ve giyim gibi farklı amaçlara da hizmet etmiş ve aynı durum Osmanlı toplumu için de 
geçerliliğini korumuştur. Osmanlı ziraî ekonomisinde haşhaş ve kenevir bitkisinin 
imparatorluğun geniş bir coğrafyasında ekilmesi, Osmanlı toplumunun genelinde bu ürünlerin 
bilinmesine yol açmıştır. Böylelikle birbirinden farklı alanlarda ortaya çıkan talep, ürünlerin 
ziraî ve ticarî piyasasının oluşmasına da zemin hazırlamıştır. 
 
3. OSMANLI DÖNEMİNDE SAĞLIK ALANINDA UYUŞTURUCU MADDE TALEBİ 
Afyon ve esrar maddeleri ağrıları hafifletici, sızıları giderici özellikleri nedeniyle uyuşturucu 
madde olarak eski medeniyetlerden itibaren sağlık sektörünün önemli ürünleri arasında yer 
almışlardır.   

                                                           
1 Tuncay Başoğlu, "Uyuşturucu", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), C. 42, TDV Yay., İstanbul 
2012, s. 248; Kültegin Ögel, Sigara, Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları: Tanı, Tedavi ve Önleme, Yeniden 
Yayınları, İstanbul 2010, s. 3. 
2 Ögel, a.g.e., s. 4; Başoğlu, a.g.m.,  s. 248.  
3 Özcan Köknel, Bağımlılık (Alkol ve Madde Bağımlılığı), Altın Kitaplar Yay. İstanbul 1983, s. 293; Köksal 
Bayraktar, "Uyuşturucu Maddeler ve Suç Siyaseti", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LI, S. 
1-4, 1985, s. 47; Timur Demirbaş, Kriminoloji, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2005, s. 279-281. 
4 Esrar, kenevir (kendir) bitkisinden elde edilen uyuşturucu bir madde olup Türkiye’de esrar; İran’da beng/benc; 
Hindistan’da banga, ganja; Irak, Suriye ve Mısır’da haşiş; Kuzey Afrika’da kif; Amerika ve Meksika’da 
marijuana (marihuana) adlarıyla tanınmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Turhan Baytop, "Esrar", DİA, C. 11, 
TDV Yay., İstanbul 1995, s. 431-432; Sulhi Dönmezer, Kriminoloji, Beta Yayınevi, 8. Baskı, İstanbul 1994, s. 
299-300. 
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Nitekim eski ve köklü medeniyetlerden olan Sümerler, haşhaş ve keneviri yetiştirmiş ve 
tedavi amacıyla kullanmışlardı. Sümerlerin ardından ise bu maddeler İran’a, Mısır’a, 
Uzakdoğu’ya ve Avrupa’ya kadar oldukça geniş bir coğrafyaya yayılmıştı.5 
Eski medeniyetlerde tedavide yaygın şekilde kullanılan bu iki ürün ve türevleri, ağrı kesici 
özellikleri ile ön plana çıkmış ve bunlar içerisinde özellikle esrar, mide ile bağırsak ağrılarını 
ve yarım baş ağrılarını giderilmesinde kullanılmıştır.6  
İslâmî devirde ise esrara uyku verici ve anestetik gayelerle müracaat edilmiştir. Bu kapsamda 
Araplar esrarı inhalasyonla anestezide uygulamışlar, Türk İslam toplumunda İbn-i Sina da 
tedavide esrarotundan faydalanmıştır.7  
Osmanlı öncesinde esrardan başka sağlık alanında istifade edilen ve eski bir geçmişe sahip 
olan diğer bir madde de bilindiği gibi afyondur. Eski toplumlardan beri gerek sağlık alanında 
gerekse de keyif amacıyla kullanılan ve zengin bir kimyasal içeriğe sahip olduğundan morfin 
başta olmak üzere kodein, tebain, papaverin, narsein, lantopin, pseudomorfin ve narkotin 
(noskapin) gibi toplam 24 alkaloid içeren afyon, insanlığa sağlık alanında büyük hizmet 
etmiştir.8  
Afyon, Mezopotamya ve Küçük Asya’da karın ağrıları ve öksürük için ilâç olarak, İslâmî 
devirlerde ve Türk-İslâm toplumlarında ise daha çok ilâçların yapımında ve tedavide 
uyuşturucu olarak kullanılmıştır.9  
Afyon, Osmanlılar döneminde de en çok müracaat edilen ağrı kesici olarak kendini 
hissettirmiş, tedavide ise tentür veya ekstre halinde talep görmüştü.10 Özellikle Klasik 
Dönemde afyon, sağlık alanında geleneksel usullerle kullanılıyordu. XVII. yüzyılın büyük 
düşünürü Kâtip Çelebi de afyon, afyon şurubu ve buna benzer maddelerin ilaç kabilinden 
olduğunu ve bunların sadece tedavi amacıyla kullanılması gerektiğini vurguluyordu.11 Tedavi 
amacıyla kullanılan bu maddeler, ilâç hazırlama ve satma işiyle uğraşan esnaf grubunda 
aktarlar esnafı içerisinde yer alan esrarcılar ve afyoncular esnafından temin ediliyordu.12 
Osmanlı toplumunda afyon başta olmak üzere esrar, geleneksel tıp alanında başvurulan 
maddeler olarak dikkati çekse de XIX. yüzyılda Avrupa'da ilaç sanayiinde yaşanan 
gelişmelerle birlikte artık Osmanlı Devleti’nde de ilaç sanayiinin ürünleri olarak varlık 
göstermiştir.  

                                                           
5 Reşat Saka, Uyuşturucu Maddeler (Afyon -Morfin-Eroin-Esrar-Kokain) Hakkında Millî Ve Milletler Arası 
Hukukî ve Sosyal Durum, Cumhuriyet Matbaası, İstanbul 1948, s. 9-10. 
6 Baytop, "Esrar", s. 431. 
7 Ayşegül Demirhan, Geçmişte ve Günümüzde Esrar, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Yay. 1979, s. 
37. 
8 Hasan Baydar, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bilimi ve Teknolojisi, Genişletilmiş 3. Baskı, Süleyman Demirel 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 51, Isparta 2009, s. 248.  
9 Mustafa Baktır, "Afyon", DİA, C. 1, TDV Yayınları, İstanbul 1988, s. 442; Esin Kahya ve Ayşegül Demirhan 
Erdemir, Bilimin Işığında Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Tıp ve Sağlık Kurumları, Türkiye Diyanet Vakfı Yay, 
Ankara 2000, s. 89. 
10 Afife Mat, “Osmanlı İmparatorluğu'nda Afyonun Tarihi”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, XI/ 1-2, 2009-2010, 
s. 285-286. 
11 Kâtip Çelebi, Mîzân’ül-Hakk Fî İhtiyâr’il-Hakk, çev. Orhan Şaik Gökyay, Tercüman 1001 Temel Eser, 
İstanbul 1980, s. 50. 
12 Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi II. Kitap, haz. Seyit Ali Kahraman ve Yücel Dağlı,  Yapı Kredi Yayınları, 5. 
Baskı, İstanbul 2008.s. 607-608; Turhan Baytop, "Eczacılık", ", DİA,  C. 10, TDV Yay., İstanbul 1994, s. 387.  
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Bu doğrultuda zehirlenme vakalarının tedavisinde, deri altı enjeksiyonlu işlemlerde ve 
ameliyat gibi ileri düzeyli tıbbî operasyonlarda afyon ve esrar ekstresinden hazırlanan 
macunlar ile afyon türevi morfin ve eroin maddesi, tedavide yaygın şekilde uygulanmıştır.13 
Diğer taraftan XIX. yüzyılda Osmanlı toplumunda daha hafif vakalarda afyon yaygın bir 
sakinleştirici ve ağrı kesici vazifesi görmüş, isterik ve sinirli kişileri yatıştırmada, yolculuk 
öncesi heyecana ve migrene karşı kullanıldığından günümüzdeki Aspirin'e benzer bir rol 
oynamıştır. Bundan dolayı evlerdeki ecza dolaplarında mutlaka bulunur, hekimlerin en fazla 
yazdığı ilaçlar arasında yer alır, fiyatı nispeten düşük bir ürün olarak eczanelerde reçetesiz 
biçimde satılırdı.14 Dolayısıyla afyon, geleneksel biçimde bazı hastalıkların tedavisinde temel 
ilaç olarak, bazılarında ise daha çok destek ilaç olarak kullanılmıştı.15 
Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda ilaç sanayiinde yaşanan hızlı değişimler, aktarlar esnafına 
bağlı olarak geleneksel usullerle faaliyet yürüten afyoncu ve esrarcı esnafını da etkilemiştir. 
Özellikle Kırım Savaşı (1854) ve sonrasındaki gelişmelerle İstanbul’a Fransız ve İngiliz 
askerî hekim ve eczacıların gelmesiyle, İstanbul'da da modern anlamda eczaneler açılmaya 
başlamıştır.16 Ayrıca bu süreçte hem afyon ve esrarın keyif amacıyla kullanımının artması 
hem de afyon ve esrar alanındaki uluslararası gelişmeler, yeni bir nizamnâme yayınlanmasını 
sağlamıştır.  
Ortaya çıkan bu gelişmelerle birlikte 25 Nisan 1864 tarihli “Attarlar ve Kökçüler 
Nizamnâmesi” uyarınca artık, aktar esnafının esrar ve müstahzarlarını satması yasaklanmış, 
yalnız eczanelerin doktor reçetesi karşılığı satış yapmalarına izin verilerek yeni bir evreye 
geçilmişti.17 Afyon ve esrarın tıbbî amaçlar doğrultusunda kullanılmasını öngören bu 
düzenleme, önemli bir kesintiye uğramadan XX. yüzyıl başlarında da aynı şekilde devam 
etmişti.18  
Böylece ilaç sanayii ve eczacılık alanında meydana gelen bu değişim, afyon ve esrarın 
modern tıbbın kapsamı içerinde talep görmesini sağladığından, geleneksel usullerle imal 
edilen ve kullanılan esrar ve afyon mamulü ürünler üzerinde denetimlerin de artmasını gerekli 
kılmıştır. Yapılan düzenlemelerle her ne kadar afyon ve esrar türevi ürünlerin sadece tıbbî 
maksatla kullanılması sağlanmaya çalışılmış olsa da bu maddelerin birer keyif ürünü olarak 
talep görmesi, geçmişten beri gelen önemli bir sorun olarak varlığını sürdürmüştü. 

                                                           
13 Eyüp Talha Kocacık ve Afife Mat, “İstanbul’da Zehirler ve Zehirlenme Vakaları”,  Osmanlı Bilimi 
Araştırmaları, XV/2, 2014, s. 30-31; Wolfgang Schivelbusch, Keyif Verici Maddelerin Tarihi, Çev. Zehra Aksu 
Yılmazer, Genesis Kitap Yayınları, Ankara 2012, s. 211. 
14 Schivelbusch, a.g.e., s. 211. 
15 Suna Altan, "Cenevre Afyon Konferansları ve Türkiye'nin Tutumu", Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 
Bahar 2019, S. 26, s. 48.  
16 1868 yılında İstanbul’da 50 civarında eczane olduğu ve bunların Osmanlı vatandaşı veya yabancı uyruklu 
gayrimüslimlerce işletildiği bilinmektedir. 1900 yıllarında İstanbul’daki eczane sayısı 200 civarındadır ve 
bunlardan yalnız 10 tanesinin sahibi Türk’tür bkz. Baytop, "Eczacılık", s. 387. 
17 Baytop, "Esrar", s. 432. 
18 BOA, Zabtiye (ZB), nr. 596/93, 12/04/1905 (06/S/1323); BOA, Dahiliye Nezareti Mektubî Kalemi 
(DH.MKT), nr, 2851/20, 02/06/1909 (13/CA/1327); BOA, DH.MKT, nr. 2910/51, 08/08/1909 (13/B/1327); 
BOA, Meclis-i Vükela (M.V), nr, 223/113, 04/08/1922 (10/Z/1340). 
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4. OSMANLI TOPLUMUNDA KEYİF VERİCİ MADDE OLARAK UYUŞTURUCU 
TALEBİ 
Uyuşturucu maddeler, sağlık alanında birçok ağrının, sızının giderilmesinde ve çeşitli 
hastalıkların tedavisinde insanlığa büyük yararlar sağlayan ürünler olarak bilinmesine rağmen 
bu maddelerin talep boyutunun önemli kısmını afyon ve esrarın keyif amacıyla kullanımı 
oluşturmaktadır.Günlük yaşamda neşelenmek veya çeşitli sorunlardan uzaklaşmak amacıyla 
kullanılan bu maddeler, Ortadoğu ve Uzakdoğu’da hüküm sürmüş toplumlarda kullanılan ve 
daha sonra da Osmanlı coğrafyası başta olmak üzere Avrupa’ya kadar birçok bölgeye yayılan 
ürünler olarak dikkati çekmiştir.19  
Uyuşturucu maddeler içerisinde afyon ve esrarın tıbbî gerekçeler dışında kullanılmasına Türk-
İslâm toplumlarında olduğu gibi Osmanlı toplumunda da keyif amacıyla kullanım 
denilmekteydi.20 Nitekim Osmanlılar Döneminde tütün dışında keyif amacıyla kullanılan 
maddelerin başında afyon ve esrar geliyordu ve bu maddelerin müptelasına da “tiryaki” adı 
veriliyordu.21  
Osmanlı Döneminde tiryakilerin yoğunlaştığı yerlerin başında İstanbul geliyordu. Osmanlı 
İstanbul’unda tiryakiler, belli yerlerde toplanıyorlardı ve bunlar içerisinde Süleymaniye’deki 
"Tiryakiler Çarşısı" dikkati çekiyordu.22 Tiryakiler Çarşısı’nda uyuşturucu madde 
kullananların büyük kısmını ise afyon tiryakileri oluşturuyordu ve kullanıcıların pek çoğunun 
da Süleymaniye Camii karşısında ve medreselerin altında otuz beş dükkândan ibaret sıra 
kahvelere devam ettiği biliniyordu.23  
Tiryakilerin toplandığı kahvelerde özel olarak hazırlanmış afyon, çubuk veya kabak denilen 
aletlerde yakılıyor ve meydana çıkan dumanı da çekiliyordu.24  
Osmanlı toplumunda afyondan elde edilen ve talep gören diğer önemli bir keyif verici 
maddeye ise "berş”' adı veriliyordu. Afyon ve keten karışımı bir madde olan berş, aynı 
zamanda bir macun türü olarak kabul ediliyordu.25 Bunlar içerisinde “Berş-i Râhîkî” adıyla 
anılan macun, XVI. yüzyıldan itibaren şifa ve ilaç maksadıyla üretilmiş olsa da keyif amacıyla 
da piyasada satın alınan ve ciddi bir talep piyasası bulunan bir macun olarak dikkati 
çekiyordu.26 
 Osmanlı Döneminde keyif amacıyla talep gören önemli maddelerden birisi de “beng” adıyla 
bilinen esrardır.   

                                                           
19 Baktır, a.g.m., s. 442; Baytop, "Esrar", s. 432. 
20 Türk Dil Kurumu’na göre keyif kavramı farklı anlamlar ihtiva etmekle birlikte en dikkat çekici anlamlardan 
biri,  alkol ve uyuşturucu maddelerinin kullanılması halinde insanda meydana gelen durumlardır. Türk Dil 
Kurumu (TDK), htpp://tdk.gov.tr/Erişim Tarihi 26/10/2019).  
21 Abdülaziz Bey, Osmanlı Âdet, Merasim ve Tabirleri, haz. Kâzım Arısan, Duygu Arısan Günay, Tarih Vakfı 
Yurt Yayınları, İstanbul 1995, s. 325; Başoğlu, a.g.m., s. 249; Rüya Kılıç, “"Afyonun Keyfini Tiryakisinden 
Sormalı": Osmanlı ve Erken Cumhuriyet'te Madde Bağımlılığı Tarihi”, Kebikeç. S. 42,  2016, s. 151. 
22 Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi (I. Kitap), haz. Orhan Şaik Gökyay, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1999, s. 288; 
Baytop, “Esrar”, s. 431-432. 
23 Abdülaziz Bey, a.g.e., s. 325-327. 
24 Afife Mat, “Osmanlı İmparatorluğu'nda Afyonun Tarihi”, s. 286. 
25 Gelibolulu Mustafa Âli, Mevâidü’n-Nefâis Fî Kavâidi’l Mecâlis I (Görgü ve Toplum Kuralları Üzerinde 
Ziyâfet Sofraları), haz. Orhan Şaik Gökyay, İstanbul 1978, s. 326; Metin Öztürk, Sıhhatî Çelebi'nin "Menâkıb-ı 
Mükeyyifât-ı Âlem" Risalesi Çerçevesinde 17. Yüzyıl İstanbul'unda Keyif Verici Maddeler, (Yayınlanmamış 
Yüksek lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2006),  s. 32. 
26 Murat Uluskan, “İstanbul’da Bir Afyonlu Macun İşletmesi: Berş-i Rahîkî Macunhanesi (1783-1831)”, Türk 
Kültürü İncelemeleri Dergisi, S. 29, İstanbul 2013, s. 81-82. 
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Osmanlı Klasik Dönemi’nden itibaren “beng” imali ve satışıyla ilgili İstanbul’da Tiryakiler 
Çarşısı’nda “esnâf-ı bengciyân” adı verilen bir esnaf zümresinin dahi bulunduğu 
bilinmektedir.27 Nitekim Osmanlı toplumunda esrar kullanıcılarına olumlu gözle bakılmıyor, 
esrarkeşlerin söz ve davranışlarına toplumda fazla itibar edilmiyordu. Çünkü esrarkeşlerde 
madde kullanımıyla birlikte görülen tutum ve davranışlar diğer keyif vericilerinkine 
benzemediği için sağlıklı düşünen bir insan profili sergileyemiyorlardı.28  
Osmanlı Döneminde özellikle XVII. ve XVIII. yüzyıllarda şair ve düşünürlerin de ilgisini 
çekmeye başlayan ve toplumda gerek yönetilen gerekse de yöneten kesimlerce keyif amacıyla 
kullanıldığı anlaşılan keyif amacıyla uyuşturucu madde talebi, XIX. yüzyılda da devam 
etmiştir.29 Bu kapsamda daha önceki yüzyıllarda olduğu gibi afyon ve esrar, iç piyasada belli 
bir talebe sahip olsa da özellikle XIX. yüzyılda Osmanlı toplumunu etkilemesi açısından 
dünyada etkileri olan Batı kaynaklı iki önemli gelişme meydana gelmiştir. Birincisi, 
uyuşturucu maddelerin uluslararası ticaretin konusu haline gelmesiyle birlikte dünyada afyon 
savaşlarının başlaması, ikincisi de kimya sanayiinin gelişimine paralel olarak öncekilerden 
daha fazla bağımlılık yapıcı sentetik uyuşturucular üretilmesidir.30  
Sentetik kimyasalların sahneye çıkması, uluslararası arenada uyuşturucu madde tiryakiliğine 
farklı bir boyut kazandırmış ve madde bağımlılığı tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak 
değerlendirilmeye başlamıştır.31 Bu yeni ürünlere Osmanlı toplumunda da talebin artması ve 
bağımlılık sorunu, XIX. yüzyılın son döneminden itibaren artık daha fazla vurgulanır hale 
gelmiştir.32 Nitekim Osmanlı arşiv kaynaklarına göre akli denge sorunları olduğu düşünülen 
birçok kişinin aslında başta esrar ve afyon olmak üzere bunlardan elde edilen sentetik 
maddeleri kullanmaktan dolayı rahatsızlıklar yaşadıklarının tespit edildiği ve buna karşı 
önlem alınması gerektiği ifade edilmektedir.33 
Uyuşturucu maddelerin bağımlılık yapıcı özelliklerinin farkına varılmasıyla birlikte, XX. 
yüzyılın başlarından itibaren özellikle dünya genelinde uluslararası sözleşmelerle uyuşturucu 
üretim ve ticaretinin kontrol altına alınmasına çalışılmış, devletler tarafından uyuşturucu arz 
ve talebini kontrol altına almaya yönelik kanunlar çıkarılmıştır.34 Uluslararası antlaşmalarla 
uyuşturucu madde kullanımıyla yasal yollardan mücadele, Osmanlı Devleti için de 
geçerliliğini korumuş olsa da aslında Osmanlı Devleti’nin afyon ve esrar başta olmak üzere 
uyuşturucu maddelerin keyif amacıyla kullanılmasını engelleme çalışmaları, Batılı devletlere 
nazaran çok daha eski tarihlere dayanıyordu.  

                                                           
27 Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi (I. Kitap), 1999, s. 288; Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi (II. Kitap),  s. 607-608; 
Baytop, “Esrar”, s. 431-432. 
28 Muallim Şövalye Hasan Bahri, Esrarkeşler, haz. Süha Ünsal, Kebikeç Yay., Ankara 1997, s. 1-10.  
29 Turhan Baytop, Türkiye’nin Tıbbi ve Zehirli Bitkileri, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1963, s. 246; 
Baytop, “Esrar”, s. 432. 
30 Başoğlu, a.g.m., s. 250. 
31 Kılıç, a.g.m., s. 163.  
32 Eyüp Talha Kocacık ve Afife Mat, a.g.m., s. 31. 
33 BOA, ZB., nr. 490/88, 20/05/1906 (26/RA/1324); BOA, Dahiliye Nezâreti Emniyet-i Umumiye Tahrirat Kalemi 
(DH.EUM.THR), nr. 22/19-0, 03/01/1911 (29/Z/1328). 
34 Başoğlu, a.g.m., s. 250; Kılıç, a.g.m., s. 163. 
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5. SONUÇ 
Osmanlı sosyoekonomik hayatında uyuşturucu maddeye kaynaklık eden haşhaş ve kenevir 
bitkileri geniş bir coğrafyada ekilmiş ve ekilen ürünlerden afyon ve esrar elde edilmiştir. Bu 
maddeler doğal uyuşturucu grubu içerisinde hekimlerin tedavi süreçlerinde sıklıkla müracaat 
ettiği ürünler arasında yer almıştır. Afyon ve esrarın tıbbî amacı keyif verici ürünler olarak 
kullanılması ise bu ürünlere farklı bir talep sistemi ortaya koymuştur. Afyon ve esrarın farklı 
amaçlarla kullanılması ise yasal ve yasal olmayan talep piyasalarını ortaya çıkarmıştır. 
Osmanlı coğrafyasında özellikle Anadolu’da üretilen ve farklı amaçlara hizmet eden afyon ve 
esrar maddelerinin tüketim merkezlerinde ciddi bir talep görmesi, devletin de bu süreçte 
sorumluluğunu arttırmıştır.  
Nitekim afyon ve esrarın sağlık ürünü olarak talep edilmesini sağlamak ve yasal sınırlar 
içerisinde ticari faaliyetin yerine getirilmesinde Osmanlı esnaflık sisteminin önemli katkısının 
olduğu tespit edilmiştir. Buna göre ürünlerin üretim mahallinden alınarak tüketiciye 
ulaştırılmasına kadarki süreç, merkezi idarenin çizmiş olduğu kurallar ve sınırlar çerçevesinde 
hareket eden esnaflar zümresi tarafından yerine getirilmiştir. Dolayısıyla sağlık alanında 
ortaya çıkan bu talep, devletin ve esnaflık sisteminin uyum içerisinde hareket ettiğini de 
göstermiştir. 
Klasik Dönemde uyuşturucu özelliği taşıyan maddelerin talep piyasasına bakıldığında ise 
afyon ve esrar gibi doğal maddelerin yurtiçi ihtiyaca cevap vermek üzere organize edildiği 
dikkati çekmiştir. Ancak XIX. yüzyılın ilk yarısına gelindiğinde, Osmanlı iktisat 
politikalarında yaşanan köklü değişimlerle birlikte Avrupa ülkeleri ile olan dış ticaret 
hadlerinin artması, Osmanlı afyonuna Avrupa’da ciddi bir talebin ortaya çıkmasını 
sağlamıştır.  Osmanlı ekonomik ve sosyal hayatında XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
uyuşturucu maddeler içerisinde önemli bir ağırlığa sahip olan afyon üzerinde dış talebin 
ağırlık kazanmasıyla ihracat odaklı yeni bakış açısı, talep piyasasında da önemli bir değişime 
sebebiyet vermiştir. Ortaya çıkan gelişmeler, arz piyasalarının da şekillenmesine önemli 
derecede katkı sağladığından, özellikle ilaç sanayii alanında ortaya çıkan dış talep, bu 
maddelerin sağlık alanındaki öneminin artmasına yol açmıştır. Buna karşı Osmanlılarda keyif 
amacıyla uyuşturucu madde kullanımından dolayı bir talep piyasası söz konusu olsa da 
devletin ilgili birimlerinin bu piyasanın varlığını sürdürmesine hoşgörülü bir yaklaşım 
sergilemediği, Osmanlı son dönemine kadar bu piyasanın ortadan kaldırılması için mücadele 
politikalarının çok boyutlu olarak sürdürüldüğü görülmüştür. 
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ÖZET 
İşletmeler tarafından uluslararası düzeyde anlaşılabilir, karşılaştırılabilir ve şeffaf finansal 
bilgiye duyulan ihtiyaç; aynı standartların uygulanmasını zorunlu hale getirmektedir. Hizmet 
sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde ise Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve Türkiye 
Muhasebe Standartları açısından önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklıklardan birisi de 
hizmet sunan işletmelerde ki üretim maliyetlerinin hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi 
noktasında ortaya çıkmaktadır. TMS-2 Stoklar standardında göre, hizmet üretim maliyetleri 
dönemsellik kavramına uygun olarak; gelir olarak yansıtılamadığı durumlarda, 
stoklanabileceği söylemektedir. TMS 12’ ye göre varlıklara ve borçlara ait geçici farklar esas 
alınır. TMS-16 Maddi Duran Varlık Standardına göre varlıklar, maliyet, muhasebeleştirme 
amortisman açısından incelenmiştir. TMS -18 Hasılat standardına göre dönemsellik ilkesi 
dikkate alınarak işlemlerin yapılması gerektiği söylemektedir. TMS -21 Kur değişimi 
standardına genel olarak baktığımızda mevcut uygulama ile Türkiye Muhasebe standartları 
açısından önemli bir farklılık bulunmamak ile birlikte maliyet açısından kur farklarının 
maliyete dâhil edilme ya da giderleştirme noktasında bir farklılık bulunduğu göze 
çarpmaktadır. TMS-23 borçlanma maliyeti standardına göre özellikli varlık olup olmadığının 
belirlenmesi konusu ön plana çıkmaktadır. TMS-38 Maddi Olmayan Duran Varlık 
standardına göre baktığımızda ise VUK ile genel anlamda bir farklılık ortaya çıkmamaktadır 
ancak muhasebeleştirilmesi açısından belirli farklılıklar vardır. Bu çalışmanın amacı hizmet 
işletmelerinde uygulanmakta olan bu standartların diğer işletmeler arasındaki farklılıkları 
ortaya çıkarmak ve açıklamaktır. Hizmet sektöründe faaliyet göstermekte olan konaklama 
işletmelerinde VUK ve TMS/TFRS standartları açısından farklılıkların ele alınması ve 
çalışmada mevcut sistem ile önerilen sistem karşılaştırılarak, mevcut sistemin TMS ye uyumu 
amaçlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Konaklama İşletmeleri, Hizmet Üretim Maliyeti, Tekdüzen Muhasebe 
Sistemi, Türkiye Muhasebe Standardı   
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TMS/TFRS’S EFFECT ON SERVICE BUSINESS ACCOUNTING 

APPLICATIONS 
 
ABSTRACT 
The need for internationally understandable, comparable and transparent financial information 
by businesses; makes it mandatory to apply the same standards. In business operating in the 
service sector, there are significant differences Uniform Accounting System and Turkey in 
terms of Accounting Standards. One of these differences arises at the point of calculating and 
accounting the production costs in businesses that provide services. According to TMS-2 
Stocks standard, service production costs in accordance with the termality concept; He says 
that it can be stocked when it cannot be reflected as income. Temporary differences regarding 
assets and debts are taken as basis according to TAS 12. According to Tms-16 Property, Plant 
and Equipment Standard, the assets have been examined in terms of cost, accounting, 
depreciation. According to the Tms-18 Revenue standard, it says that transactions should be 
made taking into account the periodicity principle. TMS-21 Currency exchange is 
prominently established in terms of cost with to no significant differences in terms of Turkey 
Accounting standards with existing applications we look at the overall standard not included 
in the cost of the difference or expensing point difference found. The issue of determining 
whether there are qualifying assets according to the TMS-23 borrowing cost standard comes 
to the fore. When we look at TMS-38 Intangible Fixed Assets standard, there is no general 
difference with the Tax Procedure Law, but there are certain differences in terms of 
accounting. The purpose of this study is to reveal and explain the differences between these 
standards applied in service businesses and other businesses. It is aimed to handle the 
differences in terms of VUK and TMS / TFRS standards in accommodation establishments 
operating in the service sector, and to compare the current system with the proposed system in 
the study, and the compliance of the current system with TMS. 
Keywords: Hotels, Service Production Costs, Uniform Accounting System, Turkey 
Accounting Standard 

1-GİRİŞ  
Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler satılamayan ya da satıldıktan sonra mali 
tablolara yansıtılamayan hizmet üretim maliyetlerini doğru şekilde hesaplamak zorundadırlar. 
Ülkemizde farklı muhasebe uygulamalarından dolayı bir birlik sağlanamamıştır ve bu birliğin 
sağlanamamasından ötürü yapılan işlemlerde birden fazla finansal tablo hazırlanması gereği 
ortaya çıkmıştır. Çalışmamızın amacı hizmet işletmelerinde ortaya çıkan farklılıkları Türkiye 
Muhasebe Standartları ve VUK çerçevesinde karşılaştırarak nasıl bir yol izleneceğini ortaya 
koymaktır. Çalışmamızda hizmet işletmeleri ve konaklama işletmeleri hakkında genel bilgiler 
verilmiş ve TMS-2 stoklar standardı ile VUK arasındaki farklılıklara hizmet maliyeti 
açısından değinildikten sonra sırası ile TMS-12 Gelir vergisi, Maddi Duran Varlık, Hasılat 
Standardı, Kur Değişiminin Etkileri, Borçlanma Maliyetleri ve son olarak da Maddi olmayan 
duran varlık standartları ile VUK açısından farklıklara değinilmiştir. Bu çalışmanın amacı; 
hizmet sektöründe faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin dönem sonunda satılamayan ya 
da satılıp da mali tablolara yansıtılamayan hizmet üretim maliyetlerinin Türkiye Muhasebe 
Standartları ve VUK Açısından değerlendirilmesi ve farklılıkların ortaya konulabilmesidir. 
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2.  HİZMETİN TANIMI  
Hizmet kavramına yüklenilen anlamların çeşitliliği, hizmet olarak adlandırdığımız 
faaliyetlerin birbirinden çok farklı olması ve genel olarak imalat üzerine odaklanmış 
işletmecilik ve pazarlama yaklaşımları hizmet kavramını anlamayı zorlaştırmaktadır. 
Ekonomideki hizmet ağırlıklı dönüşümü ve bu dönüşümü hızlandıran nedenleri bilmek 
günümüz hizmet anlayışını açıklayabilmek açısından son derece önemlidir. Günümüzde ise 
işletmeler hızlı bir şekilde hizmet işletmesine dönüşüm süreci yaşamaktadır. Bu durum hizmet 
kavramının önemini daha da artırmaktadır. ( Öztürk, 2015, s.1). Hizmetin tanımlanmasında 
farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmektedir. En genel 
anlamıyla hizmet, eylemler, süreçler ve performanslardır. Diğer taraftan bazı pazarlama 
otoriteleri hizmeti; “dünyada üretilen ve fiziksel ürün ve yapısına sahip olmayan bütün 
aktiviteler’’ şeklinde tanımlamaktadır. Amerikan Pazarlama Birliği (AMA) aracılığıyla 
yapılan tanıma göre hizmetler; satışa sunulmuş olan veya bu malların satımı ile birlikte 
sağlanmış olan eylemler, yararlar ya da doygunluklardır. Diğer bir tanıma göre ise hizmet; 
“bir tarafın diğer tarafa sunmuş olduğu soyut bir kavram olmasından dolayı dokunulamayan 
ve bu sebepten ötürü herhangi bir sahiplikle sonuçlanmayan etkinlik veya yarar’’ şeklinde 
tanımlamıştır.(Kozak,2011,ss.1-2). Christian Grönroos’ un önerdiği tanım ise şöyledir. 
“Hizmet, dokunulamaz bir yapısı olan ve bundan dolayı müşteri ve hizmet personeli ya da 
hizmeti sağlayanın fiziksel kaynakları, malları ve sistemler arasındaki etkileşimin anında 
oluşmasını sağlayan bundan dolayı müşteri problemlerine çözüm olarak üretilen bir faaliyet 
türüdür’’ şeklinde tanımlamıştır. Yukarıdaki iki tanıma baktığımızda ise hizmetin farklı 
özelliklerine vurgu yapılmaktadır. Birincisinde hizmetin soyut olması ve sahipliğinin 
olmaması durumuna vurgu yapılırken ikincisinde ise hizmetin etkileşim boyutuna 
değinmektedir. Hizmet elle dokunup, gözle görebileceğimiz, koklayıp hissedebileceğimiz bir 
nesne değil, bir takım hareketlerden, faaliyetlerden ve süreçlerden oluşan dokunulamayan 
soyut bir kavramdır. Hizmet sadece hizmet işletmeleri tarafından sunulan bir durum değildir. 
Birçok fiziksel malın satışı ile birlikte tüketicilere eğitim, bakım/onarım, yerleştirme, 
danışmanlık, ulaştırma gibi hizmetlerde sunmaktadır. Yukarıdaki tanımlardan yola çıkarak 
özellikle iki noktanın altını çizmekte fayda vardır. Birincisi hizmeti tanımlamak kolay değildir 
ve genel anlamda kabul görmüş bir tanımı yoktur.  
İkincisi dokunulmazlık kavramı hemen hemen tüm yeni hizmet tanımlarında karşımıza çıkan 
bir olgudur ve bundan dolayı hizmetin en temel özelliklerinin başında gelmektedir. ( Öztürk, 
2015, ss.3-4). 
 
2.1. KONAKLAMA İŞLETMELERİ  
Konaklama işletmeleri, turistlerin yeme içme, eğlence, sosyal aktiviteler ve geçici konaklama 
ihtiyacını sağlayan işletmelerdir. Turistlerin gelir düzeyleri ve ihtiyaçları konaklama 
işletmelerinden bekledikleri yararlarında farklı olmasına neden olmaktadır.   ( Olalı ve 
Korzay, 1993, s.16). Konaklama tesisleri, turistik mal ve hizmetlerin üretimini sağlayan ve 
müşterilere hizmet veren yerlerdir. Bu yerler, her ülkede farklı olmasının yanı sıra, temel 
amacı aynı olup insanlara hizmeti en iyi şekilde sağlayabilmektir. Konaklama işletmelerinde 
sunulan hizmetin ölçümü ise tesisin fiziki imkânlarına iyi olmasının yanı sıra tesiste görev 
alan personelin eğitilmişliğine de bağlı bir durumdur. ( Gökdeniz ve Dinç, 2006, ss.1.2). 
Konaklama işletmesini iyi bir şekilde anlayabilmek için ise aşağıdaki tespitler 
yapılabilmektedir. (Azaltun ve Kaya, 2009, s.8).   
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“Konaklama işletmesi ilk olarak seyahat eden insanların geceleme ihtiyaçlarını 
karşılamaktadır. Turizm de gecelemenin vazgeçilmez olması nedeni ile konaklama işletmesi 
turizm işletmeleri arasında en önemlisidir. Konaklama işletmeleri insanların geceleme veya 
yeme içme gibi fizyolojik olan ihtiyaçlarının da dışında, eğlence, spor gibi sosyal ihtiyaçları 
da karşıladığı işletmelerdir. Seyahat etmekte olan insanların, seyahat nedenleri ve gelir 
düzeyleri konaklama işletmelerinde olan beklentileri farklı olmasından ötürü büyüklük ve 
ürün yelpazesine dayalı konaklama işletmeleri ortaya çıkmıştır” şeklinde tanımlanmıştır. 
 
3. TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ VE VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE 
FARKLILIKLARIN KARŞILAŞTIRILMASI 
Tekdüzen Muhasebe sisteminde TMS-2 stoklar standardı ile VUK arasındaki farklılıklara 
hizmet maliyeti açısından değinildikten sonra sırası ile TMS-12 Gelir vergisi, TMS-16 Maddi 
Duran Varlık, TMS-18 Hasılat Standardı, TMS-21 Kur Değişiminin Etkileri, TMS-23 
Borçlanma Maliyetleri ve son olarak da TMS-38 Maddi olmayan duran varlık standartları ile 
VUK açısından farklıklara konuları incelenecektir. 
 
3.1. HİZMET MALİYETLERİ STOKLANMASININ TMS-2 STOKLAR VE VUK 
AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 
Mevcut sistem ile Standartlar arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır ve bu farklılıklar 
hizmet maliyetleri ile ilgili işlemler konusunda da ortaya çıkmaktadır.  V.U.K’nda hizmetlerin 
stoklanabilmesi dair herhangi bir hüküm bulunmaz iken TMS-2 Stoklar standardına göre her 
çeşit hizmet maliyetinin stoklanabileceğini öngörmüştür. Hizmet işletmelerinde gerçekleşen 
maliyetler ile üretim işletmelerinde oluşan maliyetler arasında farklılıklar bulunmaktadır.   
Mamuller öncelikli olarak stok hesabına alınır.  Satılan kısmın maliyeti ise stoklardan 
çıkarılarak, satılan mamul maliyeti hesabına aktarılarak giderleştirme işlemi yapılır. Hizmet 
işletmelerinde ise hizmet üretim maliyetleri stoklanabilir bir gider olarak görülmediğinden, 
burada oluşan maliyetler dönem sonunda doğrudan satılan hizmet maliyetine aktarılarak 
giderleştirilir” şeklinde tanımlanmaktadır. ( Toroslu, 2010, s.151). VUK göre üretim 
maliyetleri ile ilgili işlemler 740’ nolu hesapta toplanmaktadır.  Dönem sonunda ise, yıllara 
yaygın inşaat taahhüt onarım işlemleri dışındaki hizmet işletmelerinde, stoklanabilir hizmet 
maliyeti söz konusu olmadığından dolayı dönemsellik ilkesi dikkate alınmaksızın, 741 Hizmet 
Üretim Maliyeti yansıtma hesabı aracılığıyla 622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabına aktarılır. 
TMS-2 Stoklar standardında göre, hizmet üretim maliyetleri dönemsellik kavramına uygun 
olarak; gelir olarak yansıtılamadığı durumlarda, stoklanabileceği söylemektedir. Mevcut 
sistemin TMS-2 stoklar standardı ile uygun olması için, hesap planında 154 Tamamlanmamış 
Hizmet Üretim Maliyetleri açılabilir. Bu şekilde hizmet maliyetleri, stoklanabilir maliyet 
olarak aktifleştirilmiş olurken, aynı zamanda dönemsellik ilkesine uyum sağlanmış olur. 
Dönem sonunda  740 nolu hesapta toplanan tutar yansıtma aracılığıyla 741 nolu hesaba gelir 
olarak yansıtılmamış olan tutarda 154 Tamamlanmamış Hizmet Üretim maliyetleri hesabına 
yüklenir, kalan kısım ise 622 Hizmet Maliyeti hesabına aktarılır. Maliyetlerin önce 
varlıklaştırılıp daha sonra faydası tükendikçe gidere dönüşme ilkesince 740 Hizmet Üretim 
Maliyeti Hesabındaki tutarın tamamı, 741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı 
vasıtasıyla öncelikli olarak 154 Tamamlanmamış Hizmet Üretim Maliyetleri Hesabına, 
oradan tükenen kısım 622 Satılan Hizmet Maliyeti hesabına aktarılması da uygun olur” 
şeklinde tanımlanmıştır. (Güngörmüş ve Boyar, 2008, ss.2-3).  
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3.2. HİZMET MALİYETLERİNİN TMS 12 GELİR VERGİSİ VE VUK AÇISINDAN 
KARŞILAŞTIRILMASI   
Standartlara göre gelir vergilerinin belirlenme işlemi mevcut sistem ile farklılıklar 
oluşturmaktadır. Standartta göre yapılan işlemler ile mevcut sisteme göre yapılan işlemler 
arasında rakamsal olarak farklılıklar oluşmaktadır. Bu durum işletmelerin maliyetleri 
ve karlılıklarına da  etki etmektedir.  Bu açıdan konuya baktığımızda kar-zarar rakamlarının 
ve gelir vergilerinin belirlenmesi maliyet analizi açısından önem taşımaktadır.  “Bir varlığın 
muhasebeleştirilmesi işlemi, ilgili varlığın defter değerinin bir ekonomik yarar olarak 
işletmeye gelecek dönemlerde geri kazanılacağını gösterir. Şayet varlığın defter değeri onun 
vergiye esas değerini aşarsa, bu varlık nedeniyle ileride muhasebe karının tespitinde gider 
yazılabilecek tutar vergi mevzuatına göre gider yazılabilecek tutarı aşıyor demektir”  şeklinde 
tanımlanmaktadır. ( Mutlu, 2010, s.65).Türkiye Muhasebe Standardına 12’ ye göre varlıklara 
ve borçlara ait geçici farklar da esas alınır. Varlıklara ait farklılıklar ise standarda göre şu 
şekilde uygulanacaktır. “Varlıkların muhasebe değeri, vergi değerinden büyük ise; ertelenmiş 
vergi borcu, varlıkların muhasebe değeri vergi değerinden küçük ise ertelenmiş vergi alacağı 
söz konusu olur. Borçlar için borçların muhasebe değeri vergi değerinden büyük ise 
ertelenmiş vergi alacağı, borçların muhasebe değeri vergi değerinden küçük ise ertelenmiş 
vergi borcu meydana gelir” denilmektedir. “Bu farklar için standarda göre getirilen özellikli 
bir durum da; gelir ve gider nitelikli olmayan farklara ait vergi etkisinin kayda alınmasında 
ilgili kar zarar hesabı (691 nolu hesap) ile değil öz kaynaklar içerisindeki bir hesapla 
ilişkilendirilmesinin gereğidir.” (Örten, 2012, s.154). Ertelenmiş vergi varlığı ya da vergi 
yükümlülüğü indirilebilir geçici farklar veya mahsup edilemeyen mali zararların ve vergi 
avantajlarının ileriye doğru taşıması nedeniyle, ileriki dönemlerde geri kazanılacak gelir 
vergisi tutarını ifade eder. (Akbulut, 2012, s.32 ). Yalnız bu farklılaşma sürekli değil, geçici 
bir farklılaşmadır. Farklılaşmanın sonucunda ileride farklılık ortadan kalkarken, vergi avantajı 
ya da daha az vergi ödenmesi, gerektiği durumda ise, ertelenmiş vergi varlığı, tam tersi bir 
durumda daha fazla vergi ödenmesine sebep oluyor ise ertelenmiş vergi yükümlülüğü 
vardır.(Örten, 2012, s.158 ).Vergisel açıdan indirilebilir gider niteliğindeki tüm geçici farklar 
ise, gelecek dönemlerde bu giderlerinin indirilmesine yetecek kadar ya da vergiye tabi gelir 
oluşacağının mümkün olması şartıyla ertelenmiş vergi varlığı kayıt altına alınır. (Gökçen, 
2006, s.129).  
Vergilendirilebilir geçici farka göre ise; bir varlığın ya da yükümlülüğün defter değeri ile 
vergi mevzuatı uyarınca belirlenen vergiye esas değeri arasında ortaya çıkacak olan ve 
sonraki dönemlerde mali kar ve zararın hesabında dikkate alınacak tutarlardır.( Gençoğlu, 
2007, s.102 ). 
 
3.3. HİZMET MALİYETLERİNİN TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ, VERGİ 
USUL KANUNU VE TMS-16 MADDİ DURAN VARLIK KAPSAMINDA 
MUHASEBELEŞTİRİLMESİNDEKİ FARKLILIKLAR  
Maddi duran varlık muhasebeleştirilirken maliyet bedeli ile ölçülmektedir. Maddi duran 
varlıklarla ilgili oluşan tüm maliyetler oluştuğu tarihteki değerleriyle kayıt altına alınır. 
( Demir, 2012, ss,100-101).   
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Bir maddi duran varlık kaleminin maliyeti aşağıdaki unsurları içerir: 
a) Vergi işlemleri dâhil satın alma maliyeti işlemleri   
b) Varlığın amaçlanan koşullarda çalışabilme imkânını sağlayacak her türlü maliyet   
c) Maddi duran varlıkların tahmini maliyeti ve stokların kullanım işlemleri sonucunda 
katlanmış olduğu yükümlülük 
ç) Çalışan kişilere sağlanmış olan faydalardan dolayı oluşan maliyetler  
d) Yerin hazırlanmasına ilişkin maliyetler.  
e) İlk teslimata ilişkin maliyetler.  
f) Kurulum ve montaj giderleri.  
g) Üretimden kaynaklanan satış işlemlerinde kalan tutarlar. 
ğ) Mesleki ücretler.”  
 
Maddi duran varlığın maliyetini oluşturmayan unsurlar aşağıdaki gibidir.  ( Yargıçoğlu, 2010, 
s.94). 
Maddi duran varlıkların maliyet oluşumunu etkilediği en önemli unsurların başında yıpranma 
payı yöntemi gelmektedir. Maddi duran varlıkların önemli kısımları işletme tarafından ayrı 
olarak amortismana tabi tutulabilir.   ( Kızıl vd., 2013, s.178). TMS çerçevesinde yıpranma 
payı uygulamalarında öne çıkan hususlar aşağıda sıralanmıştır. ( Çam, 2014, s.13). 
Amortisman tutarları varlığın yararlı ömrü boyunca dağıtılır ve yararlı ömür işletme 
tarafından belirlenir.   Amortisman tutarı kalıntı değeri düşülmesi ile bulunur.  Uygulama 
işleminde ise kalıntı değer amortismanın hesaplanmasında dikkate alınmaz.   Kalıntı değer,  
defter değerine eşit veya  daha fazla bir tutar olabilir.   Bu durumda, varlığın amortisman 
gideri olmayacaktır. Bir varlığa uygulanan amortisman yöntemi en azından, her hesap 
döneminin sonunda gözden geçirilir” denilmektedir. TMS- 16 Standardına göre üç temel 
amortisman ayırma yöntemi sıralanmıştır. (Akbulut, 2012, ss.524-525). Normal, Azalan ve 
Üretim miktarı yöntemidir.  Mevcut sistem ile Standartlar arasında önemli farklılıklar 
bulunmaktadır. Bu farklılıklar aşağıdaki gibidir.   (Tekşen ve Dağlı, 2017, ss.439-440).  
 

Tablo 1.Maddi Duran Varlıkların Tekdüzen Muhasebe Sistemi, Vergi Usul Kanunu ve  
TMS-16 Kapsamında Muhasebeleştirilmesindeki Farklılıklar 

Tekdüzen Muhasebe Sistemi ile Vergi 
Usul Kanunu 
 

TMS-16 Maddi Duran Varlıklar 
Standardı 

Vade farkları malın maliyetine dahil 
edilir ve bu tutar üzerinden amortisman 
işlemleri gerçekleşir. 

Vade farkları malın maliyetine dahil 
edilmeden amortisman işlemleri 
gerçekleşir. 

Faiz ve kur farkları 
maliyete eklenir sonraki gider ve maliyet 
işlemi isteğe bağlıdır. 

Faiz ve kur işlemleri özellikli varlık 
olmasının dışında tamamı gider 
yazılır. 

Demirbaşların 1500 TL altında olan 
tutarları gider yazılır. 

Tutar konusunda özgürlük yoktur 
tamamı dikkate alınır. 

Enflasyon muhasebesi ile değerleme 
işlemi kaldırılmıştır. 

Değerleme işlemi yapılabilir. 
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Değerleme Ölçüleri 
• “Maliyet bedeli 
• Borsa rayici 
• Tasarruf değeri 
• Mukayyet değer 
• İtibari değer 
• Rayiç bedel 
• Emsal bedel ve emsal ücret 
• Vergi değeri” olarak tanımlanır. 

Değerleme Esasları 
• “Tarihi Maliyet 
• Cari Maliyet 
• Gerçekleşebilir Değer 
• Bugünkü Değer” olarak tanımlanır 

Yasal işlemlerle değerleme işlemleri 
belirlenmektedir. 

İşletme sahipleri ve yöneticilerin 
değerleme konusunda yetkilidir. 

Alış işlemleri ile ilgili giderlerin aktife 
alınması seçimlik bir haktır. 

Aktifleştirme işlemi 
yapılamamaktadır. 

Maliyet bedeli amortismana tabidir. Maliyet bedeli amortisman işleminden 
kalıntı değerin çıkarılması ile bulunur. 

Amortisman Ayırma Yöntemleri 
• “Normal Amortisman Yöntemi 
• Azalan Bakiyeler Yöntemi 
• Fevkalade Amortisman Yöntemi 
• Madenlerde Amortisman Yöntemi 
• Kıst amortisman Yöntemi” olarak 
tanımlanır. 

Amortisman Ayırma Yöntemleri 
• “Normal (Doğrusal)Amortisman 
Yöntemi 
• Azalan Bakiyeler Yöntemi 
• Üretim Miktarı Yöntemi” olarak 
tanımlanır. 

. Normal amortisman yönteminden 
azalan bakiyeler yöntemine 
geçiş imkanı yoktur ama azalan 
bakiyeler yönteminden normal 
amortisman yöntemine geçiş işlemi 
mümkündür. 

Amortisman yöntemi tüketim şekli 
değişmediği sürece yöntem olarak 
değiştirilmez. 

Kıst amortisman işlemleri sadece binek 
otomobiller ile ilgili işlemlerde 
uygulanır. 

Kıst amortismanın uygulanabilmesi 
için herhangi bir sınırlama işlemi 
yoktur maddi olan tüm 
varlıklara kıst amortisman 
uygulanabilir. 

Amortisman listede yayınlanan oranlar 
üzerinden belirlenir. 

Amortisman işlemi için yararlı ömür 
işletme tarafından belirlenir. 

Varlıkların aktif olarak kullanılıp 
kullanılmaması amortismanın ayrılması 
ile ilgili durum konusunda farklılık 
oluşturmaz. 

Aktif olarak kullanılmayan hiçbir 
varlığa amortisman ayrılmaz. 

Kaynak: (Tekşen vd.,2017:439-440). 
 
3.4.TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK VE VUK KARŞILAŞTIRILMASI   
Standarda göre baktığımızda maddi olmayan duran varlıklar sınırlı veya sınırsız bir ömre 
sahip olabilmektedir. Ancak sınırsız ömre sahip olanlar itfaya tabi tutulamaz. TMS-38, TMS-
2 ve TMS-36 göre başka bir varlığın maliyetinin bir parçası olarak muhasebeleştirilmedikleri 
sürece, gerçekleştirildiği dönemde gider olarak muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.  
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Ayrıca, TMS- 38 ve Kobi TFRS Bölüm 18’ göre ise sınırlı yararlı ömre sahip varlığın itfaya 
tabi tutarı, kalıntı değer düşüldükten sonra belirlenmelidir. Yalnız, sınırsız yararlı ömre sahip 
maddi olmayan duran varlıklar itfa edilemez. ( Deran ve Savaş, 2013, s.90). 

 
Tablo 2. Maddi Olmayan Duran Varlıkların VUK ve TMS 38 Bakış Açılarıyla 

Karşılaştırılması 
Aşağı kısımda ise, vergi açısından maddi olmayan duran varlıklarla ilgili TMS-38 göre özet 
karşılaştırılması yer almaktadır. 

 

Maddi 
Olmayan 

Duran 
Varlıklar 

VUK TMS 38 

Haklar 

Değerlemesi 
Maliyet değeri 
ile değerlenir. 

Muhasebeleştirme 
işleminin ilk 
aşamasında maliyet 
değeri ile sonraki 
dönemlerde ise maliyet 
ve değerleme 
noktasında seçimlik hak 
olarak bırakılmıştır. 

İtfası 

Faydalı ömrü 
15 yıl olarak 
baz alınarak 
eşit taksitlerle 
ödenir. 
 

Sınırlı yararlı ömre 
sahip olan varlıklar itfa, 
azalan ve üretim birimi 
yönteminden birini 
seçerek itfa edilir. 
Sınırsız yararlı ömre 
sahip olanlar ise itfa 
edilmez. 

Şerefiye 

Değerlemesi 

Şerefiye 
mukayyet 
değer ile 
değerlenir. 

Gerçeğe uygun değer 
ile değerlenir. 

 
İtfası 

Beş yıl 
içerisinde 
ödenir. 
 

Her yıl değer 
düşüklüğü işlemi 
gerçekleştirilir. 

 
Kuruluş ve 
Örgütlenme 

Gideri 

 
Değerlemesi 

 
Mukayyet 
değer 
İle değerlenir. 

Dönem Gideri olarak 
kayıt edilir. 

 
İtfası 

Beş yıl 
içerisinde 
ödenir. 

İtfa işlemine tabi 
değildir. 
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Araştırma ve 

Geliştirme 
Gideri 

 
Değerlemesi 

Mukayyet 
değer ile 
değerlenir. 

Dönem gideri olarak 
kaydedilir. 

 
İtfası 

Beş yıl 
içerisinde 
ödenir. 
 

Sınırlı yararlı ömre 
sahip olan varlıklar itfa, 
azalan ve üretim birimi 
yönteminden birini 
seçerek itfa edilir. 
Sınırsız yararlı ömre 
sahip olanlar ise itfa 
edilmez. 

 
Özel 

Maliyetler 

 
Değerlemesi 

Maliyet değeri 
ile değerlenir 

Aktifleştirilemez. 

 
İtfası 

Beş yıl 
içerisinde 
ödenir. 

İtfa işlemine tabi 
değildir. 
 

Kaynak: (Deran ve Savaş, 2013, s.91). 
 
3.5. HİZMET MALİYETLERİNİN TMS 18 HASILAT STANDARDI VE VUK 
AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI   
Hasılat standardına göre, hizmete ilişkin bir sonucun güvenilir bir şekilde tahmin edilebildiği 
durumlarda ise, hasılat işleminin raporlama dönemi sonu itibariyle tamamlama düzeyi dikkate 
alınarak finansal tablolara yansıtılır. ( Elmas, 2014, s.127). 
TMS-18 Hasılat Standardına göre, hizmet satışlarında gerçekleştirilen işlemler veya 
kullanılan maliyet ya da giderler ölçülmeli eşleştirilmeli ve dönemsellik kavramına uygun 
olarak muhasebeleştirilerek kayıt altına alınmalıdır. Bilanço tarihi ile birlikte tamamlanmış 
olan hizmet kadar kısım gelir olarak yazılmalı ve gelirin sağlanması için katlanılmış olan 
maliyetler ise hizmet maliyetine yansıtılmalıdır. Konaklama işletmelerinde dönem sonunda 
satılmamış odalar mevcut ise maliyet işlemleri hizmet stoğu hesabında aktifleştirilmelidir.   
Ayrıca standartta göre hasılatın muhasebeleştirilmesine yönelik muhasebe politikaları, mal 
satışı, hizmet sunumu, faiz, isim hakkı ve temettülerden ayrı ayrı doğmuş olan tutarlar takas 
usulü ile ortaya çıkan hasılat tutarı finansal tablo dipnotlarında açıklanmalı ve gösterilmelidir. 
(Dursun ve Yalnız, 2013, s.155). Diğer yandan hizmet tamamlanmadan hasılat yüzde yöntemi 
ile tahakkuk ettirilmesinin TMS-18 Hasılat standardı ile uyuşmadığını bundan dolayı da 
standarda göre kazancın muhtemel olması durumunda hesaplama yapılarak da tahakkuka 
ulaşılması söz konusu olmaktadır. Bu durumda olaya özel olmak üzere sonuç hesaplarına etki 
etmektedir. ( Akbulut, 2012, s.1128-1128). 
 
3.6. TMS-21 KUR FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE VERGİ 
UYGULAMASI KARŞISINDAKİ DURUMU   
Ülkemizde yıllardır vergi mevzuatına göre yönlendirilmiş olduğundan, halen uluslararası 
standartlara göre bazı farklılıklar söz konusu olabilmektedir.  TMS-21 standardına göre 
baktığımızda ise mevcut vergi uygulamaları arasında önemli bir farklılık ortaya 
çıkmamaktadır.   
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Ancak, kur farklarının kayıtlara alınması konusunda  bazı farklılıklar mevcuttur. Stokların 
işletmenin aktifine alındığı tarihe kadar maliyete eklenmesi gerekirken bu tarihten sonra 
oluşacak işlemlerde maliyet ve giderleştirme işlemi noktasında seçimlik bir hak olarak 
belirlenmiştir.  Standarda baktığımızda ise stokların özellikli varlık olması durumunda maliyet 
unsuru diğer durumda gider olarak ele alınmıştır.   (Ceran ve Ortakarpuz, 2013, s.73). 
Standarda göre oluşan farklılıklarda biride duran varlık işleminde ortaya çıkmaktadır. 
Stoklarda oluşan işlemler özellikli varlık olup olmama noktasında belirleyici nokta olurken 
vergi uygulamasına göre kurdan oluşan farkların yıl sonuna kadar maliyete dahil edilmesinin 
zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.   (TMS, 2010, s.536). Yabancı paralı işlemler arasındaki 
farklılıklar aşağıdaki gibidir. (Ceran ve Ortakarpuz, 2013, s.74). 
 

Tablo 3.TMS-21 Kur Farklarının Karşılaştırılması 
KONU TMS VUK 

Kur Farkları İşlemlerinin 
Muhasebeleştirilmesi 

Sonuç hesabında kayıt 
altına alınır. 

Diğer standart ile 
uyumludur. 

Alımdan Kaynaklanan 
Kur Farklarının 
Muhasebeleştirilmesi 

Sonuç hesabında kayıt 
altına alınır. 

Stok işlemlerinin 
gerçekleşmiş olduğu 
zamana kadar oluşan 
farklar maliyete dahil 
edilirken sonrasında oluşan 
işlemler maliyet yada gider 
olarak kayıt altına alınması 
isteğe bağlıdır. . 

Duran Varlık Alım 
İşlemlerinin 
Muhasebeleştirilmesi 

Özellikli olan varlıklar 
maliyete dahil edilir iken 
özellikli olmaması 
durumunda sonuç 
hesabında kayıt altına 
alınır. 

Kur farkları yılsonuna 
kadar maliyete eklenir iken 
sonraki dönemde ki 
işlemler seçimliktir. 

Parasal Kalemlerden 
Kaynaklanan Kur 
Farklarının 
Raporlanması 

Satış işlemi 
gerçekleştirildikten sonra 
işlemler gelir tablosunda 
gösterilir. 

Değerleme işlemi 
sonrasında oluşan işlemler 
sonuç hesaplarına aktarılır. 

Alacak ve Borçlarının 
Değerlemesi Sonucu 
Oluşan Kur Farklarının 
Muhasebeleştirilmesi 

Sonuç hesabında kayıt 
altına alınır. 

Diğer standart ile 
uyumludur. 

Kaynak: (Ceran ve Ortakarpuz, , 2013, s.74-75). 
 
3.7. TMS 23 Borçlanma Maliyeti Ve VUK İle Karşılaştırılması 
Vergi mevzuatı açısından borçlanma maliyetleri maddi duran varlıklar ve stoklar olmak üzere 
iki açıdan değerlendirilmiştir. Stoklar açısından imal edilen maliyetler VUK md.275’ de 
detaylı bir şekilde açıklaması yapılmıştır.  
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Bu duruma göre, mamulün üretiminde kullanılan ilk madde ve malzeme, mamule isabet eden 
işçilik, genel üretim giderinden mamule düşen hisse veya ambalaj kullanılmasının zorunlu 
olduğu durumda yapılmış olan giderler malın maliyetine eklenir.  
Genel yönetim giderlerinin ise malın maliyetine eklenmesi veya gider olarak kaydedilmesi 
seçimlik bir durumdur. Stokların satın alma veya üretilmeleri durumunda malın maliyetine 
eklenmesi öngörülmüştür.    Ayrıca stoklarda satın alma ve üretim maliyetleri içinde 
yapılmakta olan sigorta, taşıma, gümrük vergileri vb. giderlerde ek giderlere dâhil 
edilmektedir. (Tellioğlu vd., 2013, s.324). Standarda göre özellikli varlıklar ile ilgili oluşan 
işlemlerdeki tüm aşamalar varlığın maliyetinin bir parçasıdır.  Bunların dışındaki diğer oluşan 
borçlanma maliyetleri ise gider olarak muhasebeleştirilir. ( Aydın, 2016, s.1241). Ayrıca 
yapılan sözleşmede peşin ve ödenen fiyat arasında bir fark oluşması durumunda, bu unsurlar 
finanse edildiği dönemde faiz gideri olarak muhasebeleştirilmesi gerekir. ( Demir, 2012, 
s.277). Borçlanma maliyetleri işlemleri Standart ve VUK göre farklılıklar bulunmaktadır.  Bu 
farklılıklar Tablo 13 ve Tablo 14’de gösterilmektedir.” ( Aydın, 2016, s.1247). 
 

Tablo 4.Duran Varlıklarla İlgili Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilme Esaslarının 
Karşılaştırılması 

 Muhasebe Standartları  
(TMS 23) 

Vergi Usul Kanunu 

 Hazır Olana 
Kadar 

Hazır 
Olduktan                      
Sonra   Hazır 

Dönem 
Sonuna Kadar 

Dönemden 
Sonra 

Faiz Giderleri Dönem 
gideri ya 
da maliyet 
olarak kayıt 
altına alınır. 

Dönem gideri 
olarak kayıt 
altına alınır. 

Maliyete 
olarak kayıt 
altına alınır. 

Dönem 
gideri ya 
da maliyet 
olarak kayıt 
altına alınır. 

Vade Farkları Dönem 
gideri ya 
da maliyet 
olarak kayıt 
altına alınır. 

Dönem gideri 
olarak kayıt 
altına alınır. 

Maliyete 
olarak kayıt 
altına alınır 

Dönem 
gideri ya 
da maliyet 
olarak kayıt 
altına alınır. 

Kur Farkları Dönem 
gideri ya 
da maliyet 
olarak kayıt 
altına alınır.  . 

Dönem gideri 
olarak kayıt 
altına alınır. 

Maliyete 
olarak kayıt 
altına alınır. 

Dönem 
gideri ya 
da maliyet 
olarak kayıt 
altına alınır. 

Komisyon 
Giderleri 

. Dönem 
gideri ya 
da maliyet 
olarak kayıt 
altına alınır. 

Dönem gideri 
olarak kayıt 
altına alınır. 

Maliyete 
olarak kayıt 
altına alınır. 

Dönem 
gideri ya 
da maliyet 
olarak kayıt 
altına alınır. 

Kaynak: (Aydın, 2016:1247).  
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Tablo 5.Stok Edinimi ile İlgili Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilme Esaslarının 

Karşılaştırılması 
 Muhasebe Standartları  

(TMS 23) 
Vergi Usul Kanunu 

 Hazır Olana 
Kadar 

Hazır 
Olduktan 
Sonra   Hazır 
en Sonra 

Dönem 
Sonuna Kadar 

Dönemden 
Sonra 

Faiz Giderleri Dönem 
gideri ya 
da maliyet 
olarak kayıt 
altına alınır. 

Dönem gideri 
olarak kayıt 
altına alınır. 

Maliyete 
olarak kayıt 
altına alınır. 

Dönem 
gideri ya 
da maliyet 
olarak kayıt 
altına alınır. 

Vade Farkları Dönem 
gideri ya 
da maliyet 
olarak kayıt 
altına alınır. 

Dönem gideri 
olarak kayıt 
altına alınır. 

Maliyete 
olarak kayıt 
altına alınır. 

Dönem 
gideri ya 
da maliyet 
olarak kayıt 
altına alınır.  . 

Kur Farkları Dönem 
gideri ya 
da maliyet 
olarak kayıt 
altına alınır. 

Dönem gideri 
olarak kayıt 
altına alınır. 

Maliyete 
olarak kayıt 
altına alınır. 

Dönem 
gideri ya 
da maliyet 
olarak kayıt 
altına alınır. 

Komisyon 
Giderleri 

Dönem 
gideri ya 
da maliyet 
olarak kayıt 
altına alınır.  . 

Dönem gideri 
olarak kayıt 
altına alınır. 

Maliyete 
olarak kayıt 
altına alınır. 

Dönem 
gideri ya 
da maliyet 
olarak kayıt 
altına alınır. 

Kaynak: (Aydın, 2016:1248). 
 

4.SONUÇ 
İşletmelerin öncelikli amacı kar elde edebilmektir. Bu amaç doğrultusunda üretim, hizmet ya 
da ticari işletme olması amacı değiştirmemektedir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için ise 
giderlerin ve maliyetlerin doğru hesaplanması ve doğru şekilde muhasebeleştirilerek kayıt 
altına alınması gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda ülkemizde uygulanmakta olan Tek 
Düzen Muhasebe Sistemi ve Yeni Türk Ticaret Kanununa göre uygulaması zorunlu olan 
Türkiye Muhasebe Standartları arasında önemli farklılıklar vardır. Bu standartların doğru bir 
şekilde uygulanabilmesi için ise standartların iyi bir şekilde bilinmesi ve farklılıkların doğru 
bir şekilde analiz edilmiş olması gerekmektedir. Muhasebe standartlarına iyi bir şekilde 
özümseyebilmek işletmeler açısından şeffaf, açık bilgilere ulaşılmasını sağlayarak 
raporlamalarını daha doğru bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır ve işletmelerin finansal 
durumu hakkında daha gerçekçi bilgilere ulaşımını sağlamaktadır. Çalışmamızda ki amaç 
hizmet işletmelerinde uygulanmakta olan bu standartların diğer işletmeler arasındaki 
farklılıkları ortaya çıkarmak ve açıklamaktır. Bu amaç doğrultusunda öncelikli olarak hizmet 
işletmeleri hakkında genel bilgilere yer vererek hizmet işletmeleri açıklanamaya çalışılmıştır. 
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Daha sonra TMS-2 stoklar standardı-VUK arasındaki farklılıklara hizmet maliyeti açısından 
değinildikten sonra sırası ile TMS-12 Gelir vergisi, TMS-16 Maddi Duran Varlık, TMS-18 
Hasılat Standardı, TMS-21 Kur Değişiminin Etkileri, TMS-23 Borçlanma Maliyetleri ve son 
olarak da TMS-38 Maddi olmayan duran varlık standartları ile VUK açısından farklıklara 
değinilmiştir. Stoklar standardına göre hizmet üretim maliyetlerinin stoklanabileceğini 
öngörmektedir.   Mevcut sistemin TMS-2 stoklar standardı ile uygun olması için, hesap 
planında 154 Tamamlanmamış Hizmet Üretim Maliyetleri açılabilir. Bu şekilde hizmet 
maliyetleri, stoklanabilir maliyet olarak aktifleştirilmiş olurken, aynı zamanda dönemsellik 
ilkesine uyum sağlanmış olur. Dönem sonunda  740 nolu hesapta toplanan tutar yansıtma 
aracılığıyla 741 nolu hesaba gelir olarak yansıtılmamış olan tutarda 
154 Tamamlanmamış Hizmet Üretim maliyetleri hesabına yüklenir, kalan kısım ise 622 
Hizmet Maliyeti hesabına aktarılır, kalan kısım ise 622 Hizmet Maliyeti hesabına aktarılır. 
Maliyetlerin önce varlıklaştırılıp daha sonra faydası tükendikçe gidere dönüşme ilkesince 740 
Hizmet Üretim Maliyeti Hesabındaki tutarın tamamı, 741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma 
Hesabı vasıtasıyla öncelikli olarak 154 Tamamlanmamış Hizmet Üretim Maliyetleri 
Hesabına, oradan tükenen kısım 622 Satılan Hizmet Maliyeti hesabına aktarımına uygun 
görülmüştür. (Güngörmüş ve Boyar, 2008, ss.2-3). TMS 12’ ye göre varlıklara ve borçlara ait 
geçici farklar da esas alınır. Varlıklara ait farklılıklar ise standarda göre şu şekilde 
uygulanacaktır. “Varlıkların muhasebe değeri, vergi değerinden büyük ise; ertelenmiş vergi 
borcu, varlıkların muhasebe değeri vergi değerinden küçük ise ertelenmiş vergi alacağı söz 
konusu olur. Borçlar için borçların muhasebe değeri vergi değerinden büyük ise ertelenmiş 
vergi alacağı, borçların muhasebe değeri vergi değerinden küçük ise ertelenmiş vergi borcu 
meydana gelir” denilmektedir. Bu farklar için standarda göre getirilen özellikli bir durum da; 
gelir ve gider nitelikli olmayan farklara ait vergi etkisinin kayda alınmasında ilgili kar zarar 
hesabı (691 nolu hesap) ile değil öz kaynaklar içerisindeki bir hesapla ilişkilendirilmesinin 
gereğidir.”  şeklinde ifade edilmektedir. (Örten, 2012, s.154). TMS-16 Maddi Duran Varlık 
Standardına göre varlıklar, maliyet, muhasebeleştirme aşınma payı açısından incelenmiştir. 
TMS-16 Standardına ile VUK arasındaki temel farklılıklar varlığın elde edilmesinde ortaya 
çıkan vade farklılıklarının maliyete dahil edilip edilmemesi, varlığın değerlemesi, aşınma payı 
sistemler, amortisman ayırma koşulları, amortisman süresi, hesaplaması ve faydalı ömrün 
belirlenmesi aşamasında ortaya çıkmaktadır. TMS-38 Maddi Olmayan Duran Varlık 
standardına göre baktığımızda ise VUK ile genel anlamda bir farklılık ortaya çıkmamaktadır 
ancak muhasebeleştirilmesi açısından belirli farklılıklar vardır. İlk olarak VUK göre fiili 
maliyet ele alınırken TMS-38 standardına göre gerçeğe uygun değer olarak ele alınmaktadır. 
VUK göre kuruluş giderlerinin aktifleştirilmesi seçimlik bir durumken TMS-38 standardına 
göre doğrudan doğruya gerçekleştiği anda gider olarak kayıt altına alınması gerekmektedir. 
TMS-18 Hasılat standardına göre yapılmış olan kayıtlarımızda ise dönemsellik ilkesi dikkate 
alınarak ve gerçeğe uygun değer esas alınmış ve yapılmış olan kayıtlarımızda hem vergi 
noktasında daha doğru ve güvenilir bilgiler verilirken hem de vadeli olarak yapılmış olan 
satışlarımızda gerçek bilgileri sunulmuştur. TMS-21 Kur değişimi standardına genel olarak 
baktığımızda mevcut uygulama ile Türkiye Muhasebe standartları açısından önemli bir 
farklılık bulunmamaktadır. Maliyet açısından kur farklarının maliyete dâhil edilme ya da 
giderleştirme noktasında bir farklılık bulunduğu göze çarpmaktadır. Standardın yaklaşımına 
göre daha güvenilir ve tek bir raporlama yapılması açısından daha uygundur.  
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Ayrıca TMS-21 Kur Değişimine etkileri standardı tek başına yeterli olmadığı diğer 
standartlarla birlikte uygulama alanı bulması daha doğru olacağı kanaatine varılmıştır. TMS-
23 Borçlanma maliyeti standardına göre bazı farklılıklar göze çarpmaktadır.  
TDMS göre borçlanma maliyetleri ortaya çıktıkları dönemde gider olarak 
muhasebeleştirilirken TMS-23 Standardına göre özellikli varlıklar ile ilgili oluşan 
işlemlerdeki tüm aşamalar varlığın maliyetinin bir parçasıdır.  Bunların dışındaki diğer oluşan 
borçlanma maliyetleri ise gider olarak muhasebeleştirilir. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK BÜYÜME İÇİN YAPISAL REFORMLARIN 
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ÖZET 
Son yıllarda sürdürülebilir ekonomik büyüme yazınının temel tartışma konularından biri de 
yapısal reformlardır. Ülkelerin hedefledikleri ekonomik büyüme oranlarına ulaşması bu 
oranları ileriki süreçlerde yükseltmesi veya en azından mevcut büyüme oranlarının devam 
ettirmesinde ülkelerin sosyo-ekonomik alanda uygulayacakları yapısal reformların da önemli 
bir yer tuttuğu bilinmektedir. Bununla birlikte ülkelerin hangi alan(lar)da yapısal reformlara 
ihtiyaç duyduğunun önemli olması kadar daha önce uygulanan yapısal reformların 
sürdürülebilirliği de o denli önem ihtiva etmektedir. Bir diğer anlatımla salt yeni yapısal 
reformlar değil, bunun yanında yapısal reformların devamlılığı da sürdürülebilir ekonomik 
büyüme için son derece önemlidir. Buradan hareketle bu çalışmada temel amaç, ilgili yazında 
sürdürülebilir ekonomik büyüme için önemli görülen yapısal reformları Türkiye ekonomisi 
2000-2020 dönemi için incelemektir. Bu kapsamda ilk olarak yapısal reformların tanım(lar)ı 
ve kapsamı/çerçevesi ele alınarak yapısal reformların neleri kapsadığı ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. İkinci olarak küreselleşen ve değişen dünya düzleminde yeni yapısal reformların 
gerekliliği özellikle de Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından tartışılmıştır. Daha 
sonra Türkiye`de 2000`li yıllarla birlikte uygulamaya çalışılan farklı alanlardaki bazı yapısal 
reformlar ele alınarak incelenmiştir. Çalışmada sonuç olarak incelenen dönemde uygulanan 
bazı yapısal reformların etkili olduğu görülmüştür. Bu nedenle sürdürülebilir ekonomik 
büyüme için birçok alanda yeni yapısal reformların gerekliliği ile birlikte daha önce 
uygulamaya konulan yapısal reformların da devam ettirilmesinin gerekli olduğu ortaya 
çıkmıştır.  
Anahtar Kelimler: Yapısal Reformlar, Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme, Türkiye  
 

SUSTAINABILITY OF STRUCTURAL REFORMS FOR SUSTAINABLE 
ECONOMIC GROWTH 

 
ABSTRACT 
One of the main discussion topics of sustainable economic growth literature in recent years is 
structural reforms. It is known that the structural reforms that will be implemented by 
countries in the socio-economic field have an important place in achieving the economic 
growth rates that targeted by the countries, increasing these rates in the future or at least 
maintaining the current growth rates. In addition, the area(s) in which countries need 
structural reforms are important, as well as the sustainability of the previous structural 
reforms. In other words, not only new structural reforms, but also the continuity of structural 
reforms are extremely important for sustainable economic growth. Therefore the main 
purpose of this study, the structural reforms that is crucial for sustainable economic growth, of 
Turkey's economy is to examine for 2000-2020 period.   



 

 
241 

SSD JOURNAL 

International Conference on 

Social Sciences & Humanities 

March 05-06, 2021 / ANKARA 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: https://www.ssdjournal.org/ 

E-MAIL: journalssd@gmail.com 

 

 
In this context, firstly, the definition(s) and scope/framework of structural reforms were 
handled and what the structural reforms covered was revealed. Secondly, the necessity of new 
structural reforms in the globalizing and changing world was discussed, especially in terms of 
developing countries such as Turkey. In the last part, some attempted to implement structural 
reforms in Turkey were evaluated with the 2000s. As a result of the study, it has been 
observed that some structural reforms implemented in the period examined were effective. 
Thus, it has been revealed that the necessity of new structural reforms in many areas for 
sustainable development and the continuation of the structural reforms that were previously 
put into practice is also essential. 
Keywords: Structural Reforms, Sustainable Economic Growth, Turkey
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ÖZET 
Yaşadığımız dünyada, her ülke gereksinimlerini tek başına karşılayabilecek kaynağa sahip 
değildir. Asırlardan beri ülkeler arasında mal ve hizmet değişimi gerçekleşmiş, dış ticaret her 
zaman önem arz etmiştir. Serbest dış ticaret ve bu dış ticaretin nasıl olması gerektiği, her 
ülkenin dış ticaretten kazançlı çıkmayı istediği faydacı yaklaşım dış ticaretten beklenen temel 
hedef olmuştur ancak dünyada meydana gelen krizler, sosyal, siyasi, askeri sebepler, küresel 
salgın hastalıklar vb. nedenler sonucunda birçok gelişmiş ülkenin dış ticaret politikasında 
korumacılığın sinyalini veren uygulamalar yer almaya başlamıştır. Birçok ülke serbest dış 
ticaret anlaşmaları ile dış ticaret alanını artırmakta ve gümrük vergisi oranlarını minimize 
etmeye çalışmaktadır öte yandan ülkeler yerli sanayisini güçlendirmek, içerideki ekonomisini 
dışarıda oluşabilecek tehlikelerden korumaya çalışmaktadır. Bu korumacılığa ilişkin 
politikaların uygulamasını görebileceğimiz ülkelerden biri de Türkiye’dir. Türkiye de 
küreselleşmeyle gelişen serbest dış ticaretin beraberinde getirdiği birtakım olumsuz 
durumlardan nasibini almış ve korumacı birtakım müdahalelere girişmiştir. Bu anlamda, e 
ticarette ilave gümrük vergisi uygulamaları, damga vergisi gibi uygulamalar, yerli para 
biriminin değerine ilişkin içinde bulunduğumuz kur savaşları bunlardan birkaçıdır. Ticaret 
savaşları ve artan gizli korumacılık çağımızı etkisi altına almıştır. Her ülkenin refahını en 
yükseğe taşımak istemesi, kaynakların sınırlı olması, ekonomik manada büyüme isteği 
dünyayı ticaret savaşlarının sahnesi haline getirmektedir. Bugünkü ticaret savaşlarının perde 
arkasında, yeni ekonomik dengelerin değişeceğinin sinyallerini veren birçok ülke ve bu 
ülkelerle Türkiye’nin rekabeti bu tezde ele alınacaktır. Çalışmada artan ticaret savaşlarının 
ülkelerin sözde ticarette serbest politikayı savunmakta iken gerçekte ise korumacılığa yönelik 
uygulamalarına yer verilecektir. Çalışmada, Türkiye açısından seçilmiş birkaç ülke ile 
kıyaslanarak analiz yapılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Ticaret Savaşları, Yeni Korumacılık  
 

TURKEY ANALYSIS IN TERMS OF TRADE WARS AND PROTECTIONIST 
POLICIES 

 
ABSTRACT 
In today’s world, not every country has the resources to meet its needs by itself. Goods and 
services are happened between countries since centuries, foreign trade can be important every 
time. For centuries, there has been exchange of goods and services between countries, foreign 
trade has always been important.  

                                                           
1 Bu çalışma Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında Doç. Dr. Alparslan Uğur 
danışmanlığında Büşra Leyla Uzunok tarafından yapılan “Ticaret Savaşları ve Korumacı Politikaların Türkiye 
Açısından Analizi” adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
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Free foreign trade and how this foreign trade should be, the utilitarian approach that every 
country wants to gain from foreign trade has been the main expected from foreign trade 
however crises occuring in the World, social, political, military reasons, global epidemic 
diseases and so on. As a result of these reasons, practices that signal protectionism started to 
take place in the foreign trade policies of many developed countries. Many countries increase 
their foreign trade area with free trade agreements and try to minimize customs tax rates on 
the other hand, countries are trying to strengthen their domestic industries and protect their 
domestic economies from threats that may occur outside. Turkey is among the countries 
where you can see the implementation of state policies related to this protectionism. Turkey 
has received its share of negative situations in emerging free trade brought about by 
globalization and entered into a series of protectionist intervention. İn this sense, additional 
customs tax applications in online commerce, applications such as stamp tax, currency wars 
we are in regarding the value of the local currency are some of them. Trade wars and 
increasing covert protectionism have taken over our age. The desire to maximize the 
prosperity of each country, its limited resources, and the desire to grow economically make 
the world the scene of trade wars. Behind the scenes of today’s trade wars, many countries 
signalling that new economic balances will change and Turkey competition with these 
countries will be studied in this thesis. İn the study, while countries of increasing trade wars 
defend free policy in so called trade, in reality, practices towards protectionism will be 
included. In this study, comparison analysis will be done with a few selected countries in 
terms of Turkey. 
Keywords: Turkey, Trade Wars, New Protectionism 
 
1.GİRİŞ 
Dünyada artan serbest ticaret anlaşmalarıyla beraber ticaret hacminde artış olmaya başladı, 
ticaret kolaylaşmaya başladı ve vergiler azaltılmaya başlandı. Bu manada gümrük vergileri 
dünyada önemini kaybetmeye başladı. Gümrük vergisi oranları ticaretin önünde bir engel 
olmaktan çıktı, dış ticaret hacmi arttı. Küreselleşmeyle gelişim gösteren dış ticaretin ülkelere 
birtakım olumsuz sonuçları da oldu ve bu durumun sonucunda ülkeler korumacı politikalarla 
sanayilerini de dışarıdaki rekabetin tahrip edici etkisinden korumak için birçok önlem almaya 
başladı. Bu önlemler kapsamında Türkiye açısından ilave gümrük vergisi, damga vergisi gibi 
uygulamalar örnek olarak verilebilir. Günümüzde dış ticaret politikasının belirlenmesi 
kapsamında ülkeler artan rekabetçi dış ticarete uyum sağlamanın yanında yerli ekonomilerini 
de korumak durumundadır. Bugün dünyanın ekonomik manada önde gelen birçok gelişmiş 
ülkeleri bu durumun farkında olup içerideki üretimini, sanayisini de güçlü tutmaya 
çalışmaktadır. Türkiye de dışarıdaki artan ticaret savaşına uyumunu içerideki sanayisini güçlü 
tutarak üreticisine destek vererek dış ülkelere bağlı kalmadan içeride güçlü bir ekonomiyi 
muhafaza etmelidir. Çalışmada artan ticaret savaşlarının korumacı politikaları da beraberinde 
getirmesi durumunun Türkiye açısından bir analizi yapılmıştır. Bu durum kapsamında 
korumacı birtakım tedbirler incelenmiştir. 
 
2.DIŞ TİCARET  
Dış ticaret: bir devletin yabancı devletlerle yaptığı alışveriş, ithalat ve ihracatın tamamıdır 
(Türk Dil Kurumu, 2020). Dış ticaret mal alım satımları üzerine yapılmaktadır. Ülkeler 
arasında hizmet alım satımları (sigortacılık, taşımacılık, vb.) şeklinde de olabilmektedir. 
Bütün bu ilişkiler ülke sınırlarını aştığı için dış ticarete konu olabilmektedir (Aktaş, 2017:3). 
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Ülkeler arasında geçmişten günümüze kadarki periyotta birçok ilişki meydana gelmiştir. Bu 
ilişkilerden günümüze kadar ulaşan en belirgin olanı mal alım ve satım biçiminde olan ticari 
ilişkilerdir. Uluslararası taşımacılık, haberleşme, vb. sahalardaki önemli gelişmeler dış ticareti 
(siyasi ve iktisadi gelişmelerin vasıtasıyla) ekonomik ilişkiler biçimine çevirmiştir. 
Dış ticaretin ekonomik ilişkilerden farklılık gösteren yönleri bulunmaktadır. Ekonomik 
ilişkiler içerisinde bulunan ülkelerin dış ticaret hacminin fazlalığı sebebiyle genelde bu iki 
olgu yani dış ticaret ve ekonomik ilişkiler kavramlarının birbiriyle aynı olduğu 
düşünülmektedir. Ancak, ekonomik ilişkilerin süreklilik göstermemesi veya farklılık 
göstermesi durumunda dahi ülkeler arasında ticari ilişkilerin canlı kalabilmesi her zaman 
mümkün olabilmektedir (Aktaş, 2017:3). 
Dış ticaret farklı disiplinleri içerisinde barındıran geniş bir ağ olmakla birlikte yurtdışından 
yapılan mal ve hizmet alımı olan ithalat ve dışarıya mal, hizmet verilmesi olan ihracat olarak 
temelde iki çeşidi bulunmaktadır. 
Dış ticaretin ülkelere sağladığı gelir büyük önem arz eder. İhracat işleminin kalkınma ve 
gelişme açısından birçok faydası bulunmakta olup bu işlem desteklenirken ithalat işlemi için 
kotalar ve belirli kıstaslar konulmaktadır. Sonuçta her ülke refah seviyesini artırmak ister ve 
akabinde gerçekleşen dış ticaretin nasıl olması gerektiği, dış ticaretten elde edilen hasıla her 
ülke için büyük önem arz etmektedir. 
 
3.KORUMACILIK VE TİCARET SAVAŞLARI 
Geçmişte, çoğu dönemde yerli endüstrilerin yabancı endüstrilerin rekabetinin oluşturduğu 
tahribattan korunma isteği olmuştur. 1929 yılında Büyük Buhran finansal kriz başlamıştır bu 
krizin ilerleyip krizden kurtulmanın seneler almasının en temel sebeplerinden biri, 1930 
yılında Amerika Birleşik Devletleri’nce Smoot Hawly Tariff Ackt adıyla anılan tarife artışı ve 
buna karşılık tüm dünyada yayılım gösteren korumacılık anlayışı olduğu bilinmektedir. İç 
piyasadaki üretimi korumak ve istihdamdaki düşüşü engellemek için, ABD’den sonra 
İngiltere, Fransa, Almanya başta olmak üzere uluslararası ticarette etkin olan ülkelerde yüksek 
gümrük vergisi artışları meydana gelmiştir (Eichengereen, 1987). 1930’larda gümrük 
vergileri, kotalar, ithalat yasakları kullanılmaktaydı. 2008 krizinin ilk zamanlarında dünya 
ticaretinde yaşanan tahribat 1929 krizinde yaşanan ticaretteki küçülmeden yüksek olmasına 
karşın, korumacılıkta bilhassa gümrük vergisi artışı ile meydana gelen korumacılık şeklinde 
büyük oranda bir artış olmamıştır (Gawande, vd., 2011). 2008 krizinden sonra korumacı 
anlayış olmamıştır çıkarımı ise doğru değildir. Tam tersine, Dünya Ticaret Örgütü’nce her altı 
ayda bir hazırlanan Ticaret İzleme Raporları ve yine her altı ayda bir UNCTAD ve OECD 
tarafından hazırlanan, sadece G-20 ülkelerinin ticaret politikalarındaki gelişmeleri izleyen 
raporlar, dünyada korumacı politikaların artış eğiliminde olduğunu göstermektedir (Parıltı, 
2015:121).  
 
4.ABD-ÇİN TİCARET SAVAŞLARI 
Küresel manada ülkeler ekonomik koşullarına uygun olarak birbirinden farklı politikaları 
izlemektedir. Gelişmişliğini, kalkınma düzeyini genel manada dış ticaretteki hareketliliğin 
fazla olmasıyla ilişkilendiren ülkelerden olan Çin ve Almanya gibi ülkeler serbest ticareti 
desteklemektedir fakat sanayileşmesini daha iyi bir seviyeye yükseltmiş ve sonlandırmış olan 
ülkelerden olan ABD ve İngiltere korumacılık politikalarının savunucusu konumundadır. 
(Ünay, v.d., 2018:19). Konuyla ilişkili olarak bu bölümde ticaret savaşlarının sahadaki iki 
önemli aktörü olan ABD ve Çin ticaret savaşlarına bakacağız.  
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Başkan Trump’ın aday olduğu süreçte, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri kurulmasına yardımcı 
olduğu ve önderliğini yaptığı kurallı ticaret sisteminin ABD’nin faydasına olmadığı görüşü ile 
uygulamayı savunduğu korumacı politikalar işlem dahiline alınmıştır.  
Çin ve ABD arasında ticaret savaşının başlayacağı düşünülen ilk atak, 8 martta Başkan Trump 
tarafından gerçekleşme imkanı bulmuştur. Çin’in de cevap vermesiyle bu ataklar karşılıklı 
savaşa dönüşmeye başlamıştır (Aran, 2018:1). 
ABD başkanı Trump’ın yeni gümrük tarifelerine göre 23 Mart’ta ithal çelik ve alüminyuma 
yüzde 25 ve yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirmesine cevap niteliğinde Çin, ABD menşeli 
128 ürüne yüzde 15 ile yüzde 25 arasında değişkenlik gösteren tarifeler getirmiştir (Congar, 
2020). Çin’in hamlelere yanıt vermesi ile ABD korumacı politikalarında değişikliğe 
gitmemiştir. Beyaz Saray, ABD’nin teknolojilerini ve fikri mülkiyet hakkını çaldığı nedeniyle 
50 milyar dolar tutarındaki ABD tarafından ithali gerçekleşen Çin ürünlerine temmuz ve 
ağustos aylarında yüzde 25 oranında vergi getirmiştir. Sonrasında Çin Ticaret Bakanlığı 50 
milyar dolar tutarındaki ithal ABD ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi getirmiştir. Çin’in bu 
hamleleri ABD’nin 200 milyar dolar tutarındaki Çin ürünlerine yüzde 10 oranında gümrük 
vergisi getirmesine neden olmuştur (Kaya, 2019:22). 
ABD’nin fikri mülkiyet hırsızlığı gerekçesi ile gerçekleştirdiği yaptırımlarla hedefi Çin’de 
üretim yapmakta olan ABD’li firmalara dolaylı olarak baskı yapıp teknoloji transferini 
gerçekleştirmektir. Çin “Made İn China 2025” projesi ile yapay zeka, robot, hızlı tren, uçak 
parçaları gibi sektörlerde dünyada ön sıralarda yer almayı hedeflemektedir.  
ABD’nin ilave gümrük vergileri sonrasında Çin’in ABD’den ithal ettiği 50 milyar dolar 
değerindeki malların içinde uçaklar, otomobil, kimyasal maddeler ve soya fasulyesi gibi 
mekanik ve tarımsal ürünler mevcuttur (Staropoli, 2018). Bunların içerisinde soya 
fasulyesinin yüzde 56’sı ABD tarafından Çin’e ihracı gerçekleşen bir tarımsal üründür. 
Getirilen ilave gümrük vergisi soya üreticileri açısından da olumsuz bir duruma sebebiyet 
vermektedir (Samson, 2018). 
ABD’nin 2019 senesinin başında tarife düzeyini yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltmesi ve 
Çin’in de bu duruma aynı cevabı ile yükselen olumsuz hava yatırım sahasını da kötü bir hale 
getirecek üretimdeki düşüşü artıracaktır. ABD’de düşen yatırımlar Kanada, Meksika ve AB 
gibi ABD ile benzer siyaseti uygulayan ülkelerin aldığı kararlara da olumsuz bir etki 
getirecektir. Yatırımcısını ülkesine teşvik eden başka ülkelerdeki yatırımlarının düşmesini 
bekleyen bir idareye diğer ülkelerin aynı şekilde tepki göstermesi dünyada ticaret savaşlarının 
haricinde finansal anlamda da bir korumacılığı destekleyen bir algıyı beraberinde getirecektir. 
Bu durum başlangıcı ikinci dünya savaşına uzanan serbest küresel ticaret düzeninin başka bir 
forma bürünmeye başladığını işaret etmektedir (Çekin, v.d., 2020:78). 
Ticaret savaşları iki ülkenin sadece ürünlere yönelik yaptırımlarından ibaret olmadığı için işin 
kur savaşı açısından da boyutunu incelemekte fayda bulunmaktadır. 
 
5.ABD-ÇİN TİCARET SAVAŞININ KUR BOYUTU 
Kur savaşları, ülkelerin devalüasyon ile ulusal para biriminin değerinin düşürülerek ihracatta 
mukayeseli olarak üstünlük kazanması ve yüksek kur ile ithalatı sınırlama politikasını işlem 
dahiline aldığı bir periyot olarak tanımlanmaktadır. Bu açıdan rekabetçi devalüasyonlarla 
ülkelerin başka ülkelere ilişkin yaptığı kur savaşları, küreselleşen ekonomide en fazla yıkıma 
sebebiyet veren ve en korkutucu sonuçlardan biri olarak kabul edilmektedir (Çetiner, v.d., 
2019:342).  
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Çin ile ABD arasındaki karşılıklı ihracat ve döviz kuru dikkate alındığı takdirde 1985 
senesinden beri ABD, Çin ile gerçekleşen karşılıklı ticaretinde gitgide artan miktarlarda dış 
ticaret açığı vermesi Çin’in devalüasyonu ile birleşince açığın daha fazla artabileceğinden 
kaygı duymaktadır. ABD tarafından yapılan Çin’in parasının değerli hale gelmesi gerektiği 
uyarıları Çin yetkililerince şu şekilde savunulmaktadır, yapılan devalüasyonların ihracatı 
hızlandırmak amaçlı değil, Dolar/RMB kurunu daha uygun daha devamlılık gösterebilecek bir 
düzeye çekme hedefli yapılmakta olduğu savunulmaktadır. Ayrıca döviz kurunun ulusal bir 
mevzu olduğunu bu nedenle başka ülkeler ve kuruluşların buna karışmaması gerektiğini 
belirtmişlerdir. Çin’in 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü’ne üyeliği ve hızla müdahil olduğu 
küresel süreç akabinde toplam ticaret hacmindeki artışı getirmiş ve onu dünyada ön sıralarda 
bir konuma eriştirmiştir (Gerede, 2016:42). 
Kur savaşlarının tarafı olan Çin, 2008 küresel finansal krizi öncesinde ulusal para birimi olan 
Yuan’ı ABD dolarına endekslemesi ile haksız rekabetin başlamasına sebep olmuştur. Böylece 
dolarda yaşanan değer kaybı devamında Çin’i ekonomik açıdan daha üstün bir konuma 
getirmiştir. Bu sayede Çin malları uluslararası ticarette mukayeseli olarak avantajlı olmaya 
başlamıştır. 2008 krizi, ülkelerarası dış ticaret açığının düşürülmesi ihtiyacını ortaya 
çıkarmıştır. Bu yüzden, ABD ve Çin arasında kur savaşları yaşanmıştır. Kriz sürecinin az bir 
zamanda sona ermeyeceğinin düşünülmesi ile birlikte ABD, Çin’e ulusal para biriminde 
düzenlemeler yapması gerektiği konusunda tekrar uyarıda bulunmuştur ve Çin’den yapmakta 
olduğu ithalatı düşürmek hedefi ile Çin’in para biriminin daha değerli hale gelmesini 
istemiştir.  
Ancak Çin üstün olduğu konumunu sürdürebilmek için takındığı tavrı devam ettirmiş, 2011 
sonunda parasının Dolar’a endeksliliğini sona erdirerek para birimini piyasa şartlarına 
bırakmıştır. O dönemde Çin’in mevcut olan 2.5 trilyon doları aşan döviz rezervleri kur 
manipülasyonu için kullanılmıştır (Pınar, v.d., 2013:7). 
Yaşanan ticaret savaşları ve beraberindeki kur savaşlarının arkasında savaşı başlatan ABD’nin 
izlediği politikaların ekonomik sebepli değil ABD’nin hegemonik açıdan avantajının giderek 
yok olmasından duyulan endişe ve bunun beraberinde getirdiği bu güce tekrar sahip olabilme 
arzusunun yarattığı kaygının olduğu düşünülmektedir (Yılmaz, v.d., 2018:22). 
 
6.TİCARET SAVAŞI GÖLGESİNDE TÜRKİYE 
ABD, eskiden beri Türkiye’ye karşı korumacılığı anımsatan bir kısmı ise farklı alanları 
kapsayan yaptırımlar uygulamıştır. Bazı yaptırımları da uygulamak için hazırlık aşamasında 
olduğu düşünülmektedir. ABD yaptırım olarak öncelikle Türkiye’den ithalini gerçekleştirdiği 
alüminyum ve çeliğe konulan gümrük vergisini iki kat artırmıştır. ABD, Türkiye’nin aldığı F-
35 uçaklarının Türkiye’ye verilmesini 90 gün geciktirilmesine karar vermiş devamında iki 
Türk bakanın ABD’ye ilişkin bazı hakları da askıya alınmıştır ve bu iki bakanın ABD’deki 
varlıkları dondurulmuştur (Eğilmez, 2021). 
Türkiye de ABD’nin hamlelerine karşı cevap niteliğinde ABD’den temini gerçekleşen 22 
çeşit dayanıksız ve dayanıklı tüketim mallarına ilave gümrük vergileri uygulamıştır. ABD’li 
iki bakanın birtakım hakları askıya alınmıştır, Türkiye’deki varlıkları dondurulmuştur. 
Neticede ABD ve Türkiye arasında ticaret savaşları baş göstermiştir (Eğilmez, 2021). 
Ticaret savaşları bir ülkenin ekonomisine negatif yönde etki eden bir periyot olmakla birlikte 
Türkiye gibi ithalatı dışa bağlı olan ülkelerde ticaret savaşının etkileri daha fazla 
hissedilmektedir.  
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Bilhassa ülkelerin yaşanan ticaret savaşlarından kendini koruyabilmesi için uluslararası 
ticaretin serbest olması gerektiği ülkelerin korumacı tutumlardan ve devalüasyonlardan 
sakınmaları bir ihtiyaçtır. Türkiye ve ABD arasında vuku bulan ticaret savaşı periyodunda 
Türkiye’nin de dış ticareti negatif bir yönde etkilenmektedir (Saraçoğlu, 2019:330).  
 
7.SONUÇ 
Çin ve ABD arasında baş gösteren ve etkisi tüm dünyayı içerisine alan ticaret savaşlarının 
birçok olumsuz etkileri meydana gelmiştir. Ülkelerin kazan-kazan anlayışı ile gelişen faydacı 
tutumu ve her ülkenin mevcut seviyesini ileriye taşımak istemesi rekabeti doğurmuştur. 
Ticaretin 2.dünya savaşından beri serbest ticaret anlayışı ile yürütülmek istenilmesi 
sanayileşmesini tamamlayamayan, az gelişmiş ülkeler için finansal anlamda daha kırılgan 
durumların yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Finansal krizlerin yaşanılması birçok dönemde 
korumacılık anlayışını tekrar gündeme getirmiştir. 
Bugün gelişmiş ülkelerin birçoğunda geçmişte korumacı politikaların yoğun bir şekilde 
uygulandığı görülmektedir. Öncelikle içerideki yerli sanayi güçlendirilmeli dış ticarette 
yarışabilecek farklılaştırılmış ürünler üretilmelidir. İçerideki sanayinin güçlü olması dışarıdaki 
rekabette de olumlu durumları beraberinde getirecektir. Dış ticarette korumacı ve serbest dış 
ticaret politikaların dengesi önem arz etmektedir.  
Ticaret savaşlarının devam etmesi durumunda küresel ekonominin büyümesi zayıflayacak, 
ülkelerin gelirinde düşüş gözlenmeye başlayacak, total küresel ticaret hacmi zayıflayacak, 
fiyatlar genel seviyesi yükselecek, sermaye piyasasında keskin hareketlenmeler oluşabilecek, 
küresel yatırım ve istihdam seviyesinde azalmaların olabileceği öngörülmektedir (Çetinkaya, 
v.d.,2019:36-37). 
Bütün ülkeler için ticaretin devamı ülkelerin üretimlerini ne kadar artırabileceklerine, 
ülkelerin başka ticaret sahaları ile olan ilişkilerine ya da ticaretin devamlılığının başka 
ülkelerle nasıl tamamlanabileceğine göre biçimlenmeye başlayacaktır. Bu yüzden bilhassa 
gelişmekte olan ülkeler için orta ve uzun süreçte hayata geçirebilmesi önemli olan kararlar, 
üretimde mevcut seviyelerini katma değer açısından kıyasla daha iyi bir seviyeye 
eriştirebilecek, milli üretimde ithal ara malı ve yatırım mallarına olan dışa bağlılığı düşürecek 
sanayi ve ticaret politikalarını uygulamaya bağlı olacaktır (Çetinkaya, v.d.,2019:37). 
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TÜRK DIŞ TİCARETİNDE YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜN İHRACATININ 

MEVCUT DURUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lapseki Meslek Yüksekokulu, Finans–Bankacılık ve 
Sigortacılık Bölümü 
ORCID: 0000-0001-9893-5020 
 
ÖZET 
Küresel ekonomik sistem içerisinde yer alan ülkelerin tamamı sahip oldukları ihracat 
potansiyelini mümkün olan en iyi şekilde kullanmanın arayışları içerisindedirler. Sanayi 
devrimi sonrasında gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki temel farklılığın 
nedeni olarak sermaye yoğun malların ticareti gösterilmekteydi. Sermaye yoğun malların 
ihracatı zaman içerisinde daha yüksek getiri sağlarken, emek yoğun malların ihracatı 
sonucunda elde edilen gelir zamanla azalmaktaydı. Dış ticaret hadlerinde yaşanan ve sermaye 
yoğun mallar lehine gerçekleşen bu değişim nedeni ile sermaye yoğun malların ihracatı ulusal 
ekonomiler için büyük bir önem arz etmektedir. Bu nedenle Birinci ve İkinci Dünya Savaşları 
sonrasındaki dönemde gelişmekte olan ülkelerin sanayileşme çabaları hız kazanmıştır. Benzer 
şekilde günümüz modern ekonomik sistemi içerisinde yüksek teknoloji ürün ihracatının 
önemi her geçen gün artmaktadır. Küreselleşmenin gereği dışa açık ekonomilerin uluslararası 
piyasalarda kendilerine fiyat dışında avantaj sağlayacak yöntemler bulmak zorunda 
kalmışlardır. Son 50 yıl içerisinde yüksek teknoloji ürünleri ihraç eden başta A.B.D ve Çin 
olmak üzere tüm ülkelerin ekonomik büyüme düzeylerini hızla artırdığı görülmektedir. Bu 
çalışmada Türkiye ekonomisi özelinde ihracata ve ithalata konu olan malların teknoloji 
yoğunlukları ve küresel dış ticaret hacmi içerisindeki payı özetlenmektedir. Türkiye 
ekonomisinin ithal ikameci politikaları terk ederek serbest piyasa ekonomisine geçtiği 1980 
yılından itibaren özellikle ithalatında teknoloji yoğun ürünlerin hızla arttığı, buna karşın ihraç 
ürünlerinde ise arzu edilen teknoloji yoğun ürün düzeyinin yakalanamadığı görülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Yüksek Teknoloji Ürün İhracatı, Dış Ticaret, Ekonomik Büyüme  
 

AN ASSESSMENT ON THE CURRENT STATUS OF HIGH TECHNOLOGY 
PRODUCT EXPORTS IN TURKISH FOREIGN TRADE 

 
ABSTRACT 
All of the countries in the global economic system are in search of using their export potential 
in the best possible way. After the industrial revolution, the main difference between 
developed and developing countries was the trade of capital-intensive goods. Exports of 
capital-intensive goods yielded higher returns over time, while income from exports of labor-
intensive goods declined over time. Due to this change in terms of trade in favor of capital-
intensive goods, the export of capital-intensive goods is of great importance for national 
economies. Therefore, industrialization efforts of developing countries accelerated in the 
period after the First and Second World Wars. Similarly, the importance of high technology 
product exports in today's modern economic system is increasing day by day.   
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As a result of globalization, open economies have had to find methods that will give them an 
advantage other than price in international markets. In the last 50 years, it is seen that all 
countries, especially the USA and China, that export high technology products have rapidly 
increased their economic growth levels. In this study, Turkey's economy technology intensity 
of exports and imports of goods subject to special and share in global trade volume is 
summarized. Abandoning policies of import substitution of Turkey's economy has passed the 
free market economy since 1980, especially imports of technology- intensive product are 
increasing rapidly but on the other hand, technology- intensive product desirable if in while 
exports are seen not caught level.   
Keywords: High Technology Product Exports, Foreign Trade, Economic Growth  
 
1. GİRİŞ 
Herhangi bir ülkenin diğer dünya ülkeleri ile ticari faaliyet gerçekleştirmesi söz konusu 
ülkenin açık bir ekonomik sisteme sahip olduğu anlamına gelmektedir. Bu durumun tam tersi 
yani diğer ülkeler ile ekonomik faaliyet gerçekleştirmeyen ülkelerin ise kapalı ekonomik 
sisteme sahip olduğu söylenmektedir. Dışa açık ekonomilerin tamamında dış ticaret ekonomik 
büyüme ve kalkınma arayışlarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Tarihsel süreç 
içerisinde bakıldığında Merkantilist doktrine göre dış ticarete taraf olan ülkelerden sadece 
birinin dış ticaret sonucunda fayda elde edeceğini diğer ülkenin ise mutlak olarak zarara 
uğrayacağı yönündeki görüş 1776 yılında A.Smith’in Ulusların Zenginliği eserinde yer 
verdiği Mutlak Üstünlükler Teorisi ile birlikte yıkılmıştır. Klasik İktisatçılara göre iş bölümü 
ve uzmanlaşma gibi unsurlar nedeni ile dış ticaret ticarete taraf olan ülkelerin tamamının 
yararına sonuçlar doğuracaktır ve bu durum küresel refah düzeyinin de artmasına yol 
açacaktır. Dış ticarette serbestlik yanlısı bu hâkim görüş ilerleyen dönemlerde birçok düşünür 
tarafından sorgulanır hale gelmiştir. Ancak genel hatları ile günümüz modern küresel 
ekonomik sistemin inşasında serbest dış ticaret anlayışının önemli bir yeri olduğu göz ardı 
edilmez.  
Özellikle 1970’li yılların sonrasında dünya ülkeleri ithal ikameci dış ticaret politikalarını terk 
ederek ihracata dayalı büyüme stratejilerini benimsemeye başlamışlardır. Türkiye ekonomisi 
özelinde bu yapısal değişim 24 Ocak 1980 Kararları ile gerçekleşmiştir. Türkiye ve diğer 
dünya ülkeleri ihracata dayalı büyüme stratejileri uygulamaya başladığında ülkeler arasında 
ihraç mallarının farklılığı nedeni ile bazı ülkelerin hedefledikleri büyüme rakamlarına 
ulaşamadığı ancak bazı ülkelerin ise ihracata dayalı büyüme stratejisi sonucunda arzu ettikleri 
büyüme oranlarını yakaladığı görülmektedir. Bu durumun temel nedenlerinden birisi ihraç 
mallarının yapısal özelliklerinin ülkeden ülkeye farklılık göstermesidir. İhracata dayalı 
ekonomik büyüme politikasını benimseyen ülkelerde uluslararası piyasalarda ihracatta 
rekabetçi olabilmek önem kazanmıştır. İktisat teorisinde ucuz faktör olan emek yoğun üretim 
fiyat rekabetinde avantaj sağlayarak dış pazarlara açılmak dış ticaret hadlerinde uzun vadede 
olumsuz gelişmelere neden olacak ve dış ticaretten elde edilen kazançların azalmasına yol 
açacaktır (Güneş ve Akın, 2019: 12). Yüksek teknoloji ürün ihracatının katma değeri yüksek 
iken emek yoğun düşük teknoloji içeren malların ihracatı daha düşük katma değer 
yaratmaktadır. AR-GE “araştırma geliştirme harcamaları”’ bir ülkenin ihracatında düşük 
teknoloji ürünlerin yerine yüksek teknoloji ürünlerin geçebilmesi için oldukça önemlidir. 
Yüksek teknoloji ürün ihracatının diğer ihraç ürünlerine kıyasla daha fazla getiriye sahip 
olması nedeni ile ülkenin ihracat gelirleri aratacak ve ekonomik büyüme hedeflerine 
ulaşılması sağlanacaktır (Kılıç vd, 2014: 116).  
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Yüksek teknoloji ürün ihracatının artırılabilmesi için ülkelerin Araştırma geliştirme 
harcamalarını artırmaları gerekmektedir. Uluslararası alanda rekabet gücünün artırmak için 
ülkeler sürekli olarak milli gelirleri içerisinde artan oranlarda AR-GE harcamaları 
yapmaktadırlar.  
2000’li yıllarında başında OECD ülkeleri içerisinde ortalama AR-GE harcamaları oranı %2,1 
iken bu oran 2017 yılı içerisinde %2,4 düzeylerine yükselmiştir (Yavuz ve Uysal, 2020: 207). 
Yüksek katma değer elde edebilmek yeni teknolojilerin üretilmesi ya da yakından takip 
edilerek uluslararası piyasalarda rekabet avantajı sağlanması bir zorunluluk haline gelmiştir. 
AR-GE harcamaları bu açıdan oldukça önemli bir yere sahiptir. AR-GE harcamaları OECD 
kurumu tarafından basitçe "bilgi dağarcığını artırmak amacıyla sistematik olarak sürdürülen 
yaratıcı çalışma ve bu bilginin yeni uygulamalar yaratmak için kullanılması" olarak 
tanımlanmaktadır.  
Bu genel tanımlamaya rağmen AR-GE kavramının içerisinde farklı boyutlar barındıra ve 
karmaşık bir kavram olduğunu da göz ardı etmemek gerekecektir. Sadece yeni bilinmeyen bir 
teknolojik gelişim değil, var olan teknolojik bir gelişmenin kullanılabilirliği de ileri düzeyde 
AR-GE harcaması gerektirmektedir. AR-GE harcamalar, ilk bakışta her nekadar yeni 
teknolojik bir bilgiyi ortaya koyma yada var olan teknolojik bilginin mal ve hizmetlerin 
üretiminde uygulanması gibi algılansa da aslında teknoloji üretebilme yeteneğinin 
kazanılmasında gerekli olan bilgi birikimi ve deneyimin elde edilmesinde de çok büyük önem 
sahiptir. (Saygılı, 2003: 72). AR-GE harcamalarının tüm gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde olduğu gibi Türkiye ekonomisi ve Türkiye dış ticareti açısından önemi büyüktür. 
Aşağıdaki Grafik 1’de Türkiye ekonomisinde AR-GE Harcamalarının seyrinin 2009-2019 
yılları arasındaki değişimi gösterimektedir; 
 

Grafik 1. Türkiye’de AR-GE Harcamaları 

Kaynak: TUİK, Haber Bülteni, Erişim Tarihi: 21.02.2021. https:// tuikweb.tuik.gov.tr 
/PreHaberBultenleri.do. 

 
Yukarıdaki grafik 1’den de açıkça görüldüğü gibi 2009 itibari ile gerçekleştirilen AR-GE 
Harcamalarının milli gelir içerisindeki payı sürekli bir artış göstermektedir. Ancak OECD 
ülkelerinde söz konusu ortalamaların %2,4 ve üzeri olduğu düşünüldüğünde Türkiye 
ekonomisi için var olan %1,06’lık bu oranın artırılması gerektiği net bir şekilde ortaya 
çıkmaktadır.   
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2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 
İktisat literatüründe Yüksek teknoloji ürün ihracatı ve ekonomik büyüme ilişkisinin analizine 
yönelik yapılmış çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların farklı zaman aralıklarını 
kapsayacak şekilde farklı ülke ya da ülke grupları üzerine farklı ekonometrik yöntemler 
kullanılarak yapıldığı görülmektedir. Yüksek teknoloji ürün ihracatı ve iktisadi büyümenin 
araştırıldığı çalışmalarda sıklıkla AR-GE Harcamalarının, Dışa açıklık oranının ve dış ticaret 
hacmi gibi değişkenlerinde kullanıldığı görülmektedir.  
Aşağıda konuya ilişkin yapılmış çalışmalardan bazıları kullandıkları değişkenler, ekonometrik 
yöntemler ve elde ettikleri sonuçlar baz alınarak özetlenmiştir; 
Taş vd. (2017), Türkiye ekonomisi üzerinde 2005-2015 yılları arasındaki zaman diliminde 
sanayi üretim endeksi ve AR-GE harcamalarının GSYH içerisindeki paylarını değişken olarak 
analize dahil etmişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre AR-GE harcamalarından ekonomik 
büyümeye doğru nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 
Özkan ve Yılmaz, (2017), çalışmalarında seçilmiş Avrupa Ülkeleri ve Türkiye ekonomisi 
üzerinde AR-GE Harcamalarının ihracat ve milli gelir üzerindeki etkisini panel veri analizi 
yöntemi ile incelemişlerdir. Çalışmanın çıktılarına göre analize dahil edilen ülkelerin 
tamamında AR-GE Harcamalarının ihracat ve milli gelir üzerinde pozitif ve istatistiki olarak 
anlamlı etki yarattığı ortaya konulmuştur. 
Şeker ve Özcan (2019), çalışmalarında elde ettikleri sonuçlara göre Türkiye ekonomisi 
özelinde yüksek teknoloji sektörler ve endüstrilerinden  “kimya, elektrikli makineler ve 
aparatlar, silah sanayi, elektronik ve haberleşme ve bilimsel araçlar“ gibi alanlarda 
uzmanlaşmaya gidildiğinde daha yüksek bir ekonomik büyüme düzeyinin yakalandığını 
ortaya koymuşlardır.  
Akyol ve Demez, (2020) çalışmalarında 1996-2015 zaman aralığındaki dönemi kapsayan ve 
analize dahil edilen yeni endüstrileşen 8 ülkeyi kapsayan çalışma sonucunda inovasyon 
faaliyetlerinin yüksek teknoloji ürün ihracatı üzerinde olumlu bir etki oluşturduğu tespit 
edilmiştir. 
Oğuz (2020), çalışmasında G-8 Ülkeleri üzerinde AR-GE Harcamaları ve ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkiyi panel veri analizi yöntemi ile araştırmış ve çalışmadan elde edilen 
sonuçlara göre analize dahil edilen ülkelerde AR-GE Harcamaları ve ekonomik büyüme 
arasında istatistiki olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. 
Akarsu vd, (2020) çalışmalarında AR-GE Harcamaları ve patent başvuruları ile milli gelir 
arasındaki ilişkiyi analiz etmişlerdir. 14 ülke üzerinde yapılan çalışmanın sonucuna göre AR-
GE harcamalarında meydana gelen %1’lik artışın analize dahil edilen ülke grubunda milli 
gelir artış seviyesini %0,87 puan artırmaktadır. Patent başvuru sayıları ile milli gelir büyüme 
oranları arasında ise negatif ve küçük bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.  
Torun ve Çabaş (2020), çalışmalarında Türkiye ekonomisi özelinde AR-GE Harcamaları ve 
ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi analiz etmişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre Ar-Ge 
harcamalarındaki %1’lik bir artış sırasıyla GSYİH’da %1,16 ve %1,006‘lık bir artışa neden 
olmaktadır. Son olarak uygulanan Granger nedensellik testine göre uzun dönemde Ar-Ge 
harcamalarından ekonomik büyümeye doğru tek yönlü ilişki tespit edilmiştir. 
Pakdemirli (2020), çalışmasında Bilgi iletişim sektöründeki AR-GE Harcamaları ile 
ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 2003-2017 zaman aralığındaki yıllık verilerin 
kullanılarak yapılan analiz sonucunda Ar-Ge harcamaları BİT sektörü hasılasını, BİT hasılası 
da Ar-Ge harcamalarını olumlu olarak etkilediği ortaya konulmuştur.  
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Yukarıda seçilmiş çalışmaların ve ilgili diğer literatür incelendiğin teorik beklentiye yani AR-
GE Harcamalarının yüksek teknoloji ürün ihracatını ve ekonomik büyümeyi artıracağı 
yönündeki beklentiye uygun sonuçların elde edildiği görülmektedir. Bu doğrultuda Türkiye 
ekonomisi özelinde yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. 
Aşağıdaki tablo 1 de teknoloji yoğunluğuna göre sınıflandırılmış imalat sanayi ihracatının 
2013-2018 yılları arasındaki değişimi özetlenmektedir; 
 
Tablo 1: Teknoloji Yoğunluğuna Göre İmalat Sanayi Ürünleri ihracatı (2013-2018) 

YILLAR Düşük Teknoloji 
Ürün İhracatı 

Orta-Düşük 
Tekonoloji 

Ürün İhracatı 

Orta-Yüksek 
Teknoloji 

Ürün İhracatı 

Yüksek 
Teknoloji 

Ürün İhracatı 

Toplam 
İmalat 
Sanayi 
ihracatı 

2013 44.520 39.891 40.563 4.315 129.289 
2014 48.268 39.611 42.491 4.522 134.891 
2015 47.070 39.696 42.725 4.899 134.390 
2016 46.832 37.864 44.219 4.681 133.596 
2017 48.973 41.593 50.866 5.706 147.138 
2018 51.395 43.511 57.377 5.523 157.806 

Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi RCA 1000 Raporu Rekabetçi Ürünler Yeni Pazarlar. 
https:// tim.org.tr/files/downloads/ Strateji_Raporlari/RCA_1000%20Raporu.pdf. 

 
Tablo 1’de görüldüğü gibi teknoloji yoğunluğuna göre ürünler düşük teknoloji, orta-düşük 
teknoloji ürünler, orta-yüksek teknoloji ürünler ve yüksek teknoloji ürünler olmak üzere 4 ayrı 
grupta ele alınmaktadır. Söz konusu sınıflandırmada yüksek teknoloji ürünlerin ihracatı 
yılında 4,3 Milyar dolar seviyelerinde iken 2018 yılı itibari ile 5,5 Milyar Dolar seviyelerine 
yükselmiştir. Bu açıdan orta ve yüksek teknoloji ürün grubunun ise aynı zaman aralığında 
yaklaşık 18 Milyar dolar gibi artış sergilediği görülmektedir. Ancak geride bıraktığımız son 
10 yıl içerisinde küresel ekonomik sistemin yaşadığı 2008 Küresel Finans Krizi, ABD ve Çin 
arasında başlayarak diğer ülke ekonomilerini de etkileyen Küresel Ticaret Savaşları gibi 
olumsuzlukların bu göstergelerde beklenen ilerlemenin sağlanamamasında önemli bir yeri 
olduğu göz ardı edilemez. Son olarak içerisinde bulunduğumuz Covid-19 pandemi sürecini de 
dahil ettiğimizde ülke ekonomilerinin sahip oldukları ihracat potansiyellerini tam olarak 
kullanamadığını ve küresel dış ticaret hacminde yaşanan daralmaların kendisini hissettirdiğini 
görmekteyiz. Aşağıdaki Tablo 2’de TUİK tarafından 30 Kasım 2020 tarihinde açıklanan 
ihracat verilerinde 2019 ve 2020 yıllarına ait Ocak-Ekim dönemine ilişkin veriler 
özetlenmektedir;  
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Tablo 2: Ocak-Ekim Yüksek Teknoloji Ürün İhracatının İmalat Sanayi Payı (2019-2020) 
Teknoloji Yoğunluğu İmalat Sanayi İhracatı 2019 2020 Değişim 

Tutar % Tutar % % 
Teknoloji Yoğunluğu 141.552 100 128.178 100 -9,4 

Yüksek Teknoloji Ürünler 4.720 3,3 4.343 3,4 -8,0 
Orta Yüksek Teknoloji Ürünler 51.463 36,4 45.425 35,4 -11,7 
Orta Düşük Teknoloji Ürünler 39.178 27,7 35.163 27,4 -10,2 

Düşük Teknoloji Ürünler 46.191 32,6 43.247 33,7 -6,4 
Kaynak: TUİK, Erişim Tarihi: 30 Kasım 2020, https:// tuikweb.tuik.gov.tr/ 

PreHaberBultenleri.do?id=33858. 
 
Tablo 2’de görüldüğü gibi Covid-19 salgını nedeni ile yaşanan küresel daralmanın etkileri 
Türkiye ekonomisine ait ihracat verilerini olumsuz yönde etkilemiştir. 2013 sonrası dönemde 
hızla artış gösteren orta ve yüksek teknoloji imalat sanayi ihracatında %11,7’lik büyük bir 
gerileme yaşanmıştır. Ayrıca yüksek teknoloji ürün grubundaki azalmada %8 düzeyindedir.  
 
3. SONUÇ 
Özellikle 1970’li yıllardan itibaren Dünya üzerindeki ülkelerin neredeyse tamamı sahip 
oldukları ihracat potansiyellerini mümkün olan en iyi şekilde kullanarak iktisadi büyüme 
hedeflerine ulaşma çabalarına hız vermiştir. Daha önceki dönemlerde izlenen ithal ikameci ve 
dış ticarette korumacı politikalar terk edilerek ihracat odaklı büyüme stratejileri 
benimsenmiştir. Bu süreçte ülkelerin sahip oldukları ihraç malları arasındaki yapısal 
farklılıklar çeşitli sorunlara yol açmıştır. Özellikle ihraç mallarının emek yoğun ürün 
grubundan oluştuğu ülkelerde dış ticaret hadlerindeki değişimlerden olumsuz etkilendiği ve 
bu nedenle istenilen ekonomik büyüme düzeylerine ulaşamadıkları gözlemlenmiştir. Bu 
nedenle ihracata dayalı ekonomik büyüme stratejisi benimseyen ülkeler ihraç ürünlerinde 
yüksek teknoloji yoğunluğuna sahip ürünlerin oranını artırmaya çalışmışlardır. Bu artışın 
sağlanabilmesi için Araştırma-Geliştirme harcamalarını artırmışlar ve küresel piyasalarda 
rekabet avantajı sağlamaya çalışmışlardır. Türkiye ekonomisi de benzer bir süreçten geçerek 
1980 yılında alınan 24 Ocak kararları ile ithal ikameci politikaları terk ederek ihracata dayalı 
büyüme stratejisine geçmiştir. Özellikle son yıllarda Türkiye ihracatında orta ve yüksek 
teknoloji ürünlerin ağırlığının arttığını ancak istenilen düzeylere ulaşamadığını görmekteyiz. 
Bu durumun temel sebepleri arasında küresel ekonomik sistemin yaşadığı olumsuzluklar ve 
son olarak dünya genelinde toplumsal hayatı derinden etkileyen Covid-19 salgınının etkileri 
de açıkça görülmektedir. 2019-2020 Ocak-Ekim zaman aralığında açıklanan göstergelerde 
yaşanan düşüşlerin Türkiye ihracatının yapısal bir sorunu olmadığı ancak geride bıraktığımız 
son 10 yıl içerisinde arzu edilen yüksek teknoloji ürün ihraçtı oranına ulaşılamadığı 
görülmektedir. 
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ARALIK DEĞERLİ BASİTLEŞTİRİLMİŞ NEUTROSOPHIC TOPSIS YÖNTEMİ VE 

PERSONEL SEÇİMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 
 
Doç. Dr. Ayşegül TAŞ 
Çankaya Üniversitesi İİBF,  İşletme Bölümü 
ORCID: 0000-0002-3040-4888 
 
ÖZET  
Çok kriterli karar verme metodlarından olan Standard TOPSIS yöntemi Hwang ve Yoon 
(1981) tarafından ortaya konmuştur. Bu yöntem tam sayılarla verilmiş karar matrisleri 
kullanmaktadır. Yöntemin temeli ideal çözüme göre alternatiflerin sıralanması mantığına 
dayanır. İdeal çözüme görece yakın olan alternatiften başlamak üzere bir sıralama yapılarak; 
sırası ile diğer alternatiflerin görece yakınlığı tespit edilir. Bu yöntem günümüzde Çok Kriterli 
Karar Verme Yöntemleri arasında en yaygın kullanılan yöntemlerden birisidir. Daha sonra bu 
yöntem bulanık veriler kullanılacak biçimde geliştirilmiştir. Bulanık TOPSIS yöntemleri 
arasında en tanınmışı Chen (2000) tarafından geliştirilen yöntemdir. TOPSIS yönteminin 
üstünlüklerinden birisi her bir alternatifin kendi değerini almasıdır. Bu nedenle, alternatifler 
arasındaki faklılıklar ve kriterlerin birbirlerinden ne kadar farklı oldukları konusunda iyi bir 
görüş elde edilebilmektedir. Ancak alternatiflerin ve kriterlerin fazla sayıda olduğu 
durumlarda uygulanan algoritmalar çok karışık olmakta ve bu da yöntemin kullanılmasını 
zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada  Elhassouny ve Smarandache (2016) tarafından  tanımlanmış 
Basitleştirilmiş Neutrosophic TOPSIS Yöntemi incelenecek ve tek değerli neutrosophic 
kümeler için verilmiş olan bu yöntemi, aralık değerli basitleştirilmiş neutrosophic TOPSIS 
yöntemine çevirecek sonra da tanımlanan bu yeni yöntemin personel seçimi üzerine bir 
uygulamasını vereceğiz. 
Anahtar Kelimeler: Basitleştirilmiş TOPSIS, Neutrosophic, MCDM, Basitleştirilmiş 
Neutrosophic TOPSIS   
 
INTERVAL VALUED SIMPLIFIED NEUTROSOPHIC TOPSIS METHOD AND AN 

APPLICATION ON PERSONNEL SELECTION 
 
ABSTRACT  
Standard TOPSIS method, which is one of the multi-criteria decision making (MCDM)  
methods, was introduced by Hwang and Yoon (1981). This method uses decision matrices 
given with integers. The basis of the method is based on the logic of ordering the alternatives 
according to the ideal solution. By making a sequence starting from the alternative that is 
relatively close to the ideal solution; The relative proximity of the other alternatives is 
determined, respectively. This method is one of the most widely used methods among MCDM 
Methods today. Later, this method was developed to use fuzzy data. Among the fuzzy 
TOPSIS methods, the most well-known method is the method developed by Chen (2000). 
One of the advantages of the TOPSIS method is that each alternative takes its own value. 
Therefore, a good view can be obtained about the differences between the alternatives and 
how different the criteria are from each other. However, in cases where there are a large 
number of alternatives and criteria, the algorithms applied are very complicated and this 
makes the method difficult to use.   
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In this study, Simplified Neutrosophic TOPSIS Method defined by Elhassouny and 
Smarandache (2016) is discussed and inspired by this work interval-valued simplified 
neutrosophic TOPSIS method is introduced.Then we give an application of this new method 
on personnel selection.  
Keywords: Simplified TOPSIS, Neutrosophic, MCDM, Simplified Neutrosophic TOPSIS 
 
1.GİRİŞ  
Çok kriterli karar verme teknikleri (ÇKKV)  temelde  seçilen kriterler özelinde bir dizi 
alternatif arasından en uygun alternatifi /alternatifleri belirlemek amacıyla kullanılan 
tekniklerdir. Bir puanlama modeli kullanılarak birden çok özelliğin değerlendirildiği çok 
kriterli karar verme tekniklerinin kullanımı (MacCrimmon, 1968), yaklaşıl elli yıl öncesinde 
tarihlenebilmektedir. O zamandan beri ÇKVV konusunda teori ve uygulamalar önemli ölçüde 
gelişim göstermiştir (Shih, 2008). MCDM'deki problemleri çözmek için çeşitli teknikler 
kullanılmaktadır. Bunların başında özellikle ağırlıklandırmaların hesaplanması ve 
sıralanmasında çok fazla kullanılan analitik hiyerarşi süreci (AHP) (Saaty, 1980) gelmektedir. 
Bu modeli, ideal çözüme benzerlik TOPSIS (Technique for Order Preference by The 
similarity to Ideal Solution) ve basit katkı ağırlığı SAW (Simple Additive Weighting) 
modelleri izlemektedir. TOPSIS (Hwang ve Yoon, 1981) yöntemi kullanılan en popüler 
matematiksel yaklaşımlardan biridir. Temel hareket noktası en uygun olanı belirleyebilmektir. 
Her bir alternatifin ideal değere pozitif mesafesini ve negatif mesafesini  kullanarak eşzamanlı 
çözüm yapabilmektedir. ÇKKV yöntemleri arasında, gerçek dünya problemlerine yapılan 
uygulamalar açısından da en çok tercih edilen yöntemlerden bir tanesi de TOPSIS olarak 
karşımıza çıkmakta ve araştırmacılar tarafından büyük ilgi görmektedir.  Behzadian vd. 
(2012) TOPSIS uygulamalarının sistematik bir incelemesini yapmıştır. 2000 ve 2012 yılları 
arasında yayınlanan 200'den fazla makaleyi incelemişlerdir. Bu makaleler Tedarik Zinciri 
Yönetimi ve Lojistik; Tasarım, Mühendislik ve İmalat Sistemleri; İşletme ve Pazarlama 
Yönetimi; ve Sağlık, Güvenlik ve Çevre Yönetim gibi bir çok alana yayılmaktadır. Ayrıca, 
Salih vd.(2019), 2007 ile 2017 arasında yayınlanan 170 makaleyi dikkate alarak Fuzzy-
TOPSIS uygulamaları ile ilgili bir çalışma sunmuşlardır. TOPSIS'teki son gelişmeler, 
incelendiğinde; risk tabanlı önleyici bakım uygulamaları için bir risk TOPSIS modeli (Seiti ve 
Hafezalkotob, 2019),bulanık kapsama uzayı yaklaşım dayalı bir TOPSIS yöntemi (Zhang vd 
2019), grup karar verme için tip-2 nötronofik sayı altında T2NN-TOPSIS yaklaşımı (Abdel-
Basset, Saleh, Gamal, &Smarandache, 2019) ve aralık değerli bir TOPSIS (Micale ve 
diğerleri, 2019) olarak sıralanabilir. 
Bu çalışmada,  öncelikle standart TOPSIS yönteminde karşılaşılan zorluklardan bahsedilerek 
basitleştirilmiş TOPSIS yöntemine geçiş anlatılacak, daha sonra ise bu yöntemin aralık 
değerli nötrosofik kümeler üzerinde genellemelerinden söz edilecektir.  
Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş ve  literatür taraması, ikinci bölüm 
standart TOPSIS modelinin anlatılması, üçüncü bölüm Elhassouny ve Smarandache (2016) 
tarafından  tanımlanmış Nötrosofik-basitleştirilmiş TOPSIS yöntemi tanıtılması ve bu 
yöntemin özellikle belirsizlikler içeren tek değerli ya da aralık değerli veriler altında sıralama 
tercihleri için nasıl uygulanabileceğinin anlatılması,  dördüncü bölüm aralık değerli 
basitleştirilmiş nötrosofik TOPSIS yöntemi kullanılarak personel seçimi üzerine bir uygulama 
ve beşinci bölüm ise sonuç ve tartışma bölümüdür.  
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2.TOPSIS YÖNTEMİ: 
Standart TOPSIS yöntemi,  pozitif ideal çözüme en kısa mesafedeki ve negatif ideal çözüme 
en uzak mesafedeki karar seçeneğinin belirlenmesi hedeflenir. Pozitif ideal çözüm, maliyet 
ölçütünü minimum yapan ve fayda ölçütünü maksimum yapan çözümdür.  
TOPSIS'i uygulama adımları aşağıda biçimde listelenmiştir. 
 
Adım 1 : Karar Matrisinin Oluşturulur. Karar matrisinin satırları birbirine göre üstünlükleri 
sıralanmak istenen karar noktaları, sütunlarında ise karar vermede kullanılacak kriterler yer 
alır. A matrisi karar verici tarafından oluşturulan ilk matrisidir.     
 
Adım 2 : Normalize edilmiş Karar Matrisinin (r) Oluşturulması.Standart Karar Matrisi, A 
matrisinin elemanlarından yararlanarak ve aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır.  ��� = ���/�∑ ����       (1) 

 
Adım 3 : Ağırlıklı Normalize Edilmiş  Karar Matrisinin (v) Oluşturulması 
 ��� = �����       (2) 
Burada; w�, j kriterinin ağırlığını göstermektedir. Daha sonra r matrisinin her bir sütunundaki 
elemanlar ilgili  ağırlık değerleri ile çarpılarak V matrisi oluşturulur.  
 
Adım 4 : Pozitif İdeal  ve Negatif İdeal Çözümlerin Oluşturulması.TOPSIS yönteminde her 
bir karar noktasına ilişkin değerlendirme faktör değerinin pozitif ideal ve negatif ideal çözüm 
setinden uzaklıklarının bulunabilmesi için Euclidian Uzaklık Yaklaşımı kullanılmaktadır. 
İdeal çözümler aşağıdaki formüllerle ifade edilmiştir. 

  ��� = �∑ (��� − ���)�!�"#     (3) 

           ��$ = �∑ (��� − ��$)�!�"#       (4) 

 
Adım 5 : İdeal Çözüme Göreli Yakınlığın Hesaplanması. Her bir karar noktasının ideal 
çözüme göreli yakınlığının hesaplanmasında pozitif ideal ve negatif ideal ölçülerinden 
yararlanılır. İdeal çözüme göreli yakınlık değerinin hesaplanması aşağıdaki formülde 
gösterilmiştir.  
   %′

∗ = ��'��'���(      (5) 

 
TOPSIS Yönteminin temel avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir; 
a) Rasyonel ve kolay kavranabilir bir yöntemdir 
b) Kriter ve alternatif sayısının az olduğu durumlarda hesaplamalar  basit olmaktadır  
b)  Bu yönetimin en çekici tarafı çok az bir sübjektiflik içermesidir. Yöntemde bulunan tek 
subjektif nokta kriter ağırlıklarıdır (Genç ve Masca, 2013:543). 
c) TOPSIS yönteminde değerlendirmeler Microsoft Office Excel 2007 programı kullanılarak 
kolayca gerçekleştirilmektedir.  
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Yöntemin temel dezavantajları ise ; 
a) TOPSIS Yöntemi ile karar vermede nitel değerler değil sadece sayısal değerler göz önüne 
alınabilmektedir. Böylece, farklı dilsel değerlerinin ağırlıklarını hesaplanmak ve en etkili 
sonucun elde edebilmesi için çok kriterli fuzzy karar verme metodu (Fuzzy TOPSIS) 
geliştirilmiştir (Dündar, Ecer, Özdemir, 2007:292). Bu durum ise daha çok işlem yapmayı ve 
çaba göstermeyi gerektirir. 
b) Eğer bir alternatif pozitif ideal çözümden en yakınsa ama aynı zamanda diğer bir alternatif 
negatif ideal çözümden en uzaktaysa seçim yapmak zor olabilmektedir, çünkü alternatifler 
çoğunlukla birbirleriyle uyuşmamaktadır. 
c) TOPSİS yönteminin diğer sübjektif tarafı da kriterlerin ağırlıklandırmasıdır. Bunun nedeni 
ise ağırlıklandırmanın kriterlerin önem derecesine göre yapılmasıdır (Gerşil ve 
Palamutçuoğlu, 2016:62). 
d) Kriterleri seçerken hangisinin maksimum, hangisinin de minimum olması gerektiği dikkate 
alınma karar matrisinin içeridekilere değil, ayrıca her bir karar vericinin kendi tercihlerine de 
bağlıdır. Bundan dolayı en iyi karar  kesin biçimde verilemez ve KV en iyi çözüme en yakın 
olan alternatifi seçme şeklindenir. 
Özellikle kriterlerin ağırlık değerlerinin kesin olmadığı ve doğruluk ile yanlışlık değerlerine 
ilaveten belirsizliklerin de içerildiği durumlarda nötrosofik TOPSIS yönteminin kullanılması 
son yıllarda en yaygı olarak uygulanan tekniklerdendir. Nötrosofik TOPSIS yöntemi ile ilgili  
literatür incelendiğinde az sayıda nötrosofik TOPSIS çalışmasının var olduğu görülmektedir. 
Bu çalışmaların da büyük çoğunluğu tek değerli nötrosofik TOPSIS uygulaması üzerinedir. 

 
3. NÖTROSOFİK KÜMELER 
Bulanık kümelerin ve sezgisel bulanık kümelerin genelleştirilmesi olarak, gerçek dünyada var 
olan belirsiz, kesin olmayan, eksik ve tutarsız bilgileri temsil etmek için nötrosofik kümeler 
geliştirilmiştir. Burada belirli bir tam sayı ya da kesirli sayı değil, belli bir sayı  aralığından 
seçilen sayılar kullanarak ilgili sorunları çözmek için aralık değerli nötrosofik kümeler 
önerilmiştir. 
 
Tanım 1. E bir evren olsun. E'deki bir nötrosofik küme, bir doğruluk üyeliği fonksiyonu TA, 
bir belirsizlik üyeliği fonksiyonu IA ve bir yanlış üyeliği FA ile karakterize edilir 
(Smarandache, 1998). 
Buna göre bir nötrosofik küme: ) = {< *, (+ (*), , (*), - (*)) >: * ∈ /, (+ (*), , (*), - (*) (0,1)}  biçiminde gösterilir. 
Burada TA (*), IA (*) ve FA (*) değerlerinin toplamı hakkındaki tek kısıtlama   
0 ≤ TA (*) + IA (*) + FA (*) ≤ 3 dır. 
 
3.1 ARALIK DEĞERLİ NÖTROSOFİK KÜMELER   
Tanım 2.  X= < 5T�7, T�89, 5I�7, I�89, 5F�7, F�89 > aralıklarla değerlenen bir koleksiyondur ve 
nötrosofik sayılar j= 1,2, ..., n ve n karar vericilerin sayısıdır.   
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3.2. ARALIK DEĞERLİ NÖTROSOFİK TOPSIS YÖNTEMİNİN ADIMLARI  
TOPSIS önemli bir karar verme yöntemi olduğundan ve aralıklı nötrosofik kümelerin eksik, 
belirsiz ve tutarsız bilgileri açıklamakta daha kolay olabileceğinden, aralık değerli 
genişletilmiş bir TOPSIS yöntemi oluşturabilmek önemlidir. Chi ve Liu (2013) aralık değerli 
nötrosofik TOPSİS yöntemine ait adımları aşağıdaki şekilde tanımlamışlardır. Buna göre; 
i)  Karar matrisinin oluşturulması  
ii) Özellik ağırlıklarının bulunması   
iii) Ağırlıklı normalize matrisinin oluşturulması 
Bu aşamada karar matrisinin her bir elemanı ilgili ağırlıklarla çarpılarak ağırlıklı normalize 
karar matrisi oluşturulur. Bu aşağıdaki formüle göre yapılır. İlgili ağırlık değerleri matrisin o 
sütununda bulunan tüm değerlerle çarpılır. 
 
Nötrosofik TOPSIS uyguladığımız için bu işlemi aşağıdaki formüle göre yapmaktayız. 

Y = (y>�)?@A =  B wCrCC wErCE … wArCAwCrEC wErEE … wArEA… … … …wCr?C wEr?E ⋯ wAr?A
H 

 y>� = (5T>�7, T>�89, 5I>�7, I>�89, 5F>�7, F>�89 )          (6) 
iv) Pozitif İdeal Çözümün Ve Negatif İdeal Çözümün Belirlenmesi  
v) Alternatif Ai İle Pozitif İdeal Çözüm / Negatif İdeal Çözüm Arasındaki Mesafenin 
Hesaplanması 
Sözü edilen ideal çözüm / negatif ideal çözüm arasındaki mesafeyi aşağıdaki gibi 
gösterebiliriz. d>� =  ∑ d(y>�, y��)A�"C                                    (7) d>$ =  ∑ d(y>�, y�$)A�"C                                    (8) 
vi)  Bağıl Yakınlık Katsayısının Hesaplanması; Göreceli yakınlık katsayısını  Eşitlik 9’da 
bulunan formülü ile hesaplamaktayız. 
  

        RCC =  JK'JK(� JK'  . (i = 1,2, … , m)             (9) 

vii) Alternatiflerin Sıralanması ise son adımı oluşturmaktadır. 
 
3.3. ARALIK DEĞERLİ BASİTLEŞTİRİLMİŞ NÖTROSOFİK TOPSIS YÖNTEMİ 
Elhassouny ve Smarandache  (2016) basitleştirilmiş nötrosofik TOPSIS yöntemine yönelik bir 
çalışma sunmuşlardır. Yapılan çalışmada kullanılan nötrosofik kümeler tek değerli olarak 
alınmıştı. Bu çalışma ise basitleştirilmiş nötrosofik TOPSIS yöntemini aralık değerli 
nötrosofik kümeler taşımaktadır.  Bu yöntem yapı olarak aralıklı değerli nötrosofik TOPSIS 
yöntemi ile aynı adımlara sahiptir, en temel farklılık, pozitif ve negatif nötrosofik ideal 
çözümlerden  her bir alternatif için Nötrosofik benzerlik ölçümlerinin hesaplanması,  (burada 
ikisi arasındaki benzerlik ölçüsünü hesaplamak için literatürde kullanılmakta olan klasik  
Öklid uzaklığı yerine “Manhattan uzaklığının (toplam uzaklığı)” kullanılması olması ve tüm 
çözümün aralık değerli nötrosofik kümeler üzerinde yapılmış olmasında kaynaklanmaktadır. 
Klasik Öklid uzaklığı alındığında bu örnekte yine sıralama değişmemektedir.  
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Ancak bu durum her zaman bu şekilde çıkmak zorunda değildir. Manhattan uzaklığı 
kullanılarak ÇKKV problemi, belirsizlik içeren durumlar altında çok daha kolay 
uygulanabilmektedir.  
 
3.ARALIK DEĞERLİ BASİTLEŞTİRİLMİŞ NÖTROSOFİK TOPSIS YÖNTEMİ İLE 
PERSONEL SEÇİMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 
Bir fakültede yeni öğretim üyesi seçimi yapılırken önerilen adayların en iyisinin seçilmesi 
tercih edilir. Bu seçim sırasında adaylar mülakatlar, sunumlar, akademik yayın 
değerlendirmeleri gibi bir dizi prosedürden geçer. Mamat ve Daniel (2007) en iyi adayı seçme 
hedefi olacak şekilde dört temel kriter tanımlamışlardır. Bunlar; Akademik Nitelikler (C1), 
Tecrübe (C2), Kişisel Özellikler (C3) ve Liderlik Özellikleri (C4) şeklindedir. Çalışmada, bu 
dört kriter başvuru yapan üç aday için ayrı ayrı değerlendirilmiş ve adayların aralık değerli 
basitleştirilmiş TOPSIS yöntemi kullanılarak sıralaması yapılmaya çalışılmıştır. 
Öncelikle, adaylara yönelik her bir kriter altında karar matrisleri oluşturulmuştur. Bu matrisler 
oluşturulurken; Tablo 1’de Boltürk ve Kahraman (2018) tarafından verilen nötrosofik önem 
ağırlıkları değerleri kullanılmıştır.  

 
Tablo 1. Nötrosofik önem ağırlıkları (E. Bolturk, C. Kahraman) 

 (Boltürk, Kahraman, 2018 : 4949) 
 
Bu değerlere yönelik hazırlanan matrisler Tablo 2’de sunulmuştur. Tablo 3’de ise daha 
önceden hesaplanmış kriter ağırlıkları sunulmuştur.  

Dilsel Terimler Nötrosofik Set 
Eşit önem ⟨ [0.5, 0.5], [0.5, 0.5], [0.5, 0.5] ⟩ 
Çok daha fazla önem ⟨ [0.50, 0.60], [0.35, 0.45], [0.40, 0.50] ⟩ 
Orta önem ⟨ [0.55, 0.65], [0.30, 0.40], [0.35, 0.45] ⟩ 
Orta derecede daha fazla 
önem ⟨ [0.60, 0.70], [0.25, 0.35], [0.30, 0.40] ⟩ 
Güçlü önem ⟨ [0.65, 0.75], [0.20, 0.30], [0.25, 0.35] ⟩ 
Çok daha önem ⟨ [0.70, 0.80], [0.15, 0.25], [0.20, 0.30] ⟩ 
Çok güçlü önem ⟨ [0.75, 0.85], [0.10, 0.20], [0.15, 0.25] ⟩ 
Çok daha fazla önem ⟨ [0.80, 0.90], [0.05, 0.10], [0.10, 0.20] ⟩ 
Aşırı önem ⟨ [0.90, 0.95], [0, 0.05], [0.05, 0.15] ⟩ 
Son derece yüksek önem ⟨ [0.95, 1.0], [0.0, 0.0], [0.0, 0.10] ⟩ 
Kesinlikle daha fazla önem ⟨ [1.0, 1.0], [0.0, 0.0], [0.0, 0.0] ⟩ 
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Tablo 2. Aralık Değerli Nötrosofik TOPSIS Yöntemine Uygun Karar Matrisi 

Değerleri. 
  Akademik Nitelikler (C1) 

TL TU LL LU FL FU 
Aday 1 0,4 0,5 0,35 0,45 0,5 0,6 
Aday 2 0,9 0,95 0 0,05 0,05 0,15 
Aday 3 0,7 0,8 0,15 0,25 0,2 0,3 
  Tecrube (C2) 

TL TU LL LU FL FU 
Aday 1 0,9 0,95 0 0,05 0,05 0,15 
Aday 2 0,2 0,3 0,15 0,25 0,7 0,8 
Aday 3 0,4 0,5 0,35 0,45 0,5 0,6 
  K.Ozellikler (C3) 

TL TU LL LU FL FU 
Aday 1 0,8 0,9 0,05 0,1 0,1 0,2 
Aday 2 0,9 0,95 0 0,05 0,05 0,15 
Aday 3 0,7 0,8 0,15 0,25 0,2 0,3 
  Liderlik (C4) 

TL TU LL LU FL FU 
Aday 1 0,35 0,45 0,3 0,4 0,55 0,65 
Aday 2 0,3 0,4 0,25 0,35 0,6 0,7 
Aday 3 0,5 0,6 0,35 0,45 0,4 0,5 

Tablo 3: Kriter Ağırlıkları 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Tablo 3’de verilen kriter ağırlıkları ve Tablo 1’de sunulan karar matrisi Eşitlik (6) kullanılarak 
Tablo 4’te yer alan “Ağırlıklı Normazlize Değerler Matrisi” oluşturulmuştur.  

Kriter Ağırlıkları 
TL TU LL LU FL FU 

W1 (Akademik Nitelikler, C1) 0,30 0,27 0,23 0,14 0,11 0,11 
W2 (Tecrübe, C2) 0,26 0,25 0,14 0,13 0,09 0,09 
W3 (K.Özellikler, C3) 0,16 0,17 0,28 0,31 0,28 0,28 
W4 (Liderlik, C4) 0,11 0,13 0,12 0,18 0,29 0,28 
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Tablo 3. Ağırlıklı Normalize Değerler 

Akademik Nitelikler (C1) 
TL TU LL LU FL FU 

Aday 1 0,12 0,13 0,50 0,52 0,55 0,64 
Aday 2 0,27 0,25 0,23 0,18 0,15 0,24 
Aday 3 0,21 0,21 0,34 0,35 0,29 0,37 
Vmax 0,27 0,25 0,50 0,52 0,55 0,64 
Vmin 0,12 0,13 0,23 0,18 0,15 0,24 
Tecrube (C2) 

TL TU LL LU FL FU 
Aday 1 0,23 0,24 0,14 0,17 0,13 0,23 
Aday 2 0,05 0,07 0,27 0,35 0,73 0,82 
Aday 3 0,10 0,12 0,44 0,52 0,54 0,64 
Vmax 0,23 0,24 0,44 0,52 0,73 0,82 
Vmin 0,05 0,07 0,14 0,17 0,13 0,23 
K.Ozellikler (C3) 

TL TU LL LU FL FU 
Aday 1 0,13 0,15 0,31 0,38 0,35 0,42 
Aday 2 0,14 0,16 0,28 0,35 0,31 0,39 
Aday 3 0,11 0,14 0,38 0,48 0,42 0,50 
Vmax 0,14 0,16 0,38 0,48 0,42 0,50 
Vmin 0,11 0,14 0,28 0,35 0,31 0,39 
Liderlik (C4) 

TL TU LL LU FL FU 
Aday 1 0,04 0,06 0,39 0,51 0,68 0,75 
Aday 2 0,03 0,05 0,34 0,47 0,71 0,79 
Aday 3 0,06 0,08 0,43 0,55 0,57 0,64 
Vmax 0,06 0,08 0,43 0,55 0,71 0,79 
Vmin 0,03 0,05 0,34 0,47 0,57 0,64 

 

Tüm alternatiflerden (adaylardan) her bir özellik (kriter) için en iyi değerler seçilerek pozitif 
ideal çözümü ve negatif ideal çözümü belirlenir. Daha genel olarak açıklayacak olursak her 
bir kriter için en yüksek TL ve TU değerleriyle en düşük LL, LU, FL ve FU değerleri sanal 
pozitif ideal değerleri oluştururken en düşük TL ve TU değerleriyle en yüksek LL, LU, FL ve 
FU değerleri sanal negatif ideal değerleri oluşturur. Daha sonra, Eşitlik (7) ve (8)’i kullanarak 
ve adaylara ait değerlerin pozitif ideal çözüm ve negatif ideal çözüm arasındaki mesafe 
Manhattan uzaklık kullanılarak bulunmuş ve Tablo 5’te sunulmuştur. Bu değerler adayların 
kriterlere bağlı olarak belirlenen en iyi aday özellikleri kombinasyonuna yakınlık ve 
uzaklıklarını göstermektedir.  
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Tablo 5. Pozitif İdeal ve Negatif İdeal Değerleri (Manhattan uzaklıklarının 

hesaplanması) 
  Si + Si - 

Aday 1 2,638655 2,252194 
Aday 2 2,791141 2,099709 
Aday 3 1,913714 2,977136 

 
Alternatiflerin sıralaması yapılırken, Eşitlik (9)’da yer alan bağıl yakınlık katsayısı 
kullanılmaktadır. Bu katsayı bize alternatiflerin sıralanmasını verir. Eşitlik (9) ‘da her bir 
alternatif için hesaplanan RCC (bağıl yakınlık katsayısı) ne kadar büyük ise o alternatif o 
kadar iyi bir alternatiftir. 
Çalışmada yer alan, akademik nitelikler (C1), tecrübe (C2), kişisel özellikler (C3), ve liderlik 
özellikleri (C4) kriterleri altında aday sıralamaları yapılmış ve Tablo 6’da sunulmuştur.  
 

Tablo 6. Aday (Alternatiflerin) Sıralanması 
Di 

Aday 1 0,460491 
Aday 2 0,429314 
Aday 3 0,608715 

 
Tablo 6’e göre yapılan bu sıralama, Aday3> Aday1> Aday2> şeklindedir. 
 
5. SONUÇ  
Artan rekabet koşulları ve teknoloj�k gel�şmeler kurumların personel seç�m�n� çok daha fazla 
önemsemeleri gereğini ortaya koymaktadır. Özellikle burası akademik bir kurumsa bu önem 
biraz daha fazla artmaktadır. Çalışmada, ÇKKV yöntemlerinden olan, aralık değerli 
basitleştirilmiş neutrosophic TOPSIS kullanılarak, akademik bir kurum için akademisyen 
seçimi problemi uygulanmıştır. Hwang ve Yoon (1981) tarafından ortaya konmuş olan  
standart TOPSIS yöntemi ideal çözüme göre alternatiflerin sıralanması mantığına dayanır. Bu 
yöntem günümüzde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri arasında en yaygın kullanılan 
yöntemlerden birisidir. Daha sonra bu yöntem bulanık veriler kullanılacak biçimde 
geliştirilmiştir. TOPSIS yönteminin üstünlüklerinden birisi her bir alternatifin kendi değerini 
almasıdır. Bu nedenle, alternatifler arasındaki faklılıklar ve kriterlerin birbirlerinden ne kadar 
farklı oldukları konusunda iyi bir görüş elde edilebilmektedir.  
Ancak alternatiflerin ve kriterlerin fazla sayıda olduğu durumlarda uygulanan algoritmalar 
çok karışık olmakta ve bu da yöntemin kullanılmasını zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada  
Elhassouny ve Smarandache (2016) tarafından  tanımlanmış basitleştirilmiş neutrosophik 
TOPSIS yöntemi incelenecek ve tek değerli neutrosophic kümeler için verilmiş olan bu 
yöntemi, aralık değerli basitleştirilmiş neutrosophic TOPSIS yöntemine çevrilmiş ve bu yeni 
yöntem akademik  personel seçimi problemine uygulanmaya çalışılmıştır.  
Yapılan uygulama ile literatürde belirtilen akademik personel seçme kriterleri olan; Akademik 
Nitelikler (C1), Tecrübe (C2), Kişisel Özellikler (C3) ve Liderlik Özellikleri (C4) altında 
belirlenen üç aday değerlendirilmiştir.   
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Bu değerlendirme sonucunda; 0,608715 değeri olan Aday 3, birinci sırada; 0,460491 değeri 
olana Aday 1, ikinci sırada; ve 0,429314 değeri alan Aday 2, üçüncü ve son sırada yer 
almıştır. Aday sıralaması, Aday3> Aday1> Aday2 şeklindedir. 
Özellikle personel seçimi problemlerinde en doğru ve en uygun personelin belirlenmesi firma 
başarısı ve sürdürülebilirliği açısından da büyük önem taşımaktadır. Kullanılan aralık değerli 
basitleştirilmiş neutrosophic TOPSIS yöntemi  özellikle adayların değerlendirilmesinde 
ağırlıklandırılan özelliklerin çok net değerler ile ifade edilemediği durumlarda oldukça 
başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir. Ayrıca bu yöntem kullanılarak çok daha kısa sürede 
ve etkin bir şekilde hesaplama yapılabilmektedir.  
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ÖZET 
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 hastalığının kişiden kişiye hızlıca bulaşma riski fazla 
olduğu için tüm dünyaya yayılma hızı da ani ve hızlı bir şekilde gelişmiştir. Türkiye’de de ilk 
vaka 11.03.2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmıştır. COVID-19 solunum 
damlacıkları ve yakın temas yoluyla kişiden kişiye bulaşmaktadır. En çok karşılaşılan 
belirtiler ateş, öksürük, nefes darlığı, koku ve tat kaybıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır 
solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.  Virüs halen mutasyona 
uğrayarak devam ettiğinden, bu süreçte Covid-19’dan korunmak amacıyla sosyal mesafe 
kuralı, bireysel ve kurumsal hijyen uygulamaları, temaslı karantinaları, sokağa çıkma yasağı, 
seyahat kısıtlamaları, bazı kurumların ve iş yerlerinin kapatılması, esnek çalışma saatleri, 
uzaktan eğitim ve evden çalışma sistemine geçilmesi vb önlemler de devam etmektedir. Bu 
çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) 43 duraklı Marmaray 
hattında Maltepe-Halkalı istasyonlarında çalışan 30 kişilik depo personeline Covid-19 Hijyen 
anketi uygulanarak kişilerin hijyen bakımından Covid-19’a karşı almış oldukları önlemleri ve 
pandemiye karşı mücadelede hijyene verdikleri önemi belirmek amaçlamıştır. Depo 
personelinin hijyen önlemleri bağlamındaki davranışlarını belirlemek amacıyla “Salgınla 
Değişen Hijyen Davranışları”, “Ev Hijyeni”, “Sosyal Mesafe ve Maske Kullanımı”, 
“Alışveriş Hijyeni”, “El Hijyeni” ve “Dışarıdan Eve Gelindiğinde Hijyen” olmak üzere altı 
ana başlık altında toplam 27 soru sorulmuştur. Anket verileri değerlendirildiğinde; özellikle 
sosyal mesafeye uyum ve maske kullanımına özen gösterdikleri, ev hijyenine pandemi 
öncesine göre daha fazla önem verdikleri, el hijyenine dikkat ettikleri, alışveriş sırasında 
hijyen kurallarına uydukları, eve geldiklerinde hijyen sağlamak için önlem aldıkları tespit 
edilmiştir. Bireysel hijyen önlemlerinde bilinç seviyelerinin artarak geliştirilmesi amacıyla 
çalışanlarla birebir görüşmeler ve bilgilendirmelerle sürdürülebilirlik sağlanmaktadır.   
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Marmaray hattı çalışanları, Hijyen önlemleri  
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EVALUATION OF HYGIENE MEASURES TAKEN AGAINST COVID-19 DISEASE 

IN MARMARAY LINE EMPLOYEES 
 
ABSTRACT 
The spread of Covid-19 disease, which affects the world, has developed rapidly around the 
world, as the risk of infection from person to person is high. In Turkey, the first case is 
described by the Ministry of Health on 11/03/2020. COVID-19 is transmitted from person to 
person through respiratory droplets and close contact. The most common symptoms are fever, 
cough, shortness of breath, loss of smell and taste. In severe cases, pneumonia, severe 
respiratory insufficiency, kidney failure and death may occur. Since the virus still mutates and 
continues, in this process, social distance rule, individual and corporate hygiene practices, 
contact quarantines, curfews, travel restrictions, closure of some institutions and workplaces, 
flexible working hours, distance education and  switching to home working system, etc. 
measures also ongoing. In this study, the Republic of Turkey State Railways (TCDD), the 
Marmaray line, Maltepe-Halkalı stations by applying Covid-19 hygiene survey to 30 
warehouse staff, the precautions they have taken in terms of hygiene and the given to hygiene 
rules importance it is aimed to determine. In order to determine the behavior of warehouse 
personnel in the context of hygiene measures; A total of 27 questions were asked under six 
headings, namely, “Hygiene Behaviors Changed with Pandemic”, “Home Hygiene”, “Social 
Distance and Mask Use”, “Shopping Hygiene”, “Hand Hygiene” and “Homecoming 
Hygiene”. When the survey data are evaluated; It has been determined that they especially 
pay attention to social distance and use of masks, attach more importance to home hygiene 
than before the pandemic, pay attention to hand hygiene, comply with hygiene rules during 
shopping, and take measures to provide hygiene when they come home. Sustainability is 
ensured through one-to-one interviews and briefings with employees in order to increase and 
develop awareness levels in individual hygiene measures. 
Keywords: Covid-19, Marmaray Line Employees, Hygiene Measures  
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REKLAMDA ERKEK İMGESİNİN KULLANIMI VE İDEALİZE EDİLMİŞ ERKEK 

BEDENİNİN BİR REKLAM ÇEKİCİLİĞİ UNSURU OLARAK KULLANILMASI 
 
Dr. Sinan AKSEKİ 
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2021,  Reklamcılık Anabilim Dalı 
ORCID: 0000-0002-0630-5011 
 
ÖZET 
Özellikle son dönemlerde erkeklerin de yoğunlukla tercih ettiği kozmetik ürünlerinin 
reklamlarında bu "rol-model" kavramı sıkça görülmektedir. Şampuan, tıraş bıçağı, parfüm 
gibi ürünlerin reklamlarında oynatılan erkek "mükemmel erkek" formatlarına uygun olarak 
seçilmektedir. Geçmişten bu yana fiziksel yönüyle göz önüne atılan hep kadın olmuşken -
özellikle- son dönemlerde mükemmel erkek metaforunun reklam filmlerinde sergilenmesi bu 
durumun büsbütün değişmeye başladığının kanıtıdır. Toplumda arzu nesnesi olarak kadın ön 
plandadır ancak, bunun reklamlarda değişmeye başladığı erkeğin de arzu edilir olduğu 
görülmektedir. Bu toplumsal bir değişim göstergesi olduğu kadar reklamda sunulan bir 
davranış kalıbı olarak da değerlendirilebilir." (Yalın D.B.,2005:291) Erkeğin arzu edilirliği, 
spor konusunda kahramanvari eylemleri ya da geleneksel olarak erkeğe atfedilen herhangi 
başka bir eylemde olduğu gibi, eylemlerle iş birliği içindedir. Erkekleri hedef alan 
reklamlarda, romantik roller fiziksel aktiviteler ve cesurlukla bağdaştırılmaktadır (Çevrimiçi: 
http://rsingh.net/art/tobacco/page5.asp). Yukarıdaki satırlarda da görüldüğü üzere reklamda 
erkek de yoğun olarak görülürken bu cinsiyetin kalıp yargıları temelinde sunulmaktadır. Zaten 
güçlü ve savaşçı olarak görülen erkek, kusursuz vücut hatlarıyla arzu nesnesi olarak da 
sunulduğunda "mükemmel" olan şeklinde tüketiciye servis edilmektedir. İlk çağlardan beri 
hep savaşçı, güçlü ve yenilmez erkek figürü, bu sefer adonis kasları olan, uzun boyuyla geniş 
omuzlarıyla tüketiciye sunulmaktadır. Bu figürlerin bilhassa toplumlar hatta dünya tarafından 
tanınmış, ün kazanmış, kişisel başarılarıyla özenilen birer karakter haline gelmiş isimler 
arasından seçilmesi de bu savı destekler niteliktedir. 
Anahtar Kelimeler: Reklam, Erkek Kullanımı, Erkek İmgesi, Cinsellik, Erkek Bedeni  
 

THE USE OF THE MALE IMAGE IN ADVERTISING AND THE USE OF THE 
IDEALIZED MALE BODY AS AN ELEMENT OF ADVERTISING APPEAL 

 
ABSTRACT 
This "role-model" concept is frequently seen in the advertisements of cosmetic products, 
which are preferred by men especially recently. The male "perfect man", which is played in 
the advertisements of products such as shampoo, razor, perfume, is selected in accordance 
with the formats. While women have always been considered in terms of physical aspects 
since the past, the recent exhibition of the perfect male metaphor in commercials is proof that 
this situation has started to change completely. As the object of desire in society, the woman 
is at the forefront, but it is seen that the man, whose advertisements have started to change, is 
also desirable. This can be regarded as an indicator of social change as well as a behavior 
pattern presented in the advertisement. "(Yalın D.B., 2005: 291) The desirability of the man 
cooperates with actions, as in his heroic acts of sport or any other action traditionally 
attributed to the man.  
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In advertisements targeting men, romantic roles are associated with physical activity and 
courage (Online: http://rsingh.net/art/tobacco/page5.asp). As seen in the above lines, while 
men are also seen in the advertisement, this is presented on the basis of gender stereotypes. 
Already seen as a strong and warrior, when presented as an object of desire with perfect body 
lines, it is served to the consumer as "perfect". Since ancient times, a warrior, strong and 
invincible male figure, this time with adonis muscles, is presented to the consumer with his 
tall and broad shoulders. The fact that these figures are chosen among the names that have 
become well-known and famous, especially by the societies and even the world, and who 
have become popular characters with their personal achievements also supports this argument. 
Keywords: Advertisement, Male Use, Male Image, Sexuality, Male Body  
 
1. MALE USE IN ADVERTISING 
While there has always been a female figure in advertisements in front of our eyes since the 
past, the recent display of the male figure in commercials is proof that the target audience has 
begun to change. The desire for women is at the forefront in advertisements, but it is seen that 
this has started to change in advertisements and that men are also desirable. This can be 
considered as an indicator of change as well as a behavior pattern presented in the 
advertisement. Men are now seen heavily in advertising. The man, who was seen as a strong 
and warrior in the past, is presented as an object of desire with his perfect body lines and is 
perfectly served to the consumer.(Baker, M.J., Churchill, G.A. (1977). The Impact of 
Physically Attractive Models on Advertising Evaluations, Journal of Marketing Research, 
14(4), 538-555.). 
World-renowned names are usually chosen for advertisements. After the 70's, especially the 
perfect male figure started to be seen for the first time, men's underwear ads for male 
consumers started to end in these years and instead, sexy underwear was introduced to the 
market. That women buy 70% of these underwear indicates that the target audience is 
women.(Çolakoğlu, B.E., Doğaner, M. (2008). Reflection of Gender in Television 
Advertisements: Male Analysis, Fırat University Journal of Social Sciences, 18(2), 333-342.). 
The use of football players in television commercials in recent years and their role models can 
be shown as very impressive points for male consumers. For example; Using football players 
in razor blades. While automobiles, alcohol, cigarette brands and life insurances are included 
in the product list that appeals to men, cosmetics, underwear, health, hair care products have 
become a new market for men in recent years. Well-groomed male figure in advertisements 
diversified individual consumption needs of men. (Lloyd, G. (1996 The Male Mind: 'Male' 
and 'Woman' in Western Philosophy. Muttalip Özcan (Translated by) İstanbul: Ayrıntı 
Publications.. (Original Book Published in 1993). 
The use of women as sexual objects in advertisements is also seen in men. For example; In 
the chocolate stars ad, the men were presented as half-naked and made a big splash. The 
target audience is women. Male objects are shown to women naked. Sometimes men are used 
in detergent advertising.(Ongun, H. Ç. (2011). New Men's Strategies of Marketing, MadiaCat, 
May, Pages: 38-46.).  
In these advertisements, it is important to use male objects to create a sense of trust and to 
make the consumer accept that this product is different from other products. Men are chosen 
in roles suitable for the structure of our society in television commercials. Sometimes they 
become a family man, sometimes a doctor or specialist. In this respect, we can say that the 
usage rate of men in advertisements has increased. (Rowbotham, S. (1998).  
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Women's Consciousness Men's World, Translated by: Şükrü Alpagut, İstanbul: Payel 
Publishing House). 
 
2. PRESENTATION OF THE MEN AS THE OBJECT OF SEXUAL DESIRE IN 
ADVERTISING 
In her interpretation of the transformation of advertising in the Western world, Wernick 
claims that until the 1950s, industrial people were portrayed as the lord of the earth with the 
image of dem. There is a strong sexual fantasm representing capitalist technology with the 
elongation of the phallus and the spread of technology to the environment with the warrior 
male figure subjugating the feminine nature. 
With a contemporary perspective, these images are now worn out and the cultural upheavals, 
economic collapses have changed the way industrial technology is realized and darkened the 
mood that boasted about itself. (Wernick, 1996: 89-93)  
In many advertisements, the soothing and calming images of the earth, sky and water have 
turned into common symbols that show nature as the maternal figure, the ultimate place of 
peace, the opposite of city, industry and man. As a result, the masculine complex began to 
fade in the cosmos of advertising, and the relationship between gender values and product, 
which is more comprehensive, complex and flexible, began to be put forward. When 
masculinity retreated as an ideologically unchangeable concept, it began to be flexible as a 
sexual fiction. The fact that men and women can be substituted for each other in the 
advertisements of brands that appeal to both genders can be emphasized as a feature in 
itself.(95-102). 
When compared to presenting women as men in a sedentary world where society exists, the 
island offers a much more comfortable fiction opportunity for setting. The island is a myth 
that lives in minds with character tests asking which things that are most valued among the 
possessions will be selected and taken with, rather than deprived of possessions. Because, in 
reality, it exists only as an element of the fantasy world beyond reality in a world where 
communication possibilities will not allow a spatial deprivation like an island with exceptions. 
So it is known by everybody that reality created by island space is an impossible reality. 
While the advertiser presents her fiction with such a space, she also deeply conveys that the 
reality is different and that this is only a fantasy. (Becerikli, S. (2011). Interview: Hande Çetin 
Ongun, MadiaCat, May, Pages: 43-44.). 
Equalization of the gender status that has started to take place in the field of consumption is 
not actually the equality of free beings within the framework of the relationships determined 
by the sexes, as we think. On the contrary, it is the equality of emotionally anxious 
personalities that exploit themselves for marketing purposes. The thing about men is that they 
are not encouraged to realize themselves but to increase their value as circulating exchange 
agents. As Wernick said, if gender equality is to be taken as freedom, the mirror that captures 
both sexes has to come down from the wall.(1996: 107). 
 
3.USE OF MALE MODEL IN ADVERTISING 
In advertisements, unlike women, men are more active, at work, they are in figures like; 
looking after women, fulfilling their requests, etc. "Men are often portrayed as adventurous, 
active, and heroic, while women are often portrayed as weak, passive, sacrificed, supported, 
laughable, or overwhelmingly feminine.” (Gauntlett, 2002:43)  



 

 
272 

SSD JOURNAL 

International Conference on 

Social Sciences & Humanities 

March 05-06, 2021 / ANKARA 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: https://www.ssdjournal.org/ 

E-MAIL: journalssd@gmail.com 

 

 
In addition, in advertisements, men are beginning to be seen as "metrosexual" men who are 
not masculine-looking, who are both businessmen and take care of their children, and do 
business in the kitchen, whom John Fiske (1996: 112) calls "the new sensitive man". This 
situation can be given as an example to the reflection of cultural change on advertisements 
(Kocabaş and Elden, 2006: 45-50). 
The handling of men in commercials, on the other hand, is categorized as famous artist men, 
using men as erotic elements, men doing housework, men being functional and other (Güz, R. 
Küçükerdoğan, Sarı, B. Küçükerdoğan, Zeybek, 2002: 188).  
 

 
 

Handling of the man     Number  2000 2004 
Famous artist male     12   11 
Where the man is used as an erotic item  6   9 
The man does housework    4   1 
That the man is functional    10   34 
Other       4   9 

Table1: Use of Male Models in Advertisements 
 
Famous artist men are used more than famous artist women. While there is an increase in 
advertisements where men are used as erotic items, there is a decrease in advertisements 
where they do housework. Famous artist male usage is approximately the same number. In 
2000 advertisements, there were 10 advertisements that men were functional, in 2 of the 4 
advertisements in the other category, the view of men as a father was emphasized (F.Ü.Social 
Sciences Journal 2006 16). 
In 2004 commercials, on the other hand, there is an increase in commercials where men are 
functional. In these commercials, men either do jobs that require power or fulfill their 
professional role. Advertisements where men are functional somehow reinforce the social 
values attributed to men. In the advertisements included in the other category, there is no 
purpose for the male hero to be in the commercial film, it could not be evaluated because he 
had no role (Kocabaş, Füsun, & Elden, Müge (1997). Advertising, Communication 
Publications: Istanbul.). 
In recent years, in order for men to consume cosmetic products, the advertising industry has 
started to display men in commercials, suspicious of their sexual attraction, this time under 
the name of looking healthy.   
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By being affected by the changing social conditions, it also put the man into the kitchen; 
however, it portrays the man as extremely incompetent, not a person performing her main 
task, but as people who enter the kitchen for help, but will not always enter. The commercial 
films that show the man mostly in the business environment and giving information on the 
subjects of his specialty, reinforce the social role of the man. (Van Zonnen, Liesbet (1997). 
“Feminist Approaches to Media”. Der.:Süleyman İrvan. Media, Culture, Politics, Ark 
Publishing: Ankara.). 
 
4.USE OF MEN'S IMAGE IN ADVERTISING 
In today's societies that are at the height of capitalism and globalization, the most prominent 
point is undoubtedly the concepts of consumption and consumer. The human who makes up 
the society; started to actually destroy what exists together with the necessities of the 
consumption age. This brought the obligation of production consumerism and production with 
the development of the industry; has become an indisputable force in developing societies.  
When this is the case, some minor branches have emerged that nurture and accelerate these 
fundamental concepts. Undoubtedly, the most prominent of these branches is "advertising" 
(Şimşek, 2006: 70). 
This branch, which has become a sector after post-modernism, has become a foundation in 
itself that develops products, individuals, concepts and societies by getting stronger in the 
focus of individual demand-consumption relationship. The human being at the center of 
everything has shown itself as the "goal" in the advertising industry. In this direction, 
advertisements are organized according to the social and cultural interests of individuals in 
order to accelerate consumption, and in these advertisements, the human factor is observed 
intensely. Millions of commercials have been shot from the past to the present. (AKKAYA 
Cihan: "Globalization and Transformation in Football", Akdeniz University, Department of 
Sociology, ETHOS: Dialogues in Philosophy and Social Sciences, Issue: 1/4, Antalya, 2008.). 
The first commercial in the world; was shot in America on 5 August 1897 at West Orange 
Edison studios in New Jersey. The main theme of this commercial film seen above is 
"Admiral Cigarettes," a cigarette brand. In the film, four people are sitting while talking, one 
person comes out of the admiral box and distributes cigarettes to everyone, and then a banner 
with the text "we all smoke" is opened and the advertisement ends. This is the first example in 
the world where the human species is used in commercials.(YALIN, Didem B. : " A Review 
on the Use of Male Models in Ads Posted in Men and Women in the Context of Special 
Interest Magazine in Turkey ", Journal of Faculty of Communication, Online 
:http://iudergi.com/tr/index.php/iletisim/article/viewFile/12656/11884). 
The power of mass media and advertisements reaching individuals through their mediation is 
increasing day by day.  
Considering that the purpose of advertising is to appeal to the preference and taste of the 
individual at the maximum level, the slogans and exit points used at this point are important. 
(http://www.medyaloji.net/haber/ilk_reklam_112_yil_once_bugun_cekildi.htm (January, 
2013). 
"Myths and cultural elements are used when marketing products in advertising texts. The fact 
that the value sent to the audience must be the same as the value they have is among the truths 
well known by advertising producers.  
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Advertising films, on the other hand, offer messages such as that they will be different by 
using that product, that their life will change positively, that they will belong to a group, 
rather than introducing a product to the audience, and create a new lifestyle." 
(DemirN.K.,2006:288) 
As can be seen in the lines of Ms. Nesrin Kula Demir above, it is an inevitable fact that the 
actor who is played in a men's shampoo advertisement is someone whose hair looks very 
beautiful and that a role model is drawn for the consumer as a whole with his slogan. Looking 
at the situation from this point, it is clearly seen once again that the figures to be used in 
advertisements are very important. This "role-model" concept is frequently seen in the 
advertisements of cosmetic products, which are preferred by men especially recently. 
(Küçükerdoğan, 2009: 189).  
A man playing in advertisements for products such as shampoo, razor, perfume is chosen 
according to "perfect man" format. While women have always been considered in terms of 
physical aspects since the past, the fact that the metaphor of the perfect man has especially 
recently been displayed in commercial films is a proof that this situation has started to change 
completely. “Women are in the foreground as the object of desire in society, however, it 
seems that this is starting to change in the advertisements and the man is also desirable.  
This can be considered as an indicator of social change as well as a behavior pattern presented 
in the advertisement." (YalınD.B.,2005:291) 
"The desirability of the man cooperates with actions, as in his heroic deeds of sport or any 
other act traditionally attributed to man. In advertisements targeting men, romantic roles are 
associated with physical activity and courage.” (Online: http: 
//rsingh.net/art/tobacco/page5.asp) As can be seen in the lines above, while men are also seen 
in the advertisement, this is presented on the basis of gender stereotypes. The male, who is 
already seen as a strong and warrior, is served to the consumer as the "perfect" when 
presented as an object of desire with his perfect body lines. (R.W. Connell, Social Gender and 
Power, trans. Cem Soydemir, Istanbul, Ayrıntı Publications, 1998.). 
Since ancient times, a warrior, strong and invincible male figure, this time with adonis 
muscles, is presented to the consumer with his tall and broad shoulders. The fact that these 
figures are chosen among the names that have become well-known and famous, especially by 
the societies and even the world, and who have become popular characters with their personal 
achievements also supports this argument. As will be seen in the next section, the reason why 
the name David Beckham, which extends from England to the world, has become the face of 
advertising is largely these points. 
After 1975, especially the year 1976 can be regarded as the year in which the perfect male 
metaphor was first seen. In these years, men's underwear ads for male consumers started to be 
shot. Muscular, sexy baseball player appeared in ad in Jockey underwear. As the reason for 
the Jockey officials to use Jim Palmer; It has been that women bought 70% of men's 
underwear and also found Palmer attractive and sexy. The same female and male figures were 
also used in the advertisements of underwear brands following the path that Jockey opened in 
1983. (Tom Reichert, Erotic History of Advertising, Güncel Publishing, 2004). 
With the male body becoming an image that is seen in television advertisements, especially in 
recent years, David Beckham, a famous football player and a brand with his success; has 
become a sought-after face in the representation of many products. In most of the 
commercials she played, she was observed to be half-naked and showing a large part of her 
body.  
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While trying to draw the products introduced to the consumer in this way to be an image 
taken as an example both with their football career and with their perfect physique, in 
addressing the female audience, it is attempted to be attributed as the desired male figure. 
(Paul Rutherford, Yeni İkonalar, trans. Mustafa K. Gerçeker, 2.b., Istanbul, Yapı Kredi 
Publications, 2000). 
Since ancient times, a warrior, strong and invincible male figure, this time with adonis 
muscles, is presented to the consumer with his tall and broad shoulders. The fact that these 
figures are chosen among the names that have become well-known and famous, especially by 
the societies and even the world, and who have become popular characters with their personal 
achievements also supports this argument. As will be seen in the next section, the reason why 
the name David Beckham, which extends from England to the world, has become the face of 
advertising is largely these points. 
After 1975, especially the year 1976 can be regarded as the year in which the perfect male 
metaphor was first seen. In these years, men's underwear ads for male consumers started to be 
shot. Muscular, sexy baseball player appeared in ad in Jockey underwear. As the reason for 
the Jockey officials to use Jim Palmer; It has been that women bought 70% of men's 
underwear and also found Palmer attractive and sexy.  
The same female and male figures were also used in the advertisements of underwear brands 
following the path that Jockey opened in 1983. (DEMİR KULA, Nesrin: "Reflection of 
Cultural Changes on Women and Men Role-Models in Advertisements", Fırat University 
Social Sciences Institute, Radio-TV, Cinema Department, Vol: 16, Number: 1, Elazığ, 2006). 
With the male body becoming an image that is seen in television advertisements, especially in 
recent years, David Beckham, a famous football player and a brand with his success; has 
become a sought-after face in the representation of many products. In most of the 
commercials she played, she was observed to be half-naked and showing a large part of her 
body. While trying to draw the products introduced to the consumer in this way to be an 
image taken as an example both with their football career and with their perfect physique, in 
addressing the female audience, it is attempted to be attributed as the desired male figure. 
(KOCABAŞ Füsun, ELDEN Müge, Advertising, 9.b., İstanbul, İletişim Publications, 2006.). 
 
5.ANALYSIS OF MEN'S ADVERTISEMENTS "BISCOLATA EXAMPLE" 
The universe chosen for the semiotic analysis in the study is the commercial films of 
Biscolata Biscuit, which consists of three advertisements. The study was limited to examine 
the twelve sections selected from the five advertisements with the most sexuality emphasized 
over the image of "man" in advertisements. The reason for choosing the Biscolata ad series is 
that, as stated in the introduction of the study, the men in the advertisements are in a way that 
reminds women of their sexuality, or rather their own sexuality. 
(http://www.youtube.com/watch?v=l0XO-3IdmjU, access date: 30.12.2012.). 
In the analysis, the semiotic analysis method of Roland Barthes will be used. Roland Barthes, 
an important name in contemporary semiotics, mostly worked on popular culture analysis 
with the original approach he developed. The structural analysis method developed by Barthes 
includes various phenomena (clothing, furniture, etc.) that do not contain communication 
purposes and have meaning. Barthes connects all these to semiotics through the concept of 
signification. It dwells on the relations between signs and connotations. 17 Barthes' work 
named "Mythologies" (1957) continues its influence on today's theory of criticism. 
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In this work, Barthes defines myths as signs and complex and well-formed systems of 
communication that serve the ideological purposes of the dominant class. (See Roland 
Barthes, a.g.y., P. 181). 
With his works such as "Eléments de Sémiologie" (1965; Principles of Semiotics), 
"Introduction à L'analyse Structurale des Récits" (1966; Introduction to Structural Analysis of 
Narratives), "Système de la Mode" (1967; The Fashion System),Barthes has been effective in 
establishing semiotics on solid foundations. In addition, Barthes, although one of the 
representatives of the Saussure tradition, argued that, unlike Saussure, linguistics should not 
be a part of semiotics, but semiotics should be a part of linguistics.( Roland Barthes, a.g.y., 
pp. 181-186.). 
In the study, sexuality and male images in the sections selected over Barthes' literal meaning 
(signifier) and connotation (shown) relations will be examined and the connections between 
them will be revealed. (See. Semiotics: Language and Culture, 
http://www.carbon.cudenver.edu/~mryder/semiotics_este.html access date: 30.12.2012).  
 
5.1 Advertisement: Biscolata Starz 

 
Picture 1-2-3. Biscolata Starz Ad 
 
When the three sections selected from the advertisement of the Biscolata Starz biscuit variety 
are analyzed in terms of its literal meaning, we encounter a commercial film that includes the 
stages from the production of the biscuit to the consumer. In this whole process, the 
employees are only men. It is always male employees who collect the materials required for 
the biscuit, turn the ingredients into biscuits in the kitchen and carry the product to the 
markets so that it can reach the customer. (See. Semiotics: Language and Culture, 
http://www.carbon.cudenver.edu/~mryder/semiotics_este.html access date: 30.12.2012). 
They are all handsome and fit men. In the first section examined, the male model gathering 
the ingredients needed to make the chocolate is half-naked and underwater; he is wet. In the 
second section, a man working in the kitchen is seen. Again, this man is handsome, although 
he is wearing an apron, he is actually half-naked. He is looking at the camera and smiling at 
the viewer while doing business. In the third section, three men, two of whom are clothed - 
but still have body lines and muscles - and one half-naked, stand and pose in front of the 
product transport vehicle. (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - 
TOJDAC January 2013 Volume 3 Issue 1).  
If we look at the connotations contained in the semantic plane of these three sections chosen 
in the commercial film; Biscolata is a biscuit made for women by handsome and sexy men. 
(The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC January 2013 
Volume 3 Issue).  
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Ad 2: Biscolata Pia Exotic 

 

 
 

                              
Picture 4-5-6-7-8. Biscolata Pia Ad 

 
When the sections selected in the advertisement of the exotic variety of Biscolata biscuits are 
examined, the space of the advertisement is a tropical island. In the first section, three 
handsome and again half-naked men from the sea, in the next section, carrying exotic fruits 
such as pineapple and avocado in their hands are moving towards the camera. In the third 
section, it is understood that the men do not go towards the camera, but towards the woman 
lying on the beach. In the fourth section, while one of the men handed a pineapple to the 
woman, in the last section selected, it is seen that the extended pineapple turns into an exotic 
variety of biscolata biscuits as soon as the woman reaches out to the tray. Looking at the 
connotations contained in the advertisement, the place chosen as space is a place where 
everyone wants to get away from all their troubles and go on a holiday. 
(http://www.youtube.com/watch?v=zNvP6OHCn7E, access date: 27.12.2012.). 
This place is almost a “paradise” where all troubles are cleared. And if you are a woman, what 
else would you like in such a paradise? Of course, handsome men and Biscolata!  
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As in the previous ad, the men are beautiful, handsome, naked and wet. Moreover, they exist 
to serve women. While the woman eats her "biscolata", she is delighted and satisfied, just as 
she does "whatever she wants" with these handsome men in such a paradise. It would not be 
wrong to say that the most prominent reference to sexuality through the male image in the 
advertisement is that, in the selected third section, the men who come from the sea to serve 
the woman in front of them with various fruits and the legs of the woman waiting to be served 
by reaching out are in the same frame.(Copyright © The Turkish Online Journal of Design, 
Art and Communication). 
 

Ad 3: Biscolata Men Christmas Special 

 
Picture 9-10. Biscolata Men New Year Special Ad 

 
When looking at the two sections selected from this advertisement published between the 
famous underwear brand Victoria's Secret fashion show, which was published on cnbc-e 
when the hours exceed 12:00 on the night of December 31st (2012), it is seen that semi-naked 
men walk on the podium. Like the Victoria's Secret models, a male model wears angel wings. 
In the other section, seven male models are standing side by side on the podium. -they are half 
naked again-. The model standing at the front opens the tray in her hand and offers biscolat to 
the audience. Looking at the connotations of the signs of the advertisement, it is observed that 
a reference is made to the Victoria's Secret fashion show, where beautiful models create 
different themes with various accessories in semi-naked form. The only difference is that the 
models are men, not women. The object of sexuality has changed. Therefore, the person who 
looks at and the place of view has changed. (Copyright © The Turkish Online Journal of 
Design, Art and Communication). 
Both the concept of modernity and its constituent concepts such as "modernism" or 
"modernization", especially the last thirty years, and the political context, as well as social 
sciences and in all areas of daily life, regardless of individual or collective, have led to serious 
discussions still continuing today. In the marketing tactics of today's modern world, a strong 
mixture is obtained when sexuality and advertising are combined. Companies consciously 
establish a link between their products and sexuality. Since advertising is about the perception 
of a single message among thousands of promotional messages and other information people 
receive every day, it is quite normal for companies to associate their products with sexual 
needs and desires. (See. Hülya Uğur Tanrıöver, 'modern' Turkey and the TV series, You know 
who I am ?, Editor: Hulya Ugur Tanriover Hil Publishing: Istanbul, March 2008, p.205.). 
“Do you want more romance and intimacy? Do you want to be attracted by nice people, have 
good sex, or even great sex? No problem, just take out your wallet. "  
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Advertisers position their brands according to our desires and as sexual elements that facilitate 
our desire. (Tom Reichert, Erotic History of Advertising, Güncel Publishing: Istanbul, 
September 2004, p.24). Well, can all these positioning create a hundred percent desired effect 
on consumers? With the developing technology, the mass media can reach the other person 
instantly either by computer, internet or telephone and verbal communication is carried out, in 
some cases, the receiver and the transmitter are not faced with. This situation may cause 
incomplete information to the transmitters about the extent to which the applied studies and 
campaigns reach the target audience, what effect they have reached, in short, whether they 
have achieved the desired result. Although this does not mean the complete decay of the 
"sexuality sells" discourse, it can open up to discussion how true this proposition is. 
(BARTHES, R. (May, 2003). Çağdaş Söylenler (Mythologies), (Translation: Tahsin Yücel), 
Istanbul.). 
On the other hand, postmodern consumption culture has made the erotic presentation of the 
male body a part of the market to a large extent, opening an important door for marketing. 
However, it would not be correct to claim that the "naked" male body was brought to an 
"equal" position with the naked female body. In the postmodern period we are in, neither 
gender roles nor patriarchy nor heterosexism have lost their power. The phenomenon 
witnessed today is the appearance of "male vulnerability", which is under weak, latent and 
hidden forms in modern society. This "fragility", which is feared in modernity on the grounds 
that it threatens the dominant male identity, today leads to the establishment of a new model 
of masculinity that is flexible and uncertain, and therefore can be considered strong. 
(ÇABUKLU, Y. (November 2006). Different States of the Body, Istanbul: Pusula 
Publishing.). 
 
THE USE OF THE IDEALIZED MALE BODY AS AN ADVERTISING 
ATTRACTIVENESS 
Women's bodies have been constructed as objects of sexual desire for male viewers for a long 
time, and men have begun to be treated similarly with the inclusion of men in the consumer 
world.(Rubio-Hernandez, 2010, s.66). Today, women play an important role in purchasing 
decisions, making them an important target audience that needs attention and interest in the 
eyes of advertising professionals. (Global Media Journal TR Edition, 6 (12)Bahar/Spring 
2016). 
Although the depiction of women as sexual objects in advertisements is continued, men are 
also presented as sexual objects for women and are increasingly continuing (Kimmel ve 
Tissier-Desborders, 1999). 
Economy and culture are among the elements that shape gender roles in the media, and as a 
result of the changes in these elements over time, 'erotic man' has been added to the 
masculinity forms in advertisements. The advertisements present a physical and sexual ideal 
through the attractive, muscular male body sexualized through the erotic male image. 
(Rohlinger, 2002, s.62).  
In this context, although the 'erotic man' image in the advertisement contradicts with 
traditional male behaviors, it also supports traditional masculinity by emphasizing strength 
and power. The 'ideal' created; is created by advertising. The view that advertisements create a 
society that does not exist becomes important at this point. According to this view, 
advertisements describe an unreal world and promise this world to consumers.  
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In this context, it can be said that advertisements describe the human body in accordance with 
their own purposes and turn it into an ideal that consumers want. Consumers can turn to the 
advertised brand with the need to have these sizes idealized by the advertisements. Although 
the use of the female body as a sexual object in today's advertisements is still more than the 
use of the male body, the presentation of male bodies as idealized is increasing day by day. 
(Reichert, vd., 1999, s.17); research supports this increase(Dahle ve Greer, 2003, s.1). Men 
with idealized male bodies generally in advertisement; are reflected as handsome, sexually 
attractive, athletic, strong, muscular, weak, smooth, flawless; all or part of their body is 
displayed (Barthel, 1994;Wolf, 1991).  
In addition, in advertisements, male bodies are sometimes used as a complementary element 
alongside the female body and sometimes as a stand-alone sexual object. (Elden ve 
Bakır,2010,s.177,162-163,Jerome,2008,s.122). However, the proportion of ads where men are 
used alone as sexual objects is lower than those in which couples are used and only women 
are used. (Reichert ve Lambiase,2003,s.120). 
The beginning of the idealization of the male body with advertising messages has created a 
change in the borders formed by the traditional male gaze in the advertisement. (Schroeder ve 
Zwick,2004,s.25). Because according to the traditional view; the audience is always a man, 
and the female body is included in the media messages in order to please the man. While men 
watch the female body, women watch it being watched. In this context, traditional 
understanding defines masculinity and femininity through media messages. 
(Berger,2013,s.46-47). 
However, today, the increase in messages that idealize the male body causes this situation to 
change and masculinity is literally being redefined. According to Reichert vd. (1999, p.15); 
The fact that the female body is depicted in a sexual sense makes them more feminine, while 
the male body is depicted in a sexual sense and the nakedness becomes more visible makes 
men more masculine. Representations of the idealized male body in the advertisement are 
addressed with 3 elements: physical appearance, appearance (style), lifestyle (values). The 
physical appearance of the ideally defined male is attractive, young, white, middle class 
member, with a muscular body, and the outer appearance is fashionable, the hair style is 
modern, and they are represented with a stylish and tasteful male with a variety of accessories. 
(Pira ve Elgün, 2004, s.536-537). 
As for the lifestyle of idealized men; It is defined as healthy, sporty, successful by considering 
a combination of physical appearance and external appearance (physically strong, emotionally 
strong, mentally strong). (Rubio-Hernandez,2010,s.67). Advertising researchers (Reichert & 
Lambiase, 2003, p.121), who have been researching consumer reactions to advertisements 
involving sexual attraction since the 1960s, reveal that different factors such as gender, race, 
age, culture, and level of religiosity are effective in the formation of these reactions. 
(Reichert,2007,s.6).  
For example; Garrett (1993) states that ads using idealized female bodies attract both male 
and female viewers, and ads using idealized male bodies only attract female viewers, while 
Reichert, Heckler and Jackson (2001); argues that the sexuality used in advertisements is 
based on social gender. According to this view; the use of sexuality that is effective for one 
sex can be offensive to the opposite sex. (Liu ve Li,2005,s.54-55). 
In advertisements where sexual content is open, women and men react more positively to 
descriptions based on the opposite sex, while they react negatively to descriptions of their 
gender. (Sciglimpaglia,Belch ve Cain,1979,s.64).  
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While advertisements in which the gender is the main sexual object receive a high rate of 
negative reactions, advertising messages where the opposite sex is a sexual object do not 
receive negative reactions. (Reichert, LaTour & Kim, 2007, p. 63). In this context; Although 
there are almost 30 years between the studies of Sciglimpaglia, Belch and Cain (1979) and 
Reichert, LaTour and Kim (2007), the current studies (Sabuncuoğlu and Gökaliler, 2014, 
p.212); it reveals that there is no difference in the reactions based on the positioning of the 
same sex and the opposite sex as sexual objects in advertising messages. In addition, reactions 
regarding the level of sexuality in advertising messages are also different. According to Liu 
and Li (2005, p.57), LaTour and Henthorne (1994, p.89); neither men nor women react too 
negatively to low-level sexual content and label them as 'unethical', while high-level sexual 
content is unethical by both genders. In this context, it should be emphasized that culture 
plays a big role in this case, while the fact that high-level sexual content is found disturbing 
for both genders. (Kimmel ve Desbordes, 1999).  
Also, according to Reichert (2002, p.262); As the age of individuals increases, the level of 
acceptance of sexual content in advertisements decreases. In the studies of Elliot and Elliot 
(2005) in which they examined the reactions of 18-31 age group men to idealized male bodies 
in advertisements, different reactions and 6 different categories emerged depending on these 
reactions. According to the research; the category of 'social gender stereotypes' has been 
added to the 'homophobia' category, which is based on being disturbed by associating sexual 
depiction with homosexuality. This category is based on the fact that portraying sexually is 
feminine. The third category revealed in the study; the fourth category called 'moving away 
from unattainable muscular male bodies' is 'the use of the human body as a marketing tool' 
based on the purpose of idealizing the male body to sell products / services, and the fact that 
men do not care about or ignore these bodies, thinking that they cannot have idealized male 
bodies in advertisements is defined.(akt.Sabuncuoğlu, 2006, s.145-146).  
While 'admiration for realistic male bodies', which is based on the fact that the male bodies in 
the relevant advertisements also exist in daily life and the men with these bodies are 
appreciated, is the fifth category, 'naked body as an art' has been the last category, which 
defines that the idealized male body is likened to a work of art due to elements such as 
posture, light and presentation. Similar to the research results of Elliot and Elliot, Otnes and 
Zayer's (2012) research also revealed a different category. These; The 'skepticism' category, 
which reveals that the participants are also suspicious of the idealized men in the ads because 
they think that the ads offer an unreal world, the 'avoidance' category, which reveals that the 
participants avoided these advertising messages and tried to ignore them because they thought 
they could never resemble the idealized man in the advertisements, the category of 
'indifference', which indicates that the participants think they can never be like the men in the 
advertising messages and it is related to this category and puts a different point; It is the 
'increase' category for the participants who think that the difference between themselves and 
the idealized man through advertising messages can be closed with a little effort. Similar to 
"augmentation", the "effort" category was determined based on those who think that idealized 
forms of masculinity in advertisements can be achieved, as well as those who are highly 
motivated to achieve this.(Saatçıoğlu & Sabuncuoğlu Global Media Journal TR Edition, 6 
(12)Bahar/Spring 2016).  
The category of "following" has been put forward based on the participants who strive to 
achieve the idealized masculinity in the advertisements, want to buy the relevant product, but 
regret because of their wishes by experiencing complex emotions.   
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There are also studies in the literature that examine the reactions of different age groups on 
the use of idealized male bodies in advertisements. In a study conducted among high school 
students aged 16-19 in Canada, it was revealed that male and female students felt pressure due 
to idealized bodies in the media. (Ertan, 2009, p.113). 
Especially male participants stated that idealized bodies cause them to feel inadequate, these 
messages create a desire in them to reach the relevant body, and this desire pushes them to use 
an intense diet, sports, and even steroids. (Spurr, Berry & Walker, 2003, p.27). 
According to another research result; Due to the idealized male bodies presented in 
advertisements, men tend towards various behaviors from hair coloring to aesthetic surgery. 
(Rohlinger, 2002, p. 70). Gulas and McKeage (2000, p.25) put forward that men compare 
themselves with idealized bodies in advertisements; They revealed that their self-confidence 
was damaged as a result of this comparison (Rohlinger, 2002, p.62). 
 
CONCLUSION AND EVALUATIONS 
Advertising professionals have been using sexuality to draw attention to the product or service 
they advertise for many years and to direct consumers to purchasing behavior. The depiction 
of the human body as a sexual object is feminine in the context of traditional gender roles and 
is attributed to women. Idealized female bodies are considered to be a common and frequently 
encountered occurrence in advertisements. 
Women who gained their economic freedom with the social changes have become an 
important target audience for businesses and advertising professionals. This situation has 
revealed that male bodies are also sexually idealized and presented to female consumers. It is 
known that idealized female bodies attract the attention of women as well as men. 
In this context, it is aimed that idealized male bodies attract the attention of men as well as 
women. As a result, it is seen that idealized male bodies used in advertisements have achieved 
high success in attracting the attention of individuals, the brand has been successful in terms 
of being known, awareness and image; the participants give positive reactions to the men in 
the advertisement. In addition, it was observed that the participants were conscious that 
sexuality used as an advertising attraction is for marketing purposes. 
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ARAP BAHARI SONRASI AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GÖÇ POLİTİKALARI 
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ÖZET 
Ortadoğu’da adeta bir domino etkisi yaratan Arap Baharı sonrasında birçok Arap ülkesinde 
yaşanan iç savaş ve göç sorunu, günümüz uluslararası arenasında önemli bir yer tutmaktadır. 
Bu noktada ortaya çıkan kitlesel göç hareketlerinin sonuçlarından Avrupa Birliği sınırları da 
bir hayli etkilenmiştir. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanmış en büyük mülteci 
krizlerinden birisi olarak kabul edilen Suriye mülteci krizinin yeterince kontrol altına 
alınamaması, Ege ve Akdeniz sularında on binlerce mültecinin hayatını kaybetmesine neden 
olmuştur. Yaşanan bu süreçte Suriyelilerin Avrupa sınırlarına akın etmesiyle birlikte Avrupa 
Birliği de göçe karşı daha ihtiyatlı politikalar izlemeye başlamış, yaşanan mülteci dalgasını 
sınırları dışında tutabilmek adına bazı önlemler almıştır. Avrupa’nın, Avrupa dışından gelen 
insan unsurundan izole edilmesi anlamına gelen “Kale Avrupası” fikri, göç hareketlerinin 
artışa geçtiği 2015 yılından itibaren daha çok hayata geçirilmeye başlanmıştır. Bu süreçte 
Avrupa Birliği; kota kriterleri, dikenli teller çekilmesi, geri kabul antlaşmaları, düzensiz 
göçmenlerle mücadele gibi konulara ağırlık vererek mülteci krizini kontrol altına almayı ve 
kendisini bu krizin dışında tutmayı amaçlamıştır. Mülteci krizi; terör, küresel ısınma, 
silahlanma gibi konuların yanında günümüzün en önemli sorunlarından birisi olarak kabul 
edilmektedir. Konunun önemini de göz önünde bulundurursak bu çalışmada, AB’nin Arap 
Baharı sonrasında mülteci krizine karşı geliştirdiği politikalara vurgu yapılacak, en fazla 
Suriyeli göçüne maruz kalan Türkiye’nin de Avrupa Birliği ile ikili ilişkileri çerçevesinde 
süreçteki rolüne değinilecektir. Çalışmanın, AB’nin mülteci krizine yaklaşımının insani 
boyutunun anlaşılması açısından da literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Göç, Arap Baharı, Mülteci Krizi, Kale Avrupası  
 

IMMIGRATION POLICIES OF THE EUROPEAN UNION 
AFTER THE ARAB SPRING 

 
ABSTRACT 
The civil war and immigration problem, which were seen in many Arabian countries after the 
Arab Spring that created a domino effect in the Middle East, have a serious role in today's 
international arena. The borders of the European Union were heavily affected by the results of 
these mass migration movements. Failure in controlling the Syrian refugee crisis, which is 
regarded as one of the significant refugee crises since the Second World War, led to the 
deaths of thousands of refugees in Aegean and Mediterranean Sea. In this process, due to the 
influx of Syrians to the European borders, the European Union has begun to follow more 
cautious policies against immigration and has taken some measures to keep the refugees out 
of its borders. The idea of "Fortress Europe", which means isolating Europe from the 
strangers coming from outside of Europe, has started to be implemented more frequent since 
2015 that the migration movements started to increase. In this process, the European Union 
has aimed to take control of the refugee crisis and to keep itself out of this crisis by focusing 
on quota criteria, barbed wire, readmission agreements and struggle with irregular migrants. 
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The refugee crisis is regarded as one of the most important problems of today besides terror, 
global warming and armament. In this study, the policies that the EU have developed against 
the refugee crisis after the Arab Spring and Turkey's role in refugee issue within the 
framework of bilateral relations with the European Union will be pointed out. In addition, the 
study is supposed to be contributed to the literature in terms of understanding the 
humanitarian dimension of the EU's approach to the refugee crisis. 
Keywords: The European Union, Immigration, the Arab Spring, Refugee Crisis, Fortress 
Europe.
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REKABETÇİ YETENEKLERİN GÜCÜ: TÜRKİYE’ DE 2000 YILI VE 

SONRASINDA 3. PARTİ LOJİSTİK HİZMETİ SAĞLAYAN ULUSLARARASI 
FİRMALAR İÇİN BİR ANALİZ 

 
Öğr. Gör. Dr. Saniye YILDIRIM ÖZMUTLU 
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon/Lojistik 
ORCID: 0000-0001-6199-3999 
 
ÖZET 
2000 yılı ve sonrasında ticaret olgusunun değişmesi lojistik sektörünün tüm dünya çapında 
büyük bir gelişim göstermesini sağlamıştır. Ticaret olgusunun değişmesiyle birlikte ülkeler 
arası ticaretin yaygınlaşması, ürün ve hizmetlerin küreselleşmesi, firmaların 
uluslararasılaşmaya başlaması, uluslararası pazar bilgisinin edinimi ve uluslararası müşteri 
ilişkilerinin geliştirilmesi gibi rekabet avantajı sağlayan değerler önem kazanmıştır. Bu 
çalışma, Türkiye’de 2000 yılı ve sonrasında 3. Parti lojistik firmaları olarak faaliyet gösteren 
uluslararası firmaların, müşteri ilişkilerini geliştirme ve enformasyon yetenekleri ile 
uluslararası performans ve müşteri memnuniyet performansı arasındaki ilişkileri incelemeyi 
amaçlamaktadır. Çalışmada, özellikle günümüz uluslararası lojistik firmalarının rekabetçi 
yeteneklere sahip olmalarının, uluslararası ve müşteri memnuniyet performansı değişkenleri 
arası etkileşimin nasıl olduğu araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemi, Türkiye’de 2000 yılı ve 
sonrasında 3. Parti lojistik firmaları olarak faaliyet gösteren uluslararası firmalardan tesadüfi 
örnekleme yöntemi uygulanarak araştırmaya katılmayı kabul eden 199 firma ve her bir 
firmadan bir yönetici seçilerek belirlenmiştir. Amaçlanan çalışma için bir araştırma modeli 
oluşturularak, bu modele bağlı hipotezler geliştirilmiştir. Bu model, Kaleka (2002) tarafından 
geliştirilen enformasyon ve müşteri ilişkileri geliştirme yetenekleri, Mihelis ve diğerleri 
(2001) tarafından geliştirilen müşteri memnuniyet performansı ve İsmail ve Kuivalainen 
(2015) tarafından geliştirilen uluslarararası performans değişkenlerinden oluşmaktadır. Her 
bir firmadan bir yöneticiyle yüz yüze görüşülerek araştırma için oluşturulan anket 
uygulanmıştır. Elde edilen veriler üzerinde Yapısal Eşitlik Modellemesi yöntemi kullanılarak 
analizler yapılmıştır. Analiz sonuçları, rekabetçi yeteneklerden olan müşteri ilişkileri 
geliştirme ve enformasyon yeteneklerinin firmaların uluslararası performans ve müşteri 
memnuniyet performansı üzerinde pozitif etkide bulunduğunu göstermektedir. Özellikle 
müşteri ilişkileri geliştirme yeteneklerinin enformasyon yeteneklerine güç kazandırarak, 
müşteri memnuniyet performansı ve uluslararası performans üzerinde anlamlı etkide 
bulunduğunu göstermektedir. Sonuçta, araştırma kapsamındaki firmaların rakiplerine kıyasla 
rekabetçi yeteneklerini geliştirmelerinin hem müşteri kazanımında hem de uluslararası 
performans artırımında önemli olduğuna yönelik değerli bilgiler sağlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Rekabetçi Yetenekler, Uluslararası Performans, Müşteri Memnuniyet 
Performansı, 3. Parti Lojistik Firmaları   
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POWER OF COMPETITIVE CAPABİLİTİES: AN ANALYSIS ON THE 

INTERNATIONAL COMPANIES PROVIDING THIRD-PARTY LOGISTICS 
SERVICES IN TURKEY DURING AND AFTER THE YEAR 2000 

 
ABSTRACT 
The change occurring in the trade phenomenon during and after the year 2000 has enabled the 
logistics industry to make great progress across the world. Values providing a competitive 
advantage such as diffusion of the transnational trade, globalization of the products and 
services, the commencement of the internationalization of the companies, acquisition of 
knowledge on the international market, and development of the international customer 
relations has gained importance with the change in the trade phenomenon. This study aims to 
analyze the relationships between customer relations development and information 
capabilities of the international companies operating as third-party logistics companies in 
Turkey during and after the year 2000 and the international performance and customer 
satisfaction performance. In the study, the interaction between the competitive capabilities of 
particularly today's international logistics companies and variables of international and 
customer satisfaction performances was investigated. The research sample was determined by 
selecting 199 companies among the international companies operating as third-party logistics 
companies in Turkey during and after the year 2000 and one manager from each company that 
agreed to participate in the study through the random sampling method. A research model was 
created for the intended study, and hypotheses were developed based on this model. This 
model includes variables of information and customer satisfaction development capabilities 
by Kaleka (2002), customer satisfaction performance by Mihelis et al. (2001), and 
international performance by Ismail and Kuivalainen (2015). A questionnaire prepared for the 
research was applied through a face-to-face interview with one manager from each company. 
The data obtained were analyzed by using Structural Equation Modeling. Analysis results 
indicate that customer relations development and information capabilities consisting of 
competitive capabilities have positive impacts on the international performance and customer 
satisfaction performance by companies. Results particularly reveal that customer relations 
development capabilities empower information capabilities and have significant impacts on 
customer satisfaction performance and international performance. In conclusion, valuable 
information stating that the development of the competitive capabilities by companies within 
the scope of the research is important both in gaining customers and increasing international 
performance, was obtained. 
Keywords: Competitive Capabilities, International Performance, Customer Satisfaction 
Performance, Third-Party Logistics Companies 
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ÇEVRE MUHASEBESİ KONUSUNDA YAZILMIŞ ULUSAL LİSANSÜSTÜ 

TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ 
 
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ZEYTİN 
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Söğüt MYO Bilgisayar Programcılığı Programı 
ORCID: 0000-0002-4217-715X 
 
ÖZET 
Sanayi devrimi ile birlikte işletmelerin ana gündemini ulusal ve uluslararası kalkınma, 
büyüme ve kar oluştururken, 1970’li yıllardan itibaren doğal kaynakların sınırsız olmadığı 
yaşanan çevre sorunları ile birlikte gündeme gelmeye başlamıştır. Bu tarihlerden sonra 
çevreye duyarlı ürün ve hizmet üretimi ile birlikte sürdürülebilirlik kavramı işletmelerin odak 
noktası haline gelmiştir. Muhasebenin sosyal sorumluluk kavramına göre işletmelerin finansal 
sorumluluklarının yanında sosyal ve çevresel sorumluluklarını da ele alması gerekmektedir. 
Bu bağlamda işletmelerin çevresel sorunları belirlemesi, bunları önlemeye çalışması ve 
yapmış olduğu çevresel faaliyetleri muhasebe sistemine entegre etmesi gerekmektedir. Bu 
açıdan konuya yaklaşan akademisyenler ve araştırmacılar tarafından çok sayıda muhasebe ve 
çevre ilişkisini inceleyen çalışmanın literatürde yer aldığı görülmektedir. Çalışmanın amacı, 
YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde kayıtlı ve tamamlanmış olan “çevre muhasebesi” konusunda 
yazılmış yüksek lisans ve doktora tezlerinin daha önceden belirlenmiş olan kriterlere göre 
içerik yönünden incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, YÖK Ulusal Tez Merkezi internet 
sitesi aracılığıyla 2020 Aralık ayı itibari ile yapılan tarama sonucunda 16’sı doktora ve 55’i 
yüksek lisans olmak üzere toplam 71 adet teze ulaşılmıştır. Bu tezlerin 8 tanesinin yazarları 
tarafından erişim izninin kısıtlanmış olması sebebiyle 63 adet tezin içerik analizi 
gerçekleştirilmiştir. Erişim izni bulunan lisansüstü çalışmaların daha çok Marmara 
Üniversitesi öğrencileri tarafından yapıldığı, tezlerin %43 ‘ünün Profesör Doktor unvanlı 
öğretim üyelerince danışmanlığının yürütüldüğü, çalışmaların görgül araştırmalara dayandığı 
görülmektedir. Ayrıca incelenen tezlerde nitel (muhasebeleştirme) yöntemin daha fazla 
benimsendiği, örneklem grubu olarak en çok üretim işletmelerinin seçildiği, elde edilen 
verilerin analizinde frekens analizi, korelasyon, regresyon, ANOVA ve Faktör analizlerinin 
kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlardan hareketle “çevre muhasebesi” alanında çalışacak 
olan araştırmacılara konunun derinlemesine ele alınabilmesi için karma analiz yöntemlere 
daha fazla yer vermeleri önerilebilir. 
Anahtar Kelimeler: Çevre muhasebesi, çevresel maliyetler, çevre denetimi, yeşil muhasebe, 
çevresel raporlama  
 

CONTENT ANALYSIS OF NATIONAL GRADUATE THESES WRITTEN ON 
ENVIRONMENTAL ACCOUNTING 

 
ABSTRACT 
While national and international development, growth and profit constituted the main agenda 
of enterprises with the industrial revolution, it started to come to the agenda with the 
environmental problems that natural resources are not unlimited since the 1970s. Afterwards, 
the concept of sustainability has become the focus of businesses with the production of 
environmentally friendly products and services.  
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According to the concept of social responsibility in accounting, businesses should address not 
only their social and environmental but also financial responsibilities. In this context, 
businesses need to identify environmental problems, try to prevent them and integrate their 
environmental activities into the accounting system. There are many studies in the literature 
that examine the relationship between accounting and environment, conducted by academics 
and researchers who approach the subject from this perspective. The study aims to examine 
the master and doctoral theses on "environmental accounting" in YÖK (Turkish Council of 
Higher Education) National Thesis Centre in terms of content according to predetermined 
criteria. In line with this purpose, a total of 71 theses, 16 doctorate and 55 master, have been 
reached as of December 2020 through the website of YÖK National Thesis Centre. Since 
access permission was restricted by the authors of 8 of these theses, the content analysis of 63 
theses was carried out. It is seen that the postgraduate studies with access permission are 
mostly made by Marmara University students; 43% of the theses are supervised by the 
professors, and the studies are based on empirical research. Besides, in the theses examined, it 
was seen that the qualitative (accounting) method was adopted more, production enterprises 
were selected as the sample group, and frequency analysis, correlation, regression, ANOVA 
and Factor analysis were used in the analysis of the data obtained. Based on these results, it 
can be suggested that researchers who will work in the field of "environmental accounting" 
should give more place to mixed analysis methods to address the issue in depth. 
Keywords: Environmental accounting, environmental costs, environmental auditing, green 
accounting, environmental reporting. 



 

 
291 

SSD JOURNAL 

International Conference on 

Social Sciences & Humanities 

March 05-06, 2021 / ANKARA 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: https://www.ssdjournal.org/ 

E-MAIL: journalssd@gmail.com 

 

 
KIRSAL TURİZMİN GELİŞMESİNDE AB FONLARININ ROLÜ: VAN İLİ ÖRNEĞİ 
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ORCID: 0000-0002-4868-2229 
 
ÖZET 
Ülkelerin ortak amacı yurttaşlarına daha müreffeh bir yaşam sunabilmek amacıyla iktisadi, 
sosyokültürel, siyasal alanlarda daha iyiyi hedefleyerek ona ulaşmaktır. Ülke refahından 
toplumun tüm kesimlerinin eşit olarak faydalanması gerekliliği kent ile kırsal bölgeler 
arasındaki farklılıkları azaltma çalışmalarını gündeme getirmektedir. Bu farkın azaltılması 
gelişmişliğin bir göstergesi olarak gelirin adil dağıtımından öte köyden kente göçün getirdiği 
sorunların önlenmesi, kırsalda yaşayan genç nüfusun azalarak, gıda arzında yaşanabilecek 
tehlikelerin önlenebilmesi için bir zorunluluk olmaktadır. Kırsal kalkınma kavramı kendi 
içinde tarımsal faaliyetlerin, hayvancılığın, yerel ürünlerin ve kırsal turizmin geliştirilmesi 
faaliyetlerini barındırmaktadır. Rekabetçi bir kırsal yapının oluşturulması, refahın 
yükseltilmesi ve gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesinde kırsal turizm önemli rol 
oynamaktadır. Kırsal turizm,  turizmin belli aylardaki yoğunluğunun bütün yıla dağıtılmasını 
ve turizm gelirlerinin ülke geneline yayılmasını sağlamaktadır. Kırsal turizmin kalkınma 
hedeflerine yapabileceği tüm katkılara rağmen kırsal bölgelerde yaşayanların bu yatırımları öz 
kaynakları ile hayata geçirmeleri oldukça zor olmaktadır. Bu nedenle Ulusal Kalkınma 
Strateji Belgesinde üzerinde önemle durulan kırsal kalkınma kavramı Türkiye’nin AB adaylık 
sürecine yeni bir boyut kazanmıştır. AB tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere sağlanan 
Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) Türkiye’de iki dönem 
olarak (IPARD I ve IPARD II) uygulanmaktadır. Bu programın desteklediği sektörlerden 
biride kırsal turizmdir. Van ili incelendiğinde IPARD I programı döneminde on bir işletmenin 
kırsal turizm yatırımlarına hibe desteği aldığı, bu yatırımların tutarının 12.392.432 TL, 
aldıkları hibe tutarının ise 5.733.508 TL ve faydalanıcılarının ikisinin genç kadın girişimci 
olduğu görülmektedir. IPARD II programı incelendiğinde ise on dokuz işletmenin kırsal 
turizm yatırımlarına hibe desteği aldığı, bu yatırımların tutarının 58.556.317 TL, aldıkları hibe 
tutarının ise 30.178.028 TL ve faydalanıcılarının on yedisinin genç ve kadın girişimci olduğu 
görülmektedir. IPARD I ve IPARD II programları incelendiğinde kırsal turizm yatırımlarının 
hem sayısında hem de yatırım tutarında artış olduğu, genç ve kadın girişimci ilgisinin arttığı 
görülmektedir. Bu durum IPARD programını konu alan çalışmaların istihdamı, işletme 
gelirlerin artırdığı ve işletmelerin hedeflerine ulaşmada yardımcı olduğu bulgularıyla 
uyumludur. Hibe destekleri ile Van ilinde kırsal turizm yatırımlarında artış yaşanmakta ve 
kırsalda yaşayanların refahına katkı sunulmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Kırsal Kalkınma, Kırsal Turizm, IPARD Programı   
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THE ROLE OF EU FUNDS IN THE DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM: VAN 

CITY CASE 
 
ABSTRACT 
The common goal of the countries is to achieve this goal by targeting the better in economic, 
sociocultural and political fields in order to provide a more prosperous life for their citizens. 
All segments of society should benefit equally from the welfare of the country. This necessity 
raises efforts to reduce the disparities between urban and rural areas. Reducing this difference 
is a necessity to prevent the problems caused by migration from rural to urban rather than just 
distribution of income as an indicator of development, and to prevent the dangers that may be 
experienced in food supply by decreasing the young population living in rural areas. The 
concept of rural development includes the development of agricultural activities, animal 
husbandry, local products and rural tourism within itself. Rural tourism plays an important 
role in creating a competitive rural structure, raising welfare and diversifying income sources. 
Rural tourism ensures that the intensity of tourism in certain months is distributed throughout 
the year and tourism revenues are spread throughout the country. Despite all the contributions 
that rural tourism can make to development goals, it is very difficult for those living in rural 
areas to realize these investments with their own resources. Therefore, the concept of rural 
development is emphasized in the National Development Strategy Document. The concept of 
rural development has gained a new dimension to Turkey's EU accession process. Instrument 
for Pre-Accesion Assistance Rural Development (IPARD) Programme in two periods in 
Turkey (IPARD IPARD I and II) are applied. Rural tourism is one of the sectors supported by 
this program. When the province of Van is analyzed, it is seen that eleven enterprises received 
grant support for rural tourism investments during the IPARD I program, the amount of these 
investments was 12.392.432 TL and the amount of the grant they received was 5.733.508 TL. 
Two of these beneficiaries are young woman entrepreneurs. When the IPARD II program is 
examined, it is seen that nineteen enterprises receive grant support for rural tourism 
investments, the amount of these investments is 58.556.317 TL and the amount of the grant 
they received is 30.178.028 TL. Seventeen of these beneficiaries are young woman 
entrepreneurs. When IPARD I and IPARD II programs are examined, it is seen that both the 
number and the investment amount of rural tourism investments have increased and the 
interest of young woman entrepreneurs has increased. This is in line with the findings of the 
studies on the IPARD program that increase employment, business revenues and help 
businesses achieve their goals. With the grant supports, there is an increase in rural tourism 
investments in the province of Van and a contribution to the welfare of the rural residents. 
Keywords: Rural Development, Rural Tourism, IPARD Program 
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ÖZET 
Terörizm terimi, çok fazla kullanılan bir kelime ve daha az anlaşılan bir kavramdır. Terörizm, 
hükümeti kesintiye uğratma ve baskı altına alma, politika, din veya ideoloji yayma ve 
kamuoyu korkusu yaratmayı amaçlayan isyancı topluluk tarafından önceden tasarlanmış 
tehdit veya şiddet kullanımıdır1. Türkiye’ye yönelik yapılan terör saldırıları turistin ülkeye 
gelmesini engellemektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, turist sayısı 2015 
yılında 41 114 069 milyon iken, 2016 yılında %30,05’lik bir azalma meydana gelerek 30 906 
680 milyona düşmüştür. Turizm gelirleri ise, 2016 yılında bir önceki yıla kıyasla % 29,7 
azalarak yaklaşık 22 milyar dolar olmuştur. Bu düşüşün nedeni ise, Kasım ayında Rus uçak 
jetinin düşürülmesi sonucu çıkan krizin Rus turistin ülkeye gelmemesine neden olmasıdır. 
Ayrıca Suriye iç savaşının bölgede yarattığı jeopolitik riskler ile Türkiye'de yaşanan saldırılar 
güvenlik endişelerinin de olması, yabancı turist sayının azalmasına sebep olmuştur2 
Türkiye’nin turizm ve ekonomi ilişkisi incelendiğinde, 1970’li yıllarda başlayan terör 
eylemleri, 1985-2000 yılları arasında artış göstermektedir. 2000 yılından 2010 yılına kadar 
terör olaylarında bir azalma var iken, 2010 yılından sonra tekrar bir artış söz konusu olmuştur. 
Bu artış 2017 yılı sonuna doğru azalma eğiliminde olmuştur2. 2017 yılından bugüne kadar ki 
zaman diliminde turistlerin etkilenebileceği bir terör saldırısının olmadığı belirlenmiştir. 2017 
Küresel Terörizm Endeksi’ne göre, Türkiye terörden en fazla etkilenen ülke sıralamasında 12. 
sıradan 40. sıraya gerilemiştir. En son güncellenen 2020 Küresel Terörizm Endeksine göre 
ise, 2019 yılında Dünyada en fazla terörden etkilenen ilk 10 ülke arasında Türkiye yer 
almamaktadır. 2016 yılından 2020 yılına kadar ki zaman diliminde turist sayısı ve turizm 
gelirinde azalma meydana gelmemiştir. Bu bağlamda veriler sonuçları doğrular niteliktedir.  

                                                           
1Perumal RAJA ve Ankathi RAGHU, “A critical review of terrorism effects and their impacts on tourist 
destination countries, Materials Today: Proceeding, 2021 
2Turgut BAYRAMOĞLUa, Atakan DURMAZ ve Y. Onur ARI, “Ekonomik Açıdan Terör ve Turizm İlişkisi: 
Dünya Örnekleri ve Türkiye Örneği”, Bayburt Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü, Turkiye Klinikleri J 
ForenMed-Special Topics,2015 
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Bu çalışma, 2021 yılına kadar Türkiye' deki terörizmi ve turizmi ana konu alarak meydana 
gelen terör faaliyetlerinin turizm gelirlerine etkisini ikincil kaynaklardan araştırmaktadır. Bu 
nedenle,  elde edilen verilerden terör olaylarının turizm gelirlerinin etkilediği sonucuna 
ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Terörizm, Turizm Gelirleri, Türkiye  
 

EFFECT ON TOURISM REVENUES OF TERRORISM: THE CASE OF 
TURKEY 

 
ABSTRACT 
Terrorism is a very common word and it is a less understood concept. Terrorism is the pre-
conceived use of threats or violence by the rebel community that aims to interrupt and 
suppress the government, spread politics, religion or ideology, and create public fear. 
Terrorist attacks made against Turkey prevents tourists from coming to the country. 
According to the data of the Ministry of Culture and Tourism, while the number of tourists 
was 41 11 4069 million in 2015, it decreased to 30 906 680 million with a decrease of 30.05% 
in 2016. Tourism revenues were approximately 22 billion dollars by decreasing of 29.7% in 
2016 compared to the previous year. The reason for this decline is that the crisis caused by the 
downing of the Russian jet in November caused Russian tourists not to come to the country. 
In addition, the geopolitical risks posed by the Syrian civil war in the region and the presence 
of security concerns after the attack in Turkeyhave caused a decrease in the number of foreign 
tourists Considering Turkey’s tourism and economics, acts of terrorism began in the 1970s, 
showsan increase between the years 1985-2000. While there was a decrease in terrorist acts 
from 2000 to 2010, there was an increase again after 2010. This increase tended to decrease 
towards the end of 2017. It has been determined that there has been no terrorist attack that 
could affect tourists in the period since 2017. According to the 2017 Global Terrorism Index, 
Turkey declined from order 12th to order 40th in the ranking of the countries most affected by 
terrorism. According to the most recently updated 2020 Global Terrorism Index, in 2019 
among the top 10 countries most affected by terrorism in the world, Turkey is not taken part. 
In the period from 2016 to 2020, there has been no decrease in the number of tourists and 
tourism income. In this context, the data confirm the results. In this study, investigates the 
effects of terrorist activities on tourism revenues from secondary sources, taking as the main 
subject of terrorism and tourism in Turkey. Therefore, from the data obtained, it was 
concluded that terrorist acts affected tourism revenues. 
Keywords: Terrorism, Tourism Revenues, Turkey 
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ÖZET 
Bacasız sanayi olarak tanımlanan Turizm sektörü, ülke ekonomisinin gelişimine büyük katkı 
sağlama potansiyeline sahiptir. Bunun farkına varan yönetimler, üzerinde kuruldukları 
toprakların turizme açılabilecek alanlarını keşfetmeye önem vermektedirler. Bazen de var 
olan potansiyeli açığa çıkarmanın ötesine geçip çeşitli akademik ve sosyo-psikolojik 
çalışmalarında desteği ile yeni turizm kavramları oluşturup turizme yeni bir boyut 
getirmişlerdir. Son dönemlerin popüler kavramlarından biri olan Kara Turizm diğer adı ile 
Hüzün Turizmi, eğlence ile bağdaştırdığımız turizm anlayışına özünde keder ve acı barındıran 
farklı bir bakış açısı kazandırarak, ülke ekonomilerine de yeni bir alan açmış olmaktadır. 
Terörizm ise tüm toplumda derin yaralar açan ve özellikle ekonomi üzerinde yıkıcı etkileri 
olan bir kavramdır. Terörizmin kesin bir tanımı olmamakla beraber, Ergil (2006)’e göre terör 
“saldırılan veya korkutulan sivil kurbanlar aracılığıyla hedeflenen daha büyük bir kitlede 
korku yaratarak yasadışı stratejik ve siyasal amaçları gerçekleştirmek için bir grubun veya 
devletin planlı ve bilinçli şekilde şiddet kullanması veya şiddet kullanma tehdidinde 
bulunmasıdır” olarak tanımlanabilir. 1Literatürde çok farklı şekillerde tanımlansa da terörizm, 
toplumsal hafızada acı ve kederi çağrıştırmaktadır. Tam da bu noktada terörizm ile kara 
turizm acı ve keder odaklı ortak bir alana kavuşmaktadır. Terörün meydana getirdiği olumsuz 
sonuçlar avantaja çevirilerek, kara turizm faaliyetleri için argüman oluşturması sağlanabilir. 
Türkiye, terör faaliyetlerinin yoğun yaşandığı ülkeler arasındadır. Yapılan açık kaynak 
taramasından elde edilen verilere göre, “1993–2012 yılları arasında, ülkemizde aktif terör 
örgütlerinden sadece biri olan PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen eylem sayısı 1724’ 
dür”.2 Bu bağlamda, Türkiye’nin kara turizm destinasyon potansiyelinin yüksek olduğu 
söylenebilir. Bu potansiyelin açığa çıkarılabilmesi için kara turizm destinasyonlarının tespit 
edilmesi ve buralara gerekli yatırımların yapılması ekonomimiz açısından önem arz 
etmektedir. Bu çalışmada daha çok literatür taraması yapılarak kara turizm kavramına 
kavramsal çerçeve çizilmiştir. Ayrıca Türkiye’deki terör olayları sonucu oluşabilecek kara 
turizm destinasyonlarının tespiti yapılmaya çalışılmıştır.   
                                                           
1 Doğu ERGİL.” Terörizmin Mantığı ve Hedefi”AÜ SBF Dergisi Muammer Aksoy'a Armağan, Cilt XLVI, 5. (1-
2) Yıl 1991, s. 6’dan aktaran,TBB Tarafından Oluşturulan Proje Grubu, Türkiye ve Terörizm Rapor,( 1. Baskı), 
Şen Matbaa, Ankara, 2006 
2 Ömer Faruk CANTANER ve Fatih TÜMLÜ.”PKK Terör Örgütünün Eylemlerinin Güvenlik Güçleri Zayiatı 
Açısından Analizi”.Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 2016 
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Bununla birlikte kara turizm ve terör ilişkisini ortaya koyan akademik alandaki boşluğa katkı 
sağlaması çalışmanın özgün yönünü oluşturmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Terörizm, Kara Turizm, Destinasyon İmajı, Türkiye 
 

EFFECT ON CREATING ATDARK TOURISM DESTINATION IMAGE OF 
TERRORISM: AN ASSESSMENT FOR TURKEY 

 
ABSTRACT 
The Tourism Sector, defined as a clueless industry, has the potential to contribute greatly to 
the development of the country’s economy. Realizing this, the administrations attach 
importance to exploring the areas on which they are established that can be opened to tourism. 
Sometimes, they went beyond revealing the existing potential and created new tourism 
concepts with the support of various academic and socio-psychological studies and brought a 
new dimension to tourism. Being one of the popular concepts of recent times, Dark Tourism, 
also known as Hüzün Turizmi, brings a different perspective to the understanding of tourism 
that we associate with entertainment, which is essentially grief and pain, opening a new field 
to the economies of the country. Terrorism, on the other hand, is a concept that causes deep 
wounds in the whole society and has devastating effects especially on the economy. Although 
there is no definitive definition of terrorism, as quoted from Ergil (2006) terrorism is the 
deliberate and deliberate use or use of violence by a group or state to achieve illegal strategic 
and political aims by creating fear in a larger mass targeted by civilian victims who are 
attacked or intimidated as the threat of can be defined. Although it is defined in many ways in 
the literature, terrorism evokes pain and grief in social memory. At this point, terrorism and 
dark tourism attain a common area focused on pain and grief. The negative consequences of 
terrorism can be turned into an advantage, and ıt can be creating arguments for land tourism 
activities. Turkey is among the countries where intense terrorist activity. According to the 
data obtained from the open source scan, The number of actions carried out by the PKK 
terrorist organization, which is only one of the active terrorist organizations in our country, 
between 1993 and 2012 is 1724. In this context, Turkey said to be the land of high potential 
Dark Tourism destination. In order to reveal this potential, it is important for our economy to 
identify dark tourism destinations and make thenecessary investments in these destinations. 
At this study, the conceptual framework of dark tourism has been drawn for dark tourism by 
making more literature reviews. It has also tried to make the detection of dark tourism 
destinations that could result from terrorism in Turkey In addition, the original aspect of the 
study is that it contributes to the gap in the academic field that reveals the relationship 
between land tourism and terrorism. 
Keywords: Terrorism, Dark Tourism, Destination Image, Turkey 
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ABSTRACT 
As a result of modern production and class relations the emerging phenomenon of alienation 
is a key concept for Marx's sociology. The notion that Marx had a moral concern in his work 
and a theory of ethics in this direction is an issue that continues to be debated today. This 
debate is often driven by Marx's ideas about alienation, human nature, and capitalism. In 
postmodern culture, with the fall of communism, the rapid technological growth of the 
capitalist world, and the globalization of the industrial machinery system, which is the state of 
unification of the entire world, there has been a big shift in the definition of the human. With 
the new city life, the person has found himself in a far more complicated system. In this new 
and foreign circumstance, the person has entered into an attempt to make a difference in itself. 
The complex social structure plays an active role in the development of the concept of 
alienation, especially as a consequence of post-industrial urban life.  Another factor in recent 
shifts in the notion of alienation is the current sociological sharing situations brought on by 
the new capitalist order and technological advances along with globalization are the triggering 
factors. The work of Karl Marx during his life shows clearly that the greatest barrier to the 
realization of man is the capitalist mode of production. According to Marx, by its very 
existence, the capitalist mode of production alienates man from his own humanity. In this 
context, firstly, in the article, the historical background of Marx's theory of alienation and 
how this concept emerged is given. Then, by establishing the relationship between alienation 
and human nature, the categories of Marx's alienation phenomenon will be explained. 
Afterwards, the Labor Theory of Value and its distribution will be studied and methods will 
be investigated to overcome Alienation. 
Keywords: Karl Marx, Alienation, Human Nature, Labor Value Theory, Production  
 

MARKS’IN YABANCILAŞMA VE EMEK DEĞER TEORİSİ 
 
ÖZET 
Modern üretim ve sınıf ilişkilerinin bir sonucu olarak, ortaya çıkan yabancılaşma olgusu 
Marx'ın sosyolojisi için önemli bir kavramdır. Marx'ın çalışmalarında ahlaki bir endişe ve bu 
yönde bir etik teorisi olduğu fikri bugün tartışılmaya devam eden bir konudur. Bu tartışma 
genellikle Marx'ın yabancılaşma, insan doğası ve kapitalizm hakkındaki fikirleri tarafından 
yönlendirilir. Postmodern kültürde, komünizmin çöküşü, kapitalist dünyanın hızlı teknolojik 
büyümesi ve endüstriyel makine sisteminin küreselleşmesiyle, insanın tanımında büyük bir 
değişim olmuştur. Yeni şehir hayatıyla, insan kendini çok daha karmaşık bir sistemde 
bulmuştur. Bu yeni ve yabancı durumda, insan kendi içinde bir fark yaratma girişimine 
girmiştir. Bu bireysel farklılaşma çabası altında, insanın kendisini aramaya çalıştığından 
şüphe yoktur. Karmaşık sosyal yapı, özellikle sanayi sonrası kentsel yaşamın bir sonucu 
olarak, yabancılaşma kavramının gelişiminde aktif bir rol oynamaktadır.  



 

 
298 

SSD JOURNAL 

International Conference on 

Social Sciences & Humanities 

March 05-06, 2021 / ANKARA 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: https://www.ssdjournal.org/ 

E-MAIL: journalssd@gmail.com 

 

 
Yabancılaşma kavramındaki son değişimlerin bir diğer faktörü, yeni kapitalist düzenin 
getirdiği mevcut sosyolojik paylaşım durumlarıdır ve küreselleşme ile birlikte teknolojik 
ilerlemeler tetikleyici faktörlerdir. Karl Marx'ın hayatı boyunca yaptığı çalışma, insanın 
gerçekleşmesinin önündeki  
en büyük engelin kapitalist üretim şekli olduğunu açıkça göstermektedir. Marx'a göre, 
varoluşuyla, kapitalist üretim şekli insanı kendi insanlığından uzaklaştırır. Bu bağlamda, ilk 
olarak, makalede, Marx'ın yabancılaşma teorisinin tarihsel arka planı ve bu kavramın nasıl 
ortaya çıktığı verilmiştir. Daha sonra, yabancılaşma ve insan doğası arasındaki ilişkiyi 
kurarak, Marx'ın yabancılaşma olgusunun kategorileri açıklanacaktır. Daha sonra, Emek 
Değer Teorisi ve dağılımı incelenecek ve yabancılaşmanın üstesinden gelmek için yöntemler 
araştırılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Karl Marx, Yabancılaşma, İnsan Doğası, Emek Değeri Teorisi, Üretim
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ÖZET 
Dünyada tarih boyunca çok sayıda büyük salgın veya pandemi yaşanmıştır. Yaşanmış ve 
yaşanmaya devam eden salgınlar, dünyadaki milyonlarca insanı etkilemeye devam etmekte ve 
hatta bir kısmını da öldürmektedir. Ülkeler pandemilere karşı gerekli önlemleri erken ve etkin 
bir şekilde gerçekleştiremediklerinde toplumun büyük bir kısmını etkisi altına alarak sadece 
sağlığı değil aynı zamanda sosyal ve ekonomik açıdan da sıkıntıları beraberinde getirecektir.  
Yapılan çalışma ile Türkiye sağlık sisteminin salgın dönemindeki fonksiyonlarına ilişkin 
bilgiler sunulmaktadır. Çalışma ile ilgili veriler resmi web sitelerinden yararlanılarak 
oluşturulmuştur.  Sağlık bakanlığı ve diğer kurumların yayınlamış konu ile ilgili Karar ve 
Genelgeler incelenmiş ve değerlendirmeler yapılmıştır. Covid-19’un ilk duyulduğu tarihten 
itibaren harekete geçirildiği ve ülke çapındaki salgına hazırlık, salgınla mücadele kapsamında 
sağlık sisteminin fonksiyonları olağanüstü olarak harekete geçirilmiştir. Finansman ve 
kaynakların temini, bilim kurulunun oluşturulması, diğer kurumla ulusal ve uluslararası 
işbirliği çalışmalarının sürdürülmüş, Dünya Sağlık Örgütü’nün Acil durum önlemleri 
uygulamaya konulmuştur. Salgınla mücadelede uygulama ile ilgili olarak yapılanlar salgına 
hazırlık, destek, önleyici, kısıtlayıcı ve araştırma ve geliştirmeye yönelik olarak 
gruplandırılabilir.  Çin’de başlayıp sırasıyla diğer ülkeleri ve Türkiye’yi de etkisi altına alan 
covid-19 hastalığı ülkelerin sağlık politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasıyla kontrol 
altına alınmaya çalışılmıştır. Türkiye gibi sağlık politika ve yaklaşımlarının daha iyi işlediği 
ülkelerde sağlık sistemlerini destekleyici önlemlerin etkin bir şekilde alınmasıyla hastalık 
daha kontrollü olarak atlatılmaya çalışılmaktadır. Sağlık sistemi fonksiyonlarının zamanında 
ve etkili müdahalelerde bulunması salgın gibi olağanüstü durumlarda ülkelerin ekonomik ve 
sosyal olarak daha az etkilenmesini sağlar.  Ülkeler pandemi döneminde eksikliklerini ve 
başarılarını değerlendirerek gerekli dersleri çıkarmalıdırlar.   
Anahtar Kelimeler: Covid-19 hastalığı, pandemi,  sağlık sistemi, planlama 

 
COVID - 19 PANDEMIC AND THE HEALTH SYSTEM 

 
ABSTRACT 
There have been many major epidemics or pandemics in the world throughout history. 
Experienced and ongoing epidemics continue to affect millions of people around the world 
and even kill some of them. When countries fail to take the necessary measures against 
pandemics early and effectively, it will affect a large part of the society, bringing not only 
health but also social and economic problems. Information on Turkey's health system 
functions epidemic period with the studies is presented. The data related to the study were 
created by using official websites.  
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Decisions and Circulars published by the Ministry of Health and other institutions on the 
subject have been examined and evaluated. Covid-19 has been activated since the day it was 
first heard, and the functions of the health system have been extraordinarily activated within 
the scope of the countrywide epidemic preparedness and combating epidemic. Financing and 
provision of resources, establishment of scientific committee, national and international 
cooperation studies with other institutions have been continued, Emergency measures of the 
World Health Organization have been put into practice. What has been done regarding the 
application in combating the epidemic can be grouped into epidemic preparedness, support, 
preventive, restrictive and research and development. China started the development of other 
countries and Turkey, respectively, of the effects of a disease Covidien-19 countries' health 
policies and has attempted to be controlled by the application. In countries where the disease 
better functioning health systems and health policy approach to supporting the introduction of 
measures such as Turkey is trying to overcome more effectively controlled. The timely and 
effective interventions of health system functions ensure that countries are less affected 
economically and socially in extraordinary situations such as epidemics. Countries should 
take the necessary lessons by evaluating their shortcomings and successes during the 
pandemic period. 
Keywords: Covid-19 disease, pandemic, health system, planning 
 
1. GİRİŞ 
Dünyada tarih boyunca çok sayıda büyük salgın veya pandemi yaşanmıştır. Yaşanmış ve 
yaşanmaya devam eden salgınlar, dünyadaki milyonlarca insanı etkilemeye devam etmekte ve 
hatta bir kısmını da öldürmektedir. Küresel salgına sebep olan yeni tip koronavirüs bilinen 
adıyla COVID-19 hastalığı, Çin merkezli meydana gelmiş bir hastalık olup birçok ülke ve 
bölgeye yayılmıştır. Bu yeni hastalığın hızlı bulaşması ve şiddeti, DSÖ' nün salgını 30 Ocak'ta 
“Uluslararası Sağlık Acil Durumu” olarak ilan etmesinden sonraki süreçte,  11 Mart'ta da 
“Pandemi” olarak sınıflandırmaya gidilmiştir (WHO,2020). Salgının yayılım hızı ve etkisi 
nedeniyle gelişmiş ülkelerdeki de dahil olmak üzere çoğu sağlık sistemini olumsuz 
etkilemiştir. Dünya Sağlık Örgütü ( 2020), ülkelerin sürekli gözetim, karantina, 
bilinçlendirme kampanyaları ve erken tespit yoluyla virüs bulaşmasını sınırlamak için tüm 
önleyici tedbirleri alması gerektiğini vurgulamıştır. Covid-19 hastalığının bilinen bir aşı ve 
spesifik bir tedavisi olmadığı için hastalığın önlenmesi, yönetimi ve gözetimi için planlamalar 
ve uygulamalarla önlemeye çalışılmaktadır. Küreselleşme ve savaş gibi kitlesel göç 
hareketliliğine sebep olan durumlar bulaşıcı hastalıkların salgınlar yapmasındaki en önemli 
faktör olarak görülmektedir.  Salgınlara sebep olan etkenin virulansına, popülasyonuna, 
duyarlılığına ve önlemeye yönelik yaklaşımların etkinliğine bağlı olarak şiddeti değişiklik 
göstermektedir.  Pandemi, hem sağlık hizmetleri hem de diğer hizmetlerin sunumunu 
engellediği gibi, sosyo-ekonomik, kültürel anlamda tüm faaliyetlerin kesintiye uğramasına 
sebep olması nedeniyle büyük olumsuzluklara neden olmuştur. Ülkeler pandemilere karşı 
gerekli önlemleri erken ve etkin bir şekilde gerçekleştiremediklerinde toplumun büyük bir 
kısmını etkisi altına alarak sadece sağlığı değil aynı zamanda sosyal ve ekonomik açıdan da 
sıkıntıları beraberinde getirecektir. Salgınla mücadele kapsamında yaşanan bu kesintiler 
sağlık sistemlerinin işleyişinin devamlılığını sağlamak için yapılmaktadır. Küresel çapta her 
ülke kendi sağlık planlarını uygulamaya koymalarının sonucunda Güney Kore, İskandinav 
ülkeleri, Avusturalya, Yeni Zelenda gibi bazı ülkeler hastalıkla başa çıkabilse de bazı ülkeler 
salgınla başa çıkamayacak duruma gelmişlerdir (Normile,2020).  
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Türkiye’de salgın Sağılık Bakanlığı tarafından yakından takip edilmeye başlanmış, durum 
değerlendirmeleri yapılarak alınacak tedbirler sıralandırılmıştır. Bu tedbirler salgının 
gidişatına göre yeniden şekillendirilmiştir. 
 
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Tarihte görülen salgınların önlenmesi, tespiti ve müdahalesi için ulusal ve uluslararası 
kapasitede sıkıntılar yaşandığı görülmüştür. Ülkelerin sağlık sistemleri ve uygulamaları 
sağlıkla ilgili sonuçları etkileyen çok önemli bir faktördür. Sağlık sistemleri, ülkede sağlık 
hizmetlerinin sunulması için ülke kaynaklarının bu yönde kullanılmasını sağlayan bir sosyal 
mekanizmadır. Sağlık sistemlerinin en önemli amacı sağlığın geliştirilmesi, beklentilerin 
karşılanması ve adil finansmandır.  Günümüzde ülkeler kendi şartlarına uygun olarak farklı 
sağlık sistem modelleri benimsemektedirler. Sağlık sistemleri ülkelerde farklılık göstermekle 
birlikte daha çok finansman yöntemlerine göre tercih edilmektedir. Genel olarak sağlık 
finansmanı vergiler, özel ve sosyal sigorta primleri, cepten ödemeler, tasarruf ve karma 
yöntemle karşılanmaktadır. Sağlık hizmetlerinin sunumu, sağlık harcamalarının 
finansmanındaki yöntemler ve kamuya ya da özel sektöre dayalı değerlendirilmeler sistemler 
içinde çözümlenmeye çalışılmaktadır. Ülkemizde de 2003 yılında DSÖ’ nün önerilerinin de 
etkisiyle “Sağlıkta dönüşüm” kapsamında sağlıkla ilgili reformlar başlatılmış ve ilerleyen 
süreçte Genel Sağlık sigortası modeline geçilmiştir.  Genel Sağlık sigortası modeliyle, 
sağlığın evrensel bir hak olduğu görüşünden yola çıkarak herkesi kapsayıcı bir sağlık hizmeti 
sunumu hedeflenmiştir. Sağlık hizmetlerinin halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak, 
hakkaniyetli, kaliteli, kolay ulaşılabilir, ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde verilmesi 
amaçlanmıştır (S.B.,2003). Ülkelerin sağlık sistemleri çeşitli kurumlar ve yetkililer tarafından 
oluşturulan sağlık politikaları ile düzenlenmektedir. Sağlık politikaları sağlık sistemi 
kurumlarını, hizmetlerini ve finansman düzenlemelerini harekete geçiren, tüm faaliyetleri 
kapsamaktadır. Sağlık Bakanlığı yetkisinde gerçekleştirilen politikalar hem kamu hem de özel 
sektöre yön vererek belirleyici olmakta ve sosyal hedeflerin gerçekleşmesi için yaptırımları 
içermektedir. Oluşturulan bu politikalar çeşitli planlamalarla uygulamaya geçirilmektedir. 
Ülkeler sağlık planlamalarını yaparken halkın sağlığını en üst seviyeye getirmeyi hedeflerler. 
Sağlık bütüncül bir kavramdır. Sağlığın koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici 
hizmetlerinin yanında sağlığının sürdürülmesi ve geliştirilmesi hizmetleri de bulunmaktadır. 
DSÖ, sağlığın geliştirilmesi hizmetleri amacıyla ülkelerin finansman, sektörel işbirliği 
çalışmaları, kapasitenin oluşturulması ve programların uygulanması için kendini hazırlamasını 
önermektedir. Sağlığın geliştirilmesi,  sosyal eşitsizlik, ekosistem ve iklim değişikliğinin 
bozulmasının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma yeni ortaya çıkan salgın 
enfeksiyonların ve yeni kabul edilen bulaşıcı olmayan durumların hastalık yükünü azaltmak 
açısından önemlidir (WHO, 2009).  Sağlığın geliştirilmesi, daha iyi sağlığa ulaşmak için 
önceliklerin belirlenmesi, karar alınması, stratejilerin planlanması ve bunların uygulanması 
konusunda toplumun somut ve etkili adım atmasını gerektirir (Sağlık Bakanlığı, 2009;3). 
Sağlık sistemleri bu sağlık hizmetlerinin kaliteli, etkili, karşılanabilir maliyetli ve eşit bir 
şekilde verilmesi için gerekli çalışmaları yapar.  Sağlık sistemlerinin tam olarak işleyebilmesi 
için ülkelerin yeterli finansman kaynaklarının olması ve kaynakların etkin bir şekilde 
aktarılabilmesi gerekmektedir. Özellikle ülkemizde 2003 yılı sonrasında bütçeden yapılan 
sağlık harcamalarına bakıldığında %185 oranında bir artış söz konusu olduğu, bu 
harcamaların önemli bir kısmının ise yatırım harcaması olarak gerçekleştiği görülmektedir. 
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2000 sonrası süreçte sağlık alanındaki kamu ve özel sektör yatırımların artması şehir 
hastanelerinin yapımı başta olmak üzere, üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri gibi 
hastanelerin teknik donanım yatırımlarının artması önemli bir kazanım olarak hayata 
geçmiştir (Daşatan, Çetinkaya,2015).  Bireylerin sağlığını etkileyen sosyal belirleyicilerde 
sağlık sistemlerinin etkinlik ve verimliliklerini etkilemektedir. Sağlığın sosyal belirleyicileri 
olarak adlandırılan faktörler, eğitim, kültür, gelir ve işsizlik gibi başlıklar altında 
incelenmektedir (Okursoy,2010). Bu nedenle politika yapıcılar sosyal belirleyiciler üzerine 
odaklanmalıdırlar. Sağlık sistemlerinin en önemli fonksiyonlarından biri yönetim ve 
düzenlemedir. Yönetim ve düzenleme fonksiyonun temelinde sağlık siteminin finansman,  
hizmet sağlama, kaynak üretimi fonksiyonlarının takibini gerçekleştirmekte ve sağlık 
çıktılarını da doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir (WHO, 2000: 24). Sağlık sisteminin 
başlıca özellikleri şunlardır: topluluk, nüfus ve çevre arasındaki etkileşim (açıklık), alt 
sistemler (karmaşıklık) ve sağlık hizmetlerinin sürekli sağlanması ve kullanılmasıdır 
(dinamikler)( Begic vd., 2013). Politika yapıcılar sağlık sistemi fonksiyonlarını 
gerçekleştirirken sağlığın sosyal belirleyicilerinin etkisiyle çeşitli zorluklarla 
karşılaşmaktadırlar. Özellikle salgın dönemleri gibi hem ekonomik ve sosyal zorlukların 
yaşandığı bir dönemdir. Hem insani hem de maddi kaynakların kapasitesinin artırılması, halk 
sağlığı ve iyileştirici hizmetlere yapılan yatırımların dengelenmesi, salgın ile ilgili araştırma 
ve geliştirme kapasitesinin artırılması ve enfeksiyonun önlenmesi ve kontrolü için önlemlerin 
arttırılması gerekmektedir. Bunun yanında salgın hazırlığı ve müdahalesinin finanse edilmesi, 
çeşitli ulusal ve uluslararası aktörler arasındaki müdahale çabalarının koordine edilmesi, 
ulusal salgın hazırlığının doğru bir şekilde değerlendirilmesi, küresel olarak işgücündeki 
eksikliğin giderilmesi sağlanmalıdır. Pandemiler, diğer hastalıkların hizmet sunumunda da 
kesintiye neden olmakta bu nedenle de dünya çapında sağlık sistemleri üzerinde ciddi bir 
etkiye sahiptir.  Pandemi, küresel salgın anlamına gelen bir epidemiyoloji terimidir. Sağlık 
planlamalarında kullanılan veriler epidemiyolojik yöntemlerle sağlanmaktadır. Epidemiyoloji, 
çoğunlukla bulaşıcı hastalıklarla ilgilendiği için salgınlar bilimi veya salgınları inceleyen tıp 
bilimi olarak tanımlanmaktadır. Sürveyans çalışmaları toplum sağlığını ilgilendiren sağlık 
sorunlarında gerekli planlama, uygulama ve değerlendirmelerin yapılabilmesi için düzenli 
veri akışını sağlamak için yapılır. Sürveyans çalışmalarının veri kaynaklarından biri bildirimi 
zorunlu hastalıklardır. Bildirimi zorunlu hastalıklar genellikle bulaşıcı hastalıklardır. Bulaşıcı 
hastalıklar grubunda yer almasından dolayı Covid-19 hastalığı ile ilgili de sürveyans 
çalışmaları yapılmaktadır.  Dünya Sağlık Örgütü ( 2020) göre, ülkelin sürekli gözetim, 
karantina, bilinçlendirme kampanyaları ve erken tespit yoluyla virüs bulaşmasını sınırlamak 
için tüm önleyici tedbirleri alması gerektiğini vurgulamıştır. Sağlık sistemlerinin olası bulaşıcı 
hastalıklarla mücadele etmek için strateji, politika vb. eylemleri içeren hazırlıkları olmalıdır.  
Bulaşıcı hastalıkların tedavisi için bir aşı ve spesifik bir tedavi yoksa bulmak için çaba 
harcarken, hastalığın önlenmesi, yönetimi ve gözetimi için planlamalar ve uygulamalarla 
önlemeye çalışmaktadırlar. Türkiye’de ise salgın Sağılık Bakanlığı tarafından yakından takip 
edilmeye başlanmış, durum değerlendirmeleri yapılarak alınacak tedbirler sıralandırılmıştır.  
Sağlık sisteminin fonksiyonları, WHO tarafından yapılan sınıflandırma kapsamında; yönetim 
ve düzenleme, finansman, hizmet sağlama ile kaynak üretimi ve örgütlenme olarak 
belirlenmiştir (WHO, 2000: 24-25). Bu fonksiyonlar bağlamında Covid-19 salgını ile ilgili 
sağlık sisteminde yapılan planlama ve uygulamalar tablolaştırılarak gösterilmiştir.  
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Tablo 1. Covid-19 hastalığı ve Sağlık Sisteminin Düzenlenmesi 

Fonksiyonlar Hedef Planlama Uygulama 
-Yönetim ve 
düzenleme 
-Hizmet 
sağlama 
-Kaynak 
üretimi  
-Örgütlenme 
 

Salgına 
hazırlık  

-Ülkeye giriş-çıkışlara 
yönelik önlemler 
-Karantina uygulaması 
-Hijyen kurallarına 
uyma 
-İlaç, tıbbi malzeme 
temini 
-Uluslararası alanda 
işbirliği 
-Hastalıkla ilgili sağlık 
personeli eğitimi 
-Bilim kurulunun 
oluşturulmasına 
yönelik planlama  
 

-Havalimanlarında termal kamera 
uygulaması -Yurtdışından gelenlerin 
karantiya alınması, hastane ve 
yurtlarda misafir edilmesi 
-Sınır kapılarında covid bilgilendirme 
broşürlerinin dağıtılması 
-Kişisel hijyen kurallarına dikkat 
edilmesi konusunda halkın 
bilinçlendirilmesi 
-Ecza depolarında salgına hazırlık 
çalışmalarının yapılması 
-Sahra hastaneleri kurmaya yönelik 
hazırlıkların yapılması 
-DSÖ’nde pandemi çalışmalarını 
yürütmek için iki yetkilinin 
görevlendirilmesi 
-Yardım talebinde bulunan ülkelere 
dijital ortamda bilgi akışı sağlanması 
çalışmaları 
-Türkiye’ de ilk vakanın görüldüğü 
tarihe kadar ise tüm sağlık 
çalışanlarının eğitimi tamamlanması. 
-Pandemi hastanesi planlamalarının 
yapılması 
- Covid-19 rehberinin hazırlanması 
-Sürecin etkili yönetimi için, Ocak 
ayında salgının erken safhalarında 
Bilim Kurulu’nu oluşturulması. 
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-Kaynak 
üretimi 
-Hizmet 
sağlama 
-Yönetim ve 
düzenleme 
-Örgütlenme 

Destek 
hizmetleri 

-Yoğun bakım 
ünitelerinin 
kapasitelerinin ve 
cihazlarının arttırılması 
-Ücretsiz teşhis, tedavi 
-Test sayısının 
artırılması 
-Filyasyon ekiplerinin 
kurulması ve saha 
çalışmalarının 
yapılması,  
-Kapsamlı test ve takip 
stratejisi 
-Yasağa tabi kişilere 
yardım  
-Sağlık çalışanlarına 
sosyal ve ekonomik 
desteğin sağlanması 
-Sağlık personeli 
sayısının arttırılması 
 

-Pandemi hastanelerinin 
tanımlanması 
-Salgın nedeniyle oluşabilecek talebi 
karşılayabilmek için yoğun bakım 
sayılarının ve kapasitelerinin 
arttırılması  
Evrensel sağlık kapsayıcılığı ve 
“kimseyi geride bırakma” ilkesi ile de 
uyumlu şekilde, kamu, özel ve 
üniversite hastaneleri dahil tüm sağlık 
hizmeti kuruluşlarında test etme ve 
tedavi dahil tüm hizmetler herkese 
ücretsiz olarak sunulması 
- Günlük uygulanan test sayısının 
ortalama 40 binin üzerine çıkarılması. 
-Türkiye’nin en az iki sağlık 
profesyonelinden oluşan 6 bin 59 
temas takip ekibinden bazıları 
temasları izole edildikleri konaklama 
yerlerinde ziyaret edip test 
numuneleri toplanması.  
-Tüm vakalar için temas takibi Sağlık 
Bakanlığınca yürütülmesi ve 
temasların yüzde 97,5’ine tespit, test 
ve düzenli takip sağlanması. 
- Yasağa tabi kişilerin tüm ihtiyaçları 
hükümet ve yerel yönetimler 
tarafından karşılanması.  
-Sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşımı 
ve konaklaması  
-Sağlık çalışanlarına ek ödeme 
iyileştirilmelerinin yapılması  
-Sağlık bakanlığı tarafından Daimi 
işçi talebinde bulunulması 
 
 

-Yönetim ve 
düzenleme 

Önleyici 
düzenlemeler 

-Kapsamlı önlemler 
paketini planlaması 
-Stok planlama 
stratejisi 
 

- Sağlık hizmeti sunan kuruluşların 
kapasitesine aşırı yüklenilmesine 
engel olmak amacıyla alınan 
önlemlerin uygulamaya konulması 
-Sağlık kurumlarının ve sağlık 
çalışanlarının ihtiyaçlarını öncelikli 
olmak kaydıyla kritik öneme sahip 
tıbbi malzemelerin ticareti için yeni 
kurallar oluşturulması  
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-Yönetim ve 
düzenleme 

Kısıtlayıcı 
düzenlemeler 

-Vaka artış hızını 
azaltmak için 
uygulamaya konulan 
tedbirler 

-İlk vakanın görülmesinin hemen 
ardından tüm okullar kapatılması.  
-Eğitimindeki aksaklığın en aza 
indirilmesi için uzaktan eğitim 
modülleri oluşturulması.  
-Spor müsabakalarının ertelenmesi 
-20 yaşın altındaki ve 65 yaşın 
üstündeki vatandaşlar için sokağa 
çıkma yasağı getirilmesi 
-Vaka sayısı yüksek illere giriş ve 
çıkış kısıtlaması, hafta sonları sokağa 
çıkma kısıtlaması 
-Tüm eğlence alanları ve alışveriş 
merkezleri kapatılması ve tüm toplu 
etkinlikler iptal edilmesi.  
-Kamu çalışanlarına esnek çalışma 
imkanı getirilmesi 
-Evlerinden ayrılmak zorunda olan 
kişilerin karşılaştığı risklerin 
önlenmesi için ise tüm toplu 
alanlarda maske kullanımı zorunlu 
hale getirilmesi 

-Yönetim ve 
düzenleme 
-Hizmet 
sağlama 

Kamusal 
Bilgilendirme 

-Halka sağlıklı bilgi 
sunumu 
-Ülke çapında yapılan 
sağlık uygulamalarının 
toplantılar aracılığıyla 
paylaşılması 
 

Sağlık Bakanlığı sosyal medyayı ve 
diğer platformları halkı 
bilgilendirmek ve doğru bilgi 
paylaşmak için etkin olarak 
kullanılması 
-Korona danışma hattının kurulması 
-Sağlık Bakanının günlük olarak 
hastalığa ilişkin bilgi vermesi, en yeni 
kanıtlara dayalı tavsiyeleri 
paylaşması 
-Akıllı telefonlar aracılığıyla vaka 
yoğunluğu ve risk haritalarının 
paylaşılması  
-81 il sağlık müdürleriyle toplantılar 
düzenlenerek bilgi paylaşımlarının 
yapılması 



 

 
306 

SSD JOURNAL 

International Conference on 

Social Sciences & Humanities 

March 05-06, 2021 / ANKARA 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: https://www.ssdjournal.org/ 

E-MAIL: journalssd@gmail.com 

 

-Yönetim ve 
düzenleme 
-Kaynak 
üretimi 
-Hizmet 
sağlama 

Araştırma ve 
geliştirmeye 
yönelik 
uygulamalar 

-Bilim kurulunun 
oluşturulması  
-Yoğun bakımlarda 
kullanılmak üzere 
ventilatör cihazlarının 
üretimi 
Ve tıbbi malzeme 
üretimi 
-Bilişim 
teknolojilerinden 
faydalanma 
-Test kitlerinin 
geliştirilmesi 
- Aşı çalışmaları 

-38 kişilik toplum bilimleri kurulu 
oluşturulmuş ve başkanlığını Sağlık 
Bakanı yapmaktadır. Pandemi 
kapsamında alınan tedbirlerin gözden 
geçirilmesi amacıyla "Ulusal 
Pandemi Koordinasyon Kurulu" her 
hafta toplanması kararı 
- Özel sektör ile işbirliği içinde kritik 
önemdeki tıbbi malzemeleri 
üretilmeye başlanması 
-Temas takibi stratejisinde bilgi 
teknolojilerinin kullanılması 
-Akıllı telefonlar için vakaların 
yerlerine ve takip edilen temaslara 
bağlı olarak anlık risk paylaşımı 
yapan ve sağlıklı vatandaşları 
konuma göre enfeksiyon riskine karşı 
uyaran bir yazılımın geliştirilmesi 
-Korona test kiti geliştirilmesi 
-Virüsün laboratuvarlarda başarıyla 
izole edilmesi ile üniversiteler ve 
laboratuvarlar da dahil olmak üzere 
araştırma kuruluşlarında aşı 
çalışmalarının başlaması 
-Bakanlık ayrıca Kovid-19 
araştırması üzerine yenilikçi projeler 
için bir veritabanı oluşturulması 
 

-Yönetim ve 
düzenleme 
-Finansman 

Mali 
destekler 

-Sağlık alanın da artan 
ihtiyacı karşılamak ve 
Covid-19 için  sağlık              
politikaları 
geliştirebilmek için 
finansal teşviklerin ve 
kaynakların sağlanması 
 

- Dünya Bankası tarafından sağlık 
politikalarının geliştirilmesi için uzun 
vadeli 100 milyon dolarlık kredi 
onayı verilmesi 
-Sağlık bakanlıklarına ek bütçe 
oluşturulması, 
-Özel sağlık kuruluşlarına yatak başı 
teşvik ücretlerinin sağlanması 
 -Sağlık alanında kullanılacak cihaz 
üreten firmalara vergi muafiyeti ve 
hibe desteği sağlanması  
 

(Kaynak: www.sağlık gov.tr)  
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3. BULGULAR 
Covid-19 hastalığı, ilk olarak Çin’in bir bölgesinde endemi şeklinde başlamış ve vaka 
sayılarının hızlı bir şekilde artması ve diğer ülkelere yayılmasıyla küresel bir salgın halini 
almış ve DSÖ tarafından pandemi olarak ilan edilmesiyle ciddiyeti anlaşılmıştır. İlk başlarda 
hastalığı seyirci olarak izleyen ülkelerin sağlık sistemleri salgına hazırlıksız yakalanmışlardır. 
Ülkemizde tabloda görüldüğü üzere salgın yakından takip edilmiş ve hazırlık çalışmalarına 
erken dönemde başlanmıştır. Salgına hazırlık çalışmaları ile hastalığın ülkeye girişi 
yavaşlatılmış hem de sağlık çalışanlarının eğitimi, bilim kurulunun oluşturulması, sağlık tesis 
ve kapasite planlamaları yapılmıştır. Salgın bu dönemde 68 ülkede görülmekteydi ve 89 bin 
211 vaka bulunmaktaydı (2 Mart 2020). 11 Martta ülkemizde ilk vaka görülmüş, 18 Martta da 
ilk ölüm bildirilmiştir.  13 Mart itibariyle vaka sayısı 109 bin 498, 3 bin 810 ölüm ve 60 bin 
762 iyileşen sayısına ulaşmıştır. Salgının başladığı yani ilk vakanın görüldüğü andan itibaren 
ülkemizde destekleyici, önleyici ve kısıtlayıcı planlamalarla sağlık hizmetlerinin işleyişini 
sürdürmek için gerekli salgın tedbirleri alınmaya başlanmıştır. Özellikle bu süreçte sosyal ve 
kamusal yaşama getirilen kısıtlamalar, bireysel olarak alınacak önlemlere yönelik kurallar ön 
plana çıkmıştır. Gerek bireysel gerek toplumsal önlemlerin alınması sayesinde sağlık 
hizmetleri sürdürülmeye çalışılmıştır. Özellikle öncelikli gruplar dediğimiz 65 yaş üstü ve 18 
yaş altı nüfusa, kronik hastalığı bulunanlara yönelik planlamalar koruyucu hizmetlerdendir. 
Stok planlama stratejileri, özel sektöre yönelik teşvik uygulamalarıyla tıbbi cihaz ve malzeme, 
ilaç teminini sağlanmıştır. Sürveyans çalışmaları ile filyasyon ekiplerinin oluşturulması 
sayesinde hastanelerin ve sağlık çalışanlarının yükü hafifletilmeye çalışılmıştır. Öncesinde 
sadece büyükşehirlerde bulunan Covid hastalığı tanısında kullanılan PCR test cihazı ve 
kitlerinin, her ile temin edilmesiyle tanı koyma süreci hızlandırılmış, tedavi ve bulaş riski 
açısından erken müdahale olanağı sağlanmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın iletişim sistemleri 
sayesinde bilgi kirliliği ve halkın panik havası yaşaması önlenmiştir. Hastalık ile ilgili 
bilgilerin sosyal medya, resmi web siteleri ve mobil uygulamalarla anlık olarak takip 
edilmesine imkan sağlanmıştır.  Karantina önlemleri için yerlerin ayarlanması, öncelikli 
bireylerin sağlık ve sosyal yardım ihtiyaçlarının sürdürülmesine yönelik çalışmalar 
yapılmıştır.  Sağlık çalışanlarına hem sosyal hem de maddi destek sağlanmaya çalışılmıştır. 
Araştırma ve geliştirme çalışmaları salgın öncesi dönemden itibaren halen sürdürülmektedir. 
Sağlık sisteminin finansman fonksiyonuna yönelik yapılan planlamalarla mali önlemler 
alınmıştır.  Covid-19 salgınına yönelik politikaları desteklemek için mali kaynakların 
bulunması sağlık ve insan maliyetini azaltma ve hastalık yönetimini güçlendirmede katkı 
sağlaması açısından önemlidir (WB, 20 Nisan 2020).  Sağlık sisteminin düzenli işleyişi 
sayesinde salgın öncesi ve esnasında yapılan planlamalar ve uygulamalar zamanında hayata 
geçirilmiştir. Sağlık sistemleri hastalığın tedavisi için çaba harcalarken aynı zamanda salgının 
çok yönlü olarak koordine edilmesi, mali ve sosyal tedbirler,  hazırlık, destek, önlemek ve 
kısıtlamak amacıyla da planlamalar ve uygulamalarla ciddi adımlar atılmıştır.   
 
4.SONUÇ 
Salgın birçok ülkeyi ciddi şekilde etkilemiş ve sağlık sistemleri tükenme noktasına gelmiştir. 
Pandemi döneminde bütüncül sağlık hizmeti sunularak hastalığın daha fazla kişiyi etkileme ve 
ölümlere yol açması engellemeye çalışılmıştır. Ancak bu süreçte zaman zaman yapılan 
planlama ve uygulamaların yeterli olmadığı durumlar oluşmuş ve tedbirler giderek 
arttırılmaya başlanmıştır. Özellikle ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde salgın 
durumlarının getireceği olumsuzlukların da artış göstermesi beklenen durumlardandır. 
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Pandemi gibi olağanüstü bir durumda küresel sağlık bakım endişesi ve getirecekleri nedeniyle 
başa çıkmada hızlı ve etkili karar verme yeteneği gerekmektedir. En iyi yaklaşım olarak 
politikaların bir an önce geliştirilmesi ve etkili stratejilerin uygulamaya konulabilmesidir. 
Diğer ülke uygulamalarında sağlık sistemlerinin çöküşüne kadar giden sağlık hizmetlerinin 
verilememesi, planlama ve uygulamalarından kaynaklanan eksikliklerden ileri gelmektedir. 
Salgının zorluğu, pandemiden önce güçlü sağlık sistemlerine sahip olanlar da dahil olmak 
üzere, etkilenen her sağlık sistemine zarar vermiştir. Bölgeden bölgeye pandemik salgının 
hızla artması nedeniyle yoğun bir felaket halini almıştır (Lai ve ark. 2020). Pakistan gibi 
gelişmekte olan ülkelerde, temel sağlık tesislerinin eksikliği, yetersiz sağlık politikaları, zayıf 
yönetişim ve halkın genel koruyucu önlemlere karşı umursamazlığı salgını daha da 
zorlaştırmaktadır (Khalide ve Ali, 2020 ). İtalya gibi bazı gelişmiş ülkelerde pandemiye sağlık 
sistemi yetersizlikleri ile yakalanmıştır. Koordinasyon eksiklikleri, yetersiz yoğun bakım 
üniteleri ve ekipmanları, kişisel koruyucu ekipmanların ve sağlık çalışanı yetersizliği, temas 
takibi ve izolasyon çabalarının etkisizliği sistemin zorlanmasına neden olmuştur. İtalya 
örneğinde görüldüğü üzere salgın sağlık hizmetlerinin sürdürülmesini engellemiş ve sistem 
zarar görmüştür(Tandon vd.,2020, Armocida vd.,2020, Odone vd.2020). Salgının başladığı 
Çin’de ise süreç biraz daha farklı işlemiştir. Çin daha önce de bulaşıcı hastalık salgını ile 
karşılaştığı için daha hazırlıklı olmasının yanında uyguladığı sistematik, kapsamlı ve 
koordineli katı tedbirler de salgınla mücadelede başarıya ulaşmalarında etkili olmuştur (Liu ve 
diğerleri 2020 ).  Fransa, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri de salgın nedeniyle 
sağlık sistemleri üzerinde tıbbi malzeme ve insan kaynakları açısından büyük bir aşırı yük 
olduğunu bildirmişlerdir (Moatti,2020,Hunter,2020, Ranney vd.,2020). Pandemi nedeniyle 
yaşadığımız bu süreçte sınırlı kaynaklarla gerçekleştirilen bu mücadeleden çıkarılabilecek 
dersler bulunmaktadır. Ülkemiz gelişmekte olan ülkeler sıralaması içerisinde yer almakta ve 
sağlık sistemimiz de eksiklikler bulunmaktadır. Covıd-19 salgını ile etkin ve aktif mücadele 
eden ülkelerden biri olan Türkiye, sahip olduğu en son teknolojili hastaneleri, arttırılmış 
yoğun bakım sayıları ve uzman personeli salgınla mücadelede çok yol kat etmiştir (DBSAM, 
2020: 52).  Pandemi ile mücadele döneminde sistemdeki tüm olumsuzluklara rağmen etkili 
planlama ve uygulamalarla zaman zaman sıkıntılar yaşansa da çoğu ülkeye göre kontrollü bir 
şekilde gidilmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan çoğu ülke ile kıyaslandığında sağlık 
sistemine herkesin ücretsiz erişebilir olması, Covid-19hastalığı ile mücadeleyi olumlu yönde 
etkilemiştir.  
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