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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 

 

 

Zoom'a giriş yaparken önce lütfen adınızı, soyadınızı ve SALON numaranızı yazınız 

 Örnek: Salon-1, Sedat CERECİ 

  



 

AÇILIŞ KONUŞMASI  

Tarih: 13.07.2021 

Saat: 09:10-09:30 

 

 

 

Dr. Mustafa Latif EMEK 
İKSAD Başkanı 

 

 

 

 
  

ONUR KONUĞU 

Doç. Dr. Güray ALPAR 
Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı, Ankara 

Emekli Tümgeneral  

 

 

 

 

 

Zoom Meeting ID: 899 2705 1367 

Zoom Passcode: 339266  



 

Tarih: 13.07.2021 

Saat: 09:30-12:30 

Salon: 1 / Oturum: 1 
Zoom Meeting ID: 899 2705 1367 

Zoom Passcode: 339266 
 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sedat CERECİ 

YAZARLAR ÜNİVERSİTE BAŞLIK 

Prof. Dr. Sedat CERECİ 
Hatay Mustafa Kemal 

University 
REALITY IN THE VIRTUAL WORLD 

OF NEW MEDIA 

Öğr. Gör. Dr. Hasan Altincik 

Öğr. Gör. Dr. Yusuf Zafer 

Can UĞURHAN 

Dicle Üniversitesi 

CANLI GÖRÜNTÜ AKIŞI TEMELLİ 

PLATFORMLARDA SPONSORLU 

MARKALARIN BİLİNİRLİĞİ:TWITCH 

TV VE DLIVE PLATFORMLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Sadiye 

KAYAARSLAN 
Kırıkkale Üniversitesi 

GENÇLERDEKI SOSYAL MEDYA 

BAĞIMLILIĞININ SAĞLIĞA VE AILE 

İLETİŞİMİNE ZARARLARININ 

ÖNLENMESİ 

Ulviyya Nasirova 

Samira Hasanova 

Fidan Naghiyeva 

Odlar Yurdu University 
INTERCULTURAL COMMUNICATION 

AND TRANSLATION 

Ogr. Gor. Ali TUTAR 
Adıyaman Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Meslek Yüksekokulu 

OTEL PERSONELİ ÇALIŞMA 

SÜRELERİNİN ÖRGÜTSEL 

PERFORMANS ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ 

Sibel ORHAN 

Elif MALTAŞ 

Emine KIZILKAYA 

Muhammet GÜMÜŞ 

Tekirdağ Namık Kemal 
Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü 
KÜLTÜREL SINIRLARI AŞMAK 

Prof. Dr. Eti Akyüz Levi Dokuz Eylül Üniversitesi 
DÜNYA BELLEĞİ VE BELGESEL 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Dr. Öğr. Üyesi Turgay 

POLAT 

Adıyaman Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi 

ADIYAMAN YÜZEY 

ARAŞTIRMALARINDA ELDE EDİLEN 

(2013-2016 VE 2020 YILLARI) 

ORTAÇAĞ SERAMİKLERİ 

 

 

  



Tarih: 13.07.2021 

Saat: 09:30-12:30 

Salon: 2 / Oturum: 1  

Zoom Meeting ID: 899 2705 1367 

Zoom Passcode: 339266 

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sadettin PAKSOY                                     
YAZARLAR ÜNİVERSİTE BAŞLIK 

Prof. Dr. Sadettin PAKSOY                                    

Öğr. Gör. Merve KAPLAN 
Gaziantep Universitesi 

DEĞİŞEN TÜKETİM ANLAYIŞININ 

SANATA YANSIMALARI: KRİPTO 

SANAT 

Dr. Öğr. Üyesi Derya ÇEVİK 

TAŞDEMİR                                                       

Prof. Dr. Sadettin PAKSOY 

Gaziantep Üniversitesi 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

PERSPEKTİFİNDEN PSİKOSOSYAL RİSK 

ETMENLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Nimet 

VELİOĞLU 
İstanbul Üniversitesi 

TÜRKİYE’DE SOSYAL ETKİ 

DEĞERLENDİRME(SED) SİSTEMİ 

UYGULAMA KRİTERLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Nimet 

VELİOĞLU 
İstanbul Üniversitesi 

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN TÜRK 

MEVZUATINDAKİ YERİ 

Araş. Gör. Dr. Tuba GÜN 

ÇINĞI 

Adıyaman Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi 

PANDEMİ SÜRECİNDE MECBURİ 

BİR MEKÂN OLARAK KONTEYNER 

KENT VE SOSYALLEŞME 

PRATİKLERİ 

Zureguli HALİKE                                                                           

Dr. Öğr. Üyesi Mithat DİREK 

 

Selçuk Üniversitesi 
 

TÜRKİYE’DE VE BELLİ BAŞLI 

ÜLKELERDE KIRSAL NÜFUS VE 

İŞGÜCÜ GELİŞİMİNİN 

İNCELENMESİ 

Yağmur GÜLERER Akdeniz Üniversitesi 
TÜRKİYE’DE 1965 YILI SONRASI 

NÜFUS PLANLAMALARI 

Dr. Öğr. Üyesi Nimet 

VELİOĞLU 
İstanbul Üniversitesi 

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRESEL 

SORUMLULUK DİREKTİFİNİN 

TÜRKİYE MEVZUATI İLE UYUMU 

Dr. Öğr. Üyesi Nimet 

VELİOĞLU 
İstanbul Üniversitesi 

ETKİ DEĞERLENDİRME 

SİSTEMLERİNİN TÜRK 

HUKUKUNDAKİ ÖNEMİ 



Tarih: 13.07.2021 

Saat: 13:00-15:30 

Salon: 1 / Oturum: 2 
Zoom Meeting ID: 899 2705 1367 

Zoom Passcode: 339266 

 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fatma İNCE 

YAZARLAR ÜNİVERSİTE BAŞLIK 

Dr. Abdulhamit TOPRAK 
İçişleri Bakanlığı  Türk Dili ve 

Edebiyatı anabilim dalı 

TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÖLÜM 

ÂDETLERİ VE CENAZE 

RİTÜELLERİ (Karapınar Örneği) 

Doç. Dr. Gonca YAYAN 

Hacer YILDIZOĞLU 
Gazi Üniversitesi 

SANATIN İSLAM ÜLKELERİNDEKİ 

TOPLUMSAL CİNSİYET ÜZERİNE 

ETKİLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ruken 

KARADUMAN 
Bayburt Üniversitesi 

MESNEVİLERDE BİR METAFOR 

OLARAK YOL VE YOLCULUK 

Mustafa DEMİR 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü 

BAKARA SÛRESİ 17-20. ÂYETLERİ 

BAĞLAMINDA  MÜFESSİRLERİN 

DOĞA AYETLERİNE YAKLAŞIMI 

Halil ÇELİK 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü 

CAHİLİYE ANLAYIŞI VE AKLIN 

İŞLEVSİZLEŞTİRİLMESİ 

Dr. Mahir TERZİ 

Sait TERZİ 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Ahmet Yesevi Üniversitesi 

KADIZÂDELİLER’DEN FETÖ’YE 

BENZER TUTUMLARIN BENZER 

SONUÇLAR DOĞURACAĞINA DAİR 

Doç. Dr. Fatma İNCE İnönü Üniversitesi 

DOĞU VE BATI KİLİSELERİNDE 

İLK AYRIŞMALARIN BAŞLAMASI 

VE KADIKÖY KONSİLİ 

Doç. Dr. Hamza AKTAŞ Gümüşhane Üniversitesi 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 

POPÜLER DİNDARLIK DÜZEYİ 

ÜZERİNE AMPİRİK BİR 

ARAŞTIRMA: GÜMÜŞHANE 

ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 



 

 

Tarih: 13.07.2021 

Saat: 16:00-18:30 

Salon: 1 / Oturum: 3 
Zoom Meeting ID: 899 2705 1367 

Zoom Passcode: 339266 

    

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Meşküre Hülya Ünal-KARAGÜVEN  
YAZARLAR ÜNİVERSİTE BAŞLIK 

Doç. Dr. Meşküre Hülya Ünal-

KARAGÜVEN                    

Fatma DEMİRTAŞ 

Marmara Üniversitesi 

ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN 

AİLELERİN ÖZ SAYGI 

DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÖN 

ÇALIŞMASI 

(Balıkesir-Havran Kardelen Özel 

Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi 

Örneği) 

Dr. Öğr. Üyesi İrfan YILDIRIM Şırnak Üniversitesi 

MODERNLEŞME SÜRECİNDE 

DİKEYDEN YATAYA EVİRİLEN 

AİLE İLİŞKİLERİ 

Mehmet DERELIOĞLU                                                            

Prof. Dr. Soner ÇANKAYA 

On dokuz Mayıs Üniversitesi 
Spor Bilimleri Fakültesi 

SPOR BİLİMLERİNDE OKUYAN 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 

YILMAZLIK VE KİNDARLIK 

DÜZEYLERİ 

Arş. Gör. Fatmanur 

ALSANCAK 

Sakarya Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi 

BİR VAKA OLGUSU IŞIĞINDA 

SOSYAL HİZMETİN ETİK 

PENCERESİNE GÜNCEL BAKIŞ 

Prof. Dr. Derya TANRIVERDİ 

Öğr. Gör. Güven BAHAR 

Öğr. Gör. Dr. Aynur BAHAR 

 

Gaziantep Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi 

DEPRESYON HASTALARINA 

YAPILAN MOTİVASYONEL 

GÖRÜŞMENİN TEDAVİ UYUMUNA 

ETKİSİ 

Yusuf ALTUNTAŞ Bartın Üniversitesi 

CEMALEDDİN AFGANİ’NİN 

HAYATININ VE FİKİRLERİNİN 

SOSYOLOJİK AÇIDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Gör.Abdurrezak 

GÜLTEKİN 

Bingöl Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi 

SMITH’İN İKTİSAT GÖRÜŞÜNÜN 

FELSEFİ TEMELLERİNİN 

SPİNOZA ONTOLOJİSİNDEN 

ÇIKARILMASI ÜZERİNE 

Dr. Öğr. Üyesi Selim DEMEZ Hakkari Üniversitesi 

G-20 ÜLKELERİNDE YAKINSAMA 

HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ: 

PANEL FOURİER KPSS ANALİZİ 

 

 
 

  



 

 

İÇİNDEKİLER 
KONGRE KÜNYESİ   

BİLİM KURULU   

FOTOĞRAF GALERİSİ   

KONGRE PROGRAMI   

İÇİNDEKİLER   

 

 

Author Title No 

Güray ALPAR 

 Melek ALPAR 

TARİHİ VE KÜLTÜREL YÖNLERİYLE HUZUR 

ŞEHRİ ADIYAMAN VE ÇEVRESİ 
1 

Sedat CERECİ 
REALITY in THE VIRTUAL WORLD OF NEW 

MEDIA 
7 

Hasan ALTİNCİK 

Yusuf Zafer Can UĞURHAN 

CANLI GÖRÜNTÜ AKIŞI TEMELLİ 
PLATFORMLARDA SPONSORLU MARKALARIN 

BİLİNİRLİĞİ: TWITCH TV VE DLIVE 

PLATFORMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

8 

Abdurrazak GÜLTEKİN 

 

SMITH’İN İKTİSAT GÖRÜŞÜNÜN FELSEFİ 
TEMELLERİNİN SPİNOZA ONTOLOJİSİNDEN 

ÇIKARILMASI ÜZERİNE 

19 

Ulviyya Nasirova 

Samira Hasanova 

Fidan Naghiyeva 

INTERCULTURAL COMMUNICATION AND 

TRANSLATION 
21 

Sadiye KAYAARSLAN 

GENÇLERDEKI SOSYAL MEDYA 

BAĞIMLILIĞININ SAĞLIĞA VE AILE 

İLETIŞIMINE ZARARLARININ ÖNLENMESI 

27 

Ali TUTAR 
OTEL PERSONELİ ÇALIŞMA SÜRELERİNİN 

ÖRGÜTSEL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ 
ETKİLERİ 

29 

Sibel ORHAN 

Elif MALTAŞ 

Emine KIZILKAYA 

Muhammet GÜMÜŞ 

KÜLTÜREL SINIRLARI AŞMAK  39 

Eti Akyüz Levi 
DÜNYA BELLEĞİ VE BELGESEL 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
41 

Turgay POLAT 

ADIYAMAN YÜZEY ARAŞTIRMALARINDA 

ELDE EDİLEN (2013-2016 VE 2020 YILLARI) 

ORTAÇAĞ SERAMİKLERİ 
43 

Sadettin PAKSOY 

Merve KAPLAN 

DEĞİŞEN TÜKETİM ANLAYIŞININ SANATA 

YANSIMALARI:  

KRİPTO SANAT 

44 



 

 

Derya ÇEVİK TAŞDEMİR 

Sadettin PAKSOY 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN 

PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ 
45 

NİMET VELİOĞLU 

TÜRKİYE’DE SOSYAL ETKİ 
DEĞERLENDİRME(SED) SİSTEMİ UYGULAMA 

KRİTERLERİ 
51 

NİMET VELİOĞLU 
YENİLENEBİLİR ENERJİNİN TÜRK 

MEVZUATINDAKİ YERİ 
52 

NİMET VELİOĞLU 

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRESEL SORUMLULUK 

DİREKTİFİNİN TÜRKİYE MEVZUATI İLE 

UYUMU 

53 

NİMET VELİOĞLU 
ETKİ DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİNİN TÜRK 

HUKUKUNDAKİ ÖNEMİ 
54 

TUBA GÜN ÇINĞI 

PANDEMİ SÜRECİNDE MECBURİ BİR 

MEKÂN OLARAK KONTEYNER KENT 

VE SOSYALLEŞME PRATİKLERİ 
55 

Zureguli HALİKE 

Mithat DİREK 

TÜRKİYE’DE VE BELLİ BAŞLI ÜLKELERDE 

KIRSAL NÜFUS VE İŞGÜCÜ GELİŞİMİNİN 

İNCELENMESİ 
56 

Yağmur GÜLERER 
TÜRKİYE’DE 1965 YILI SONRASI NÜFUS 

PLANLAMALARI 
70 

Abdulhamit TOPRAK 
TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÖLÜM ÂDETLERİ VE 

CENAZE RİTÜELLERİ (KARAPINAR ÖRNEĞİ) 
77 

Gonca YAYAN  

Hacer YILDIZOĞLU 

SANATIN İSLAM ÜLKELERİNDEKİ 
TOPLUMSAL CİNSİYET ÜZERİNE ETKİLERİ 

83 

Ruken KARADUMAN 
MESNEVİLERDE BİR METAFOR OLARAK YOL 

VE YOLCULUK 
99 

Mustafa DEMİR 

BAKARA SÛRESİ 17-20. ÂYETLERİ 
BAĞLAMINDA MÜFESSİRLERİN DOĞA 

ÂYETLERİNE YAKLAŞIMI 

100 

Halil ÇELİK 
CAHİLİYE ANLAYIŞI VE AKLIN 

İŞLEVSİZLEŞTİRİLMESİ  
112 

Mahir TERZİ 
Sait TERZİ 

KADIZÂDELİLER’DEN FETÖ’YE BENZER 

TUTUMLARIN BENZER SONUÇLAR 

DOĞURACAĞINA DAİR 

129 

Fatma İNCE 

DOĞU VE BATI KİLİSELERİNDE İLK 

AYRIŞMALARIN BAŞLAMASI VE KADIKÖY 

KONSİLİ 
131 

Hamza AKTAŞ 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN POPÜLER 

DİNDARLIK DÜZEYİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR 

ARAŞTIRMA: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 
ÖRNEĞİ 

141 

Meşküre Hülya Ünal-

KARAGÜVEN 

Fatma DEMİRTAŞ 

ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN AİLELERİN ÖZ 

SAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÖN 

ÇALIŞMASI 

(Balıkesir-Havran Kardelen Özel Eğitim Ve 

Rehabilitasyon Merkezi Örneği) 

143 



 

 

İrfan YILDIRIM 
MODERNLEŞME SÜRECİNDE DİKEYDEN 

YATAYA EVİRİLEN AİLE İLİŞKİLERİ               
145 

Mehmet DERELIOĞLU 

Soner ÇANKAYA 

SPOR BİLİMLERİNDE OKUYAN ÜNİVERSİTE 

ÖĞRENCİLERİNİN YILMAZLIK VE KİNDARLIK 

DÜZEYLERİ 
154 

Fatmanur ALSANCAK 

BİR VAKA OLGUSU IŞIĞINDA SOSYAL 

HİZMETİN ETİK PENCERESİNE GÜNCEL 

BAKIŞ 

180 

Derya TANRIVERDİ 

Güven BAHAR 

Aynur BAHAR 

DEPRESYON HASTALARINA YAPILAN 

MOTİVASYONEL GÖRÜŞMENİN TEDAVİ 
UYUMUNA ETKİSİ 

194 

Yusuf ALTUNTAŞ 

CEMALEDDİN AFGANİ’NİN HAYATININ VE 

FİKİRLERİNİN SOSYOLOJİK AÇIDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
196 

 Selim DEMEZ 

G-20 ÜLKELERİNDE YAKINSAMA 

HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ: PANEL FOURİER 

KPSS ANALİZİ 
203 

 



ADIYAMAN 
ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ KONGRESİ 

 

1 

TARİHİ VE KÜLTÜREL YÖNLERİYLE HUZUR ŞEHRİ ADIYAMAN VE ÇEVRESİ 

ADIYAMAN, THE CITY OF PEACE WITH ITS HISTORICAL AND CULTURAL ASPECTS, 

AND ITS SURROUNDINGS 

 

Doç. Dr. Güray ALPAR 

Doç. Dr. Melek ALPAR 

 

Özet 

Bir yerleşim yeri tarihi ve antropolojik özellikleri ile yaşar. Onu yaşatan aynı zamanda ondan kalan 

hatıralar, anıtlar, eserler ve yazılı belgelerdir. Bunlar kaybolduğunda ise olaylar ve kişiler efsaneleşir 

ve var ile yok arasında kaybolur gider. Bunun dışında yerleşim yerinin kültürel ve sosyolojik 

özellikleri de o döneme ilişkin belgeler incelenmek suretiyle bir derece ortaya çıkarılabilir.  

Aslında Palanlı mağaralarında bulunan kalıntılardan bölgenin tarihi MÖ 40.000’lere gider. 

Yine Samsat-Şehremuz Tepe’deki bulgular MÖ 7.000’lere aittir. Hititler, kısmen Asurlular, Frigler, 

Persler ve Mekadonya krallığının ardından Commanage krallığı, Roma, Emeviler, Abbasiler ve 

Türkler. 

Türkiye’nin doğusunda bulunan Nemrut heykelleri, Doğu ve Batı kültürlerinin birbiriyle kaynaşmasını 

simgelediğinden ilginçtir. Heykeller MÖ 1. yüzyıl ile MS 1. yüzyıl arasında bu bölgede kurulan 

Commanage Krallığı döneminde yapılmıştır. Bu krallık bir Doğu-Batı sentezidir. 

Yüzünü Doğu ve Batı’daki medeniyetlere dönmüş, hiçbirini dışlamadan birbirine katmış bir kültür 

zenginliği bölgesi, tarihin kendisine sunduğu bu görevi günümüzde Adıyaman halkı başarılı bir 

şekilde yerine getiriyor. Adıyaman denilince akla hoşgörü geliyor, kaynaşma ve insan sevgisi geliyor, 

misafirperverlik geliyor, derin bir kültüre sahip olmanın ağırbaşlılığı geliyor. ‘İyi’ her yerde ‘iyidir’ 

ama Adıyaman’da ‘iyi’ ‘eyidir’. Güneş ise en güzel Adıyaman’dan doğmaya devam ediyor. 

Anahtar Kelimeler: Tarih, Antropoloji, Adıyaman, Kültür, Hoşgörü 

 

Abstract 

A settlement lives with its historical and anthropological features. It is also the memories, monuments, 

artifacts and written documents that keep him alive. When these disappear, events and people become 

legendary and disappear between existence and non-existence. Apart from this, the cultural and 

sociological characteristics of the settlement can be revealed to a degree by examining the documents 

related to that period. 

In fact, the history of the region goes back to 40,000 BC from the remains found in the Palanlı caves. 

Again, the findings at Samsat-Şehremuz Tepe belong to 7000 BC. Hittites, partly Assyrians, 

Phrygians, Persians and Macedonian kingdom followed by Commanage kingdom, Rome, Umayyads, 

Abbasids and Turks. 

The statues of Nemrut in eastern Turkey are interesting as they symbolize the fusion of Eastern and 

Western cultures. The statues were made during the Commanage Kingdom, which was established in 
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this region between the 1st century BC and the 1st century AD. This kingdom is an East-West 

synthesis. 

A cultural richness region that has turned its face to the civilizations of the East and the West, without 

excluding any of them, the people of Adıyaman successfully fulfill this task that history has presented 

to them. When Adıyaman is mentioned, tolerance comes to mind, cohesion and human love, 

hospitality comes to mind, and the dignity of having a deep culture comes to mind. 'Good' is 'good' 

everywhere, but 'good' is 'thing' in Adıyaman. The sun continues to rise from the most beautiful 

Adıyaman. 

Keywords: History, Anthropology, Adıyaman, Culture, Tolerance. 

 

Giriş 

Kültürel çalışmalar bilgi ve çözümleme biçimlerini açarak, o güne kadar sadece kendi kimliğini 

yeniden anlama çabasındaki kuramları birtakım sınırlamalar ötesinde yeniden ve güçlü bir şekilde 

düşünmeye sevk eder (Hall ve Clare, 2013: 31). Tarihçiler ve antropologlar genelde sıradan insanların 

günlük yaşamlarını anlatan ve onların sosyal yaşamlarına ait bilgiler veren belgelerle daha çok 

ilgilenirler. Bunun başlıca nedeni birçok resmî belgenin ve tarihsel yazınların o yazıyı yazan kişinin 

kişisel ve taraflı fikirlerini yansıtabileceği düşüncesidir. Sıradan insanlara ait belgeler ise bunun 

dışında o toplumun işleyişi ile ilgili bilgiler sunabilir. Kavramsallaştırılmış haliyle antropolojinin bir 

görevi de bireyler arasındaki anlayışı geliştirmeye katkıda bulunmaktır (Wulf,2009:11).  

 

Kültür ve antropoloji 

Derin tarihi geçmişi ile kültürler ve dinler arasında bir geçiş görevini de gören araştırma bölgesinin bu 

türden barışçıl bir işlevi görmesi de ancak bu şekilde mümkündür. Sosyolojik olarak da sosyologların 

amacının içinde yaşadığı toplumu anlamaya ve açıklamaya çalışmak olduğu düşünüldüğünde (Erdem, 

2019:24), Adıyaman bölgesinin de bu türden bir çalışmayı hak ettiği açıktır. Konuya bu şekilde 

yaklaşılmadığı sürece bazılarının sık sık ortaya koyduğu gibi olay, keskin bir biçimde binlerce yıllık 

Doğu-Batı kavgası (Camous,2019:21) şeklinde basit bir anlama indirgenerek anlatılmaya devam 

edecektir. 

Antropoloji insan bilimi demektir. Antropoloji bilimi de esas olarak, 

-İnsanlar ve toplumlar neden birbirine benzerler, 

-İnsanlar ve toplumlar nasıl birbirinden ayrılı, 

-İnsanlar ve toplumlar neden ve nasıl değişir. 

Farklılıkları bulmaya çalışmak düşmanlığa ve kavgaya, benzer özellikler ise barışa ve huzura götürür.  

 

Adıyaman’ın tarihi konumu 

Bu bölge aslında dünyanın ilk yerleşim yerleri içerisinde yer alır. Aslında Palanlı mağaralarında 

bulunan kalıntılardan bölgenin tarihi MÖ 40.000’lere gider. 
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Resim 1: Palanlı Mağarası ve Bulunduğu Bölge (Resimler: Güray ALPAR) 

 

Tarihi oldukça eskilere giden bu mağara yörede pek bilinmiyor ve ilgi çekmiyor. Yakınlarında pek 

işaret de yok. Yola yakın ama yaklaşık 300 metrelik dik ve sarp bir araziyi yürüyerek gitmek 

gerekiyor ve bu yüzden gidiş oldukça zahmetli. Tanıtım ve ulaşım sorunu tam olarak çözüldüğünde bir 

çok kişinin bu mağarayı ziyaret etmek isteyeceği kesin.  

Göbeklitepe’nin coğrafi olarak seçiminin tesadüfi olmadığı açıktır. Son araştırmalarda Şanlıurfa ilçesi 

sınırlarında bulunan ve tarihi MÖ 10.000’lere uzanan Göbeklitepe’den Nemrut Dağının bulunduğu 

bölge görülmektedir ve bu coğrafi yakınlığı derinden incelemek gerekmektedir. Göbeklitepe’den 

sadece Nemrut gözükmez. Bunun dışında Toros Dağları da görülür. Bunun dışında Şanlıurfa 

civarındaki dağlar ve hatta Suriye sınırına kadar Harran Ovası görülebilir. Doğal olarak bu bölgelerden 

de Göbeklitepe bölgesinin civarı görülebilir.  

Yine Adıyaman, Samsat-Şehremuz Tepe’deki bulgular MÖ 7.000’lere aittir. Hititler, kısmen 

Asurlular, Frigler, Persler ve Mekadonya krallığının ardından Commagene krallığı, Roma, Emeviler, 

Abbasiler ve Türkler. 

Türkiye’nin doğusunda bulunan Nemrut heykelleri, Doğu ve Batı kültürlerinin birbiriyle kaynaşmasını 

simgelediğinden ilginçtir. Heykeller MÖ 1. yüzyıl ile MS 1. yüzyıl arasında bu bölgede kurulan 

Commagene Krallığı döneminde yapılmıştır. Bu krallık bir Doğu-Batı sentezidir (Candan, 2011:233). 

Heykeller bu yüzden hem batı hem de doğuya dönüktür.  
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Resim 2: Nemrut Dağında Doğu ve Batı Yönünde Yapılan Anıt Heykeller (Resimler: Güray ALPAR) 

 

Anıtları yaptıran kral 1. Antiochos olup, baba tarafından İranlı Darius’tan, anne tarafından 

Makedonyalı Büyük İskender’den geliyordu. Savaşlarda hem Romalı General Pompey’e karşı 

İranlıları, hem de Pompey’i desteklemişti. Heykellerin yapımındaki teknik çok ilginçti. Üstekiler 

çöktüğünden aşağıdan bir heykel alınamıyordu, üstüne ise zaten çıkılamıyordu.  

Barış ve huzurun simgesi Adıyaman bölgesini bu dönemde günümüzdeki Antep ve Maraş bölgeleriyle 

de ilişkilendirmek gerekir. Örneğin bugünkü Antep sınırları içinde yer alan Rumkale bu bağlantılardan 

birisidir. 

Nehirden ulaşıma imkân vermesi ve stratejik konumu ile ticaret yollarına yakın olmasından dolayı 

bölge birçok dönemde önemli bir ticaret merkezi olmuştur.  Bölge, Nemrut Dağı ile ünlü olan 

Kommagene Krallığının başkenti Samsat’a, yakın olması nedeniyle kervanların yolu üzerinde 

bulunuyordu. Fırat ve Dicle nehirleri arasında yer alan Kommagene Krallığı’nın doğu sınırları Fırat 

nehrine, yani Rumkale civarına dayanıyordu. Commagene Krallığı, Muhteşem ordusu ile uzun süre 

Romalılara dayandı ancak MS 71 yılında Roma ordusuna yenildiler ve ünlü ağır zırhlı süvarileri ve 

muhteşem okçuları lağvedilerek Roma ordusuna katıldılar (Alpar,2014:90). 

 

Adıyaman Kültürünün temelleri 

Bir toplumu ve kültürünü anlayabilmek için efsaneler güzel bir seçenek sunar. Efsaneler, o bölgede 

yaşayanların yaşamına dair abartılı hikayelerle ip uçları verir. Anlatılarda inanışların izleri vardır. 

Bunun içinde ahlaki ilkeler, örnek nitelikte davranışlar yer alır. Böylece güzel nitelikler ortaya 

konularak yaratılış amacı sorgulanır, küçük dersler verilir. Bu küçük dersler ise bir araya gelerek 

toplum yaşamını biçimlendirir.  “Varlığa bakış ve onu yorumlayış bir bakıma var olma şeklinin 

ifadesidir” (Tozlu, 2003: 238). Adıyaman efsanelerinde de bu bölgedeki insanların yaşadıkları olaylara 

bakışı ve yorumlayışı açıkça görülür. Kültürün değer alanlarına vurgu yapan efsaneler bu değerleri 

önceler ve yüceltir (Tozlu, 2003). 

Adıyaman bölgesindeki “Gölbağı Efsanesi”nde misafirperverlik vurgusunun öne çıktığı görülür. Bu 

özellik bölge için oldukça eskiye dayanır ve zaman içinde gelişerek sistemleşmiş ve halkın yaşamının 

içine girmiştir. Dede Korkut’ta; “Misafiri gelmeyen kara evler yıkılsa daha iyi,” (Ergin, 1971: 3) diyen 
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düşüncenin yansıdığı bu efsanedeki “misafir kabul etmeyenlerin helak olup sular altında kalması”, 

misafirperverlik ortak motifinin başka biçimlerde kültürün içine işlemesidir. Misafirperverlik ve 

yardımseverliğin bu bölgedeki insanların yaşantılarına yansıdığını bölgeye gidenler yakından 

göreceklerdir.  

“Sözün Özü”nde, insanların paraya düşkünlüğü kınanır ve eleştirilir. Aynı şekilde, “Kaplumbağa”da 

tartıda hile yapmamak ve dürüst esnaflık gibi ticarete dair ilkeler ortaya konulur.  Adıyaman esnafı bu 

açıdan esnaf ahlakının en güzel örneklerini bizlere sunmaktadır. Bu husus bölgeye yapılan ziyaret 

esnasında görülmüştür. “Üryan Baba”da hayvan sevgisi ve iş ahlakı konuları öne çıkar. “Kör 

Semsur”da dedikodudan kaçınmanın gerekliliği, iftiranın çirkinliği ve yıkıcılığı vurgulanır. “Kurumuş 

Ağaç”ta iyilik etme, hayırseverlik konuları işlenir. “Ağaç”ta tabiat sevgisi, çevreyi koruma fikri 

önemli değerler olarak verilmektedir. Yine “Öksüz Minare”de aşırı kıskançlılığın kötülüğü, “Kız 

Kapan”da namus ve şerefliliğin önemi, “Gelin Geçidi”nde aşkın kutsallığı ve saygınlığı 

öğretilmektedir.  

Bir bakıma anlatılar bir dünya görüşü ve bir değerler zinciridir. Bu konular davranış değişikliği 

yaratacak şekilde halka halka insanlara ve gençlere zaman içinde verilir ve bu değerler onlara 

kazandırılır. Zaten bu günümüzdeki birçok eğitim kurumunun çocuklara ve gençlere kazandıramadığı 

bir özelliktir. Oysa toplum derinliklerden gelen bilgi birikimi ile bunu çoktan çözmüş ve binlerce 

yıldır nesilden nesile taşımıştır. Bu niteliklerin gelecek nesillere de iletilmesi için sosyal bilimcilere 

büyük görevler düşmektedir. 

 

Sonuç ve değerlendirme 

Bu kadar kadim bir geçmişe ve bu kadar fazla bir kültürel geçişe sahip bir ilden söz ediyoruz. Yüzünü 

Doğu ve Batı’daki medeniyetlere dönmüş, hiçbirini dışlamadan birbirine katmış bir kültür zenginliği 

bölgesi, tarihin kendisine sunduğu bu görevi günümüzde Adıyaman halkı başarılı bir şekilde yerine 

getiriyor. Adıyaman denilince akla hoşgörü geliyor, kaynaşma ve insan sevgisi geliyor, 

misafirperverlik geliyor, derin bir kültüre sahip olmanın ağırbaşlılığı geliyor. ‘İyi’ her yerde ‘iyidir’ 

ama Adıyaman’da ‘iyi’ ‘eyidir’. Güneş ise en güzel Adıyaman’dan izlenmeye devam ediyor. 

 

Resim 3: Nemrut’tan Güneşin Batışı (Resimler: Güray ALPAR) 
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Barış ve huzur bölgesi Adıyaman ve çevresinin bu özelliklerini ortaya çıkarmak ve dünyaya tanıtmak, 

aynı zamanda birleştirmeye, barışa ve insanlığın geleceğine hizmet olacaktır. Bu açıdan da Adıyaman 

ve çevresi ile ilgili sosyal bilimciler tarafından daha fazla araştırma yapılması uygun olacaktır. 
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REALITY in THE VIRTUAL WORLD OF NEW MEDIA 

 

Sedat CERECİ 

Prof. Dr. Hatay Mustafa Kemal University Communication Faculty  

 

ABSTRACT 

In the ambitious rush of the modern age, people cannot understand how they live and cannot 

distinguish between reality and unreality. This leads to the abandonment of many human values. In a 

world surrounded by high technology, people do not know whether they are living the truth or the 

unreal. In the rapidly changing world after the Industrial Revolution, all physical elements, especially 

technology and approaches, have changed beyond recognition within a few centuries. Scientific 

discoveries and new technologies have changed many aspects of life, from living spaces to 

professions, from educational opportunities to entertainment. In this period called the Modern Age, 

approaches, life philosophies and goals have also changed. Communication and entertainment devices, 

which are mostly used in traditional life in rural areas, have been replaced by high-tech, multi-

functional and attractive vehicles. The functions and fun features of modern vehicles have made 

people dependent on them. Especially after the Digital Revolution, computer-based transactions, 

sharing and new media-based communication and entertainment opportunities have become 

widespread all over the world. With the development of various opportunities for official transactions, 

private transactions, communication and sharing actions in the digital environment, new media has 

become the main business and communication tool all over the world. 

Keywords: New Media, Reality, Unreality, Internet, Virtuality. 

 

ÖZET 

Modern çağın ihtiraslı koşuşturmasında insanlar nasıl yaşadıklarını anlayamamakta, gerçekle 

gerçekdışını ayırt edememektedir. Bu, birçok insani değerin terk edilmesine yol açmaktadır. Yüksek 

teknoloji ile çevrili bir dünyada, insanlar gerçeği mi yoksa gerçek olmayanı mı yaşadıklarını 

bilememektedir. Sanayi Devrimi'nin ardından hızla değişen dünyada, tüm fiziksel unsurlar, özellikle 

teknoloji ve yaklaşımlar, birkaç yüzyıl içinde tanınmayacak kadar değişmiştir. Bilimsel keşifler ve 

yeni teknolojiler, yaşam alanlarından mesleklere, eğitim olanaklarından eğlenceye kadar hayatın 

birçok unsurunu değiştirmiştir. Modern Çağ denilen bu dönemde yaklaşımlar, yaşam felsefeleri ve 

hedefler de değişmiştir. Çoğunlukla kırsal kesimde geleneksel yaşamda kullanılan iletişim ve eğlence 

araçlarının yerini yüksek teknolojili, çok işlevli ve çekici araçlara bırakmıştır. Modern araçların 

işlevleri ve eğlenceli özellikleri, insanları kendilerine bağımlı hale getirmiştir. Özellikle Dijital 

Devrim'den sonra bilgisayar tabanlı işlemler, paylaşım ve yeni medya tabanlı iletişim ve eğlence 

fırsatları tüm dünyada yaygınlaştı. Dijital ortamda resmi işlemler, özel işlemler, iletişim ve paylaşım 

eylemleri için çeşitli olanakların geliştirilmesi ile yeni medya tüm dünyada ana iş ve iletişim aracı 

haline gelmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yeni Medya, Gerçeklik, Gerçekdışılık, İnternet, Sanallık. 
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CANLI GÖRÜNTÜ AKIŞI TEMELLİ PLATFORMLARDA SPONSORLU MARKALARIN 

BİLİNİRLİĞİ: TWITCH TV VE DLIVE PLATFORMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

AWARENESS OF SPONSORED BRANDS ON LIVE VIDEO STREAMING-BASED 

PLATFORMS: A COMPARISON OF TWITCH TV AND DLIVE PLATFORMS 

 

Yusuf Zafer Can UĞURHAN 

Öğr. Gör. Dr., Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, (Sorumlu Yazar) 

Hasan ALTİNCİK 

Öğr. Gör. Dr., Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi 

 

ÖZET 

Bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve dönüşümler, tüketicilerin aktif birer kullanıcı 

olarak içerik üretebilecekleri platformların yükselişine zemin hazırlamıştır. Sosyal medya çatısı altında 

toplanan bu platformlar, kullanıcı türevli içeriğin üretilmesini ve paylaşılmasını mümkün bir duruma 

getirmiştir. Söz konusu platformlar temelde birbirine benzer özelliklere sahip olsa da her biri kendine 

özgü nitelikler taşımaktadır. Video paylaşım temelli sosyal medya platformları olarak Twitch TV ve 

DLive, canlı görüntü akışı paylaşımını desteklemekte ve kullanıcıların yayıncı statüsünde çeşitli 

kategorilerde canlı yayın yapmalarına olanak tanımaktadır. Bunun yanı sıra platformlarda, zaman ve 

mekân sınırı olmaksızın internet bağlantısı olan her kullanıcının bu yayınlara ulaşmaları da 

mümkündür. Haziran 2011 yılında kullanıma sunulan Twitch TV, Ocak 2018’de kullanıma sunulan 

DLive’a göre nispeten eski olsa da bu platformlar canlı yayın yapmak isteyen yayıncılar ile bu 

yayınları izlemek isteyen kullanıcıların tercih ettikleri platformlar arasındadır. Zira ilgili canlı yayın 

akışları, bir taraftan kullanıcılara izlenebilir bir içerik olurken diğer taraftan yayıncılara gelir sağlayan 

bir kaynak da olabilmektedir. Nitekim yayıncılar, ilgili yayınlar sayesinde çeşitli markalar tarafından 

desteklenebilmektedir. Markalar tarafından desteklenen yayıncı, kendisini destekleyen markaların 

reklamını canlı yayın akışında yapabilmektedir. Reklamlar kapsamında yayıncı, ilgili markanın bir 

ürününü/hizmetini canlı yayın esnasında kullanarak, özelliklerini anlatarak veya markaya ilişkin 

bilgileri ekranda kalıcı bir şekilde paylaşarak tanıtabilmektedir. Yayıncıları takip eden kullanıcıların 

sayıları ve büyüklüğü göz önünde tutulduğunda, bu reklamlar markaların bilinirliği açısından kritik bir 

öneme sahip olabilmektedir. Bu bağlamda çalışmada Twitch TV ve DLive kullanıcılarının canlı 

yayınlarda karşılaştıkları sponsor markaların kullanıcılar açısından bilinirliği incelenmiştir. İlgili 

inceleme, marka çağrışımı ve marka farkındalığı çerçevesinde platformlar özelinde karşılaştırmalı bir 

biçimde yapılmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış ve kesitsel tarama modelinden 

faydalanılmıştır. Araştırma verisi, amaca yönelik örnekleme yöntemi kullanılarak ulaşılan 

kullanıcılardan elde edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde sonuç olarak Twitch TV’de marka 

bilinirliğinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Marka Çağrışımı, Marka Farkındalığı, Twitch TV, DLive, Yayıncı 

 

ABSTRACT 

Developments and transformations in information and communication technologies have paved the 

way for the rise of platforms where consumers can produce content as active users. These platforms, 

which is gathered under the framework of social media, have made it possible to produce and share 

user-generated content. Although the platforms have basically similar features, each one has its own 

characteristics. As video sharing-based social media platforms, Twitch TV and DLive allow users to 

make live streams as streamers in various categories. In addition, it is also possible for any user with 
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an internet connection to access the streams, regardless of space and time limits. Although Twitch TV, 

which was launched in June 2011, is relatively old compared to DLive, which was introduced in 

January 2018, both are among the platforms preferred by streamers who want to make live streams 

and users who want to watch the streams. On the one hand the live streams can be watchable content 

for the users, but on the other hand it is a source of income for the streamers. Moreover, the streamers 

can be supported by various brands. The streamers supported by brands can advertise the sponsored 

brands in the live streams. Within the scope of advertisements, the streamer can promote a 

product/service of a brand by using it during the live stream, by explaining its features or sharing the 

information about the brand permanently on the screen. Given the number and size of users following 

the streamers, these ads can be critical to brand awareness. In this context, the awareness of the 

sponsor brands that Twitch TV and DLive users encounter in the live streams was examined in this 

study. The review was made in a comparative way, specific to platforms, within the framework of 

brand association and brand awareness. In the study, cross sectional survey method, one of the 

quantitative research methods, was used. The data were obtained from the users to be reached by using 

purposive sampling method. Consequently, it was found that brand awareness was higher on Twitch 

TV.  

Keywords: Brand Association, Brand Awareness, Twitch TV, DLive, Streamer 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler neticesinde internet ve internete bağlı 

teknolojiler, tüketicilerin birer kullanıcı olarak yeni medya çatısı altında toplanan çeşitli platformlarda 

yer almalarını sağlamıştır. Bunun sonucunda kullanıcılar metinsel, görsel ve görsel-işitsel türlerde 

oluşturdukları içerikleri söz konusu platformlarda diğer kullanıcılarla paylaşabilir bir duruma 

gelmiştir. Bu platformların bir türünü temsil eden canlı görüntü akışı temelli platformlar, diğer 

platformlardan farklı olarak kullanıcıların canlı yayın yapmalarına olanak tanımıştır. Bilgisayar 

oyunlarından açık oturumlara kadar çeşitli kategorilerde kullanıcılar, yayıncı statüsünde, diğer 

kullanıcılara canlı yayın yaparak bilinirlik kazanmaya başlamıştır. Bilinirlik kazanarak zamanla 

markaların dikkatini çekmeyi başarmış kullanıcılar da markaların sponsor olduğu yayıncılar haline 

gelmiştir (Tiryakioğlu ve Yavaşçalı, 2019, s. 72).  

Marka-yayıncı iş birliği neticesinde, yayınlarında markayı ya da markaya ilişkin ürünü/hizmeti 

izleyicilerine sunan yayıncı, kendisine sponsor olan markanın bir destekçisi rolündedir. Yayıncı, 

kendini abone ol butonuna tıklayıp ya da abone ol butonuna tıklamadan takip eden/izleyen diğer 

kullanıcılara, canlı yayın akışında kendisine sponsor olan markanın reklamını yapabilmektedir 

(Yavaşçalı ve Uğurhan, 2019, s. 653). Bu bağlamda yayıncı, söz konusu markayı ya da markaya 

ilişkin ürünü/hizmeti canlı yayın sırasında kullanarak, özelliklerini anlatarak ya da onunla ilgili 

bilgileri canlı yayın ekranında kalıcı bir şekilde sunarak tanıtabilmektedir. Bunun sonucunda markanın 

ya da markaya ilişkin ürünün/hizmetin bilinirliğinin artırılması, tutumun olumlu yönde geliştirilmesi 

ve satın alma niyetinin artırılması istenilmektedir (Lou ve Yuan, 2019, s. 59-60). Gerek kullanıcı 

sayılarının büyüklüğü gerekse kullanıcıların bu platformda geçirdikleri süre göz önünde 

bulundurulduğunda, sponsor markalar için yapılan reklamların marka bilinirliği açısından önemli bir 

role sahip olduğu değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın problemini de birer canlı görüntü akışı 

platformu olarak Twitch TV ve DLive platformlarında sponsorlu markaların bilinirliklerinin ne 

düzeyde olduğu oluşturmaktadır. Söz konusu platformların hangisinde sponsorlu marka bilinirliğinin 

daha fazla olduğu ise bu çalışmanın çıkış noktasıdır.  

Çalışmada kullanıcıların canlı yayınlarda karşılaştıkları sponsor markaların bilinirliği incelenmiştir. 

İlgili inceleme, marka bilinirliğini temsil eden marka çağrışımı ve marka farkındalığı çerçevesinde 

platformlar özelinde karşılaştırmalı bir biçimde yapılmıştır. Öte yandan, kullanıcıların yayıncıları takip 

etme biçimi (takip et butonuna tıklayıp/tıklamadan) açısından marka bilinirliğinin nasıl değişim 

gösterdiği de mercek altına alınmıştır. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Bu başlık altında çalışmada ele alınan kavramlara ve değişkenlere ilişkin literatür taramasına yer 

verilmiştir. 

 

2.1. Canlı Görüntü Akışı Platformları Olarak Twitch TV ve DLive 

Bir canlı görüntü akışı temelli platform olarak Twitch TV, 2011 yılından bugüne dünya çapında 

yayıncıların canlı yayınlarını gerçekleştirerek diğer kullanıcılara ulaştıkları bir platformdur. 

Platformda yayıncı olmak isteyen her kullanıcı, kendi canlı yayınını yapabilmekte ve platformda yer 

alan diğer kullanıcılardan dileyenler bu yayınları izleyebilmektedir (Sjöblom vd., 2019, 20-21). 

Bununla birlikte Twitch TV, canlı yayın esnasında kullanıcıların yayıncılarla etkileşime girmelerine de 

olanak tanımaktadır. Bu bağlamda canlı sohbet uygulaması aracılığıyla kullanıcılar, yayıncının yanı 

sıra diğer kullanıcılarla da iletişim kurabilmektedir (Recktenwald, 2017, s. 70). Yayıncılar, kendisini 

takip eden veya izleyen kullanıcıların sayısına bağlı olarak markalarla çeşitli iş birlikleri 

gerçekleştirebilmekte ve sponsor markaların reklamını yapabilmektedir (Sjöblom vd., 2019, 21). Diğer 

taraftan DLive, kullanıcıların yayıncılar veya içerik oluşturucuları gibi kendilerini birtakım etkinlikler 

gerçekleştirirken canlı yayınla kaydetmelerine ve diğer kullanıcıların bu içerikleri olduğu gibi 

izlemelerine ve bunlarla etkileşime geçmelerine olanak tanıyan bir canlı görüntü akışı platformudur 

(Square, 2021, s. 158). Platform, 2017 yılında test yayınlarına başlasa da tam anlamıyla 2018 yılında 

aktif olmuş ve Twitch TV’de olduğu gibi kullanıcılar arasında bilinirlik kazanmış yayıncıların, 

markalar tarafından sponsor statüsünde desteklenmesine imkân tanımıştır (URL 1). Canlı görüntü akışı 

platformları aracılığıyla da bir kazan-kazan durumu oluşmuş ve hem markaların canlı yayınlarda 

reklamının yapılmasının hem de yayıncıların gelir kazanmasının önü açılmıştır. 

 

2.2. Marka Bilinirliği 

Marka bilinirliği, herhangi bir markanın tüketici zihninde ne düzeyde yer aldığını temsil etmektedir. 

Bu yönüyle tüketici zihninde bulunan markaların bilinirliğe sahip olabileceği söylenebilir (Aaker, 

2010, s. 10). Bilinirlik, bir markayı gerektiği durumlarda tanıyabilmeyi ve hatırlayabilmeyi 

gerektirmektedir. Dolayısıyla tüketicilerin önceki tecrübelerinden elde ettikleri benzerlik, markanın 

tanınmasını sağlamaktadır. Ancak tanınma, markanın benzer markalardan nasıl farklı olduğunun veya 

hangi ürün/hizmet kategorisinde yer aldığının bilinmesinden ziyade yalnızca söz konusu markanın 

görüldüğünde fark edilmesini ifade etmektedir. Bu bağlamda marka farkındalığının marka 

bilinirliğinde bir alt unsur olduğu belirtilebilir (Lou ve Yuan, 2019, s. 62). Öte yandan, herhangi bir 

durum ya da nesneyle karşılaşıldığında ilgili markanın çağrışım yaparak tüketicinin aklına gelmesine 

ise hatırlanabilirlik denilmektedir (Çakmak ve Özkan, 2015, s. 206). Görüleceği üzere hatırlanabilirliği 

temsil eden marka çağrışımı, marka bilinirliğinin diğer bir alt unsurunu teşkil etmektedir. Özetle 

marka bilinirliği, marka farkındalığı ve marka çağrışımı olmak üzere iki alt faktörden oluşmaktadır. 

Böylelikle tüketicilerde hem marka farkındalığı hem de marka çağrışımı oluşturan markaların bilinir 

olduğu ifade edilebilir.  

Marka farkındalığı, bir markanın duyuşsal olarak algılanmasından markaya ilişkin ürün ya da hizmetin 

tanınmasına kadar çeşitlilik gösterebilen bir kavramdır (Değermen Erenkol, 2017, s. 20). Tüketicilerin, 

deneyimledikleri bir markayla ilişkili elde ettikleri olumlu/olumsuz bilgilerini temsil etmektedir. 

Tüketicilerin ilgili markanın farkında olması, markanın seçiminden markaya yönelik ürünün/hizmetin 

satın alınmasına ya da tavsiye edilmesine kadar her anlamda önem taşımaktadır (Sağlam ve Avcı, 

2019, s. 132). Zira marka farkındalığının ikna edici iletişim sürecinde oluşmasının gerekli olduğu ve 

söz konusu süreçte tüketicilerin, markanın bir şekilde farkında olmasının elzem olduğu 

değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, marka farkındalığının oluşmadığı tüketici zihninde, markaya 

yönelik tutumun ve buna bağlı olarak satın alma niyetinin ve pozitif elektronik ağızdan ağıza iletişim 

niyetinin oluşmayacağı belirtilmektedir (Değermen Erenkol, 2017, s. 20-21). Bir markanın farkında 

olunması, ilgili markaların biçimi, rengi ve kutusu gibi çeşitli unsurlar açısından farklılaşmasını ifade 
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etmektedir. Örneğin bir tüketici, gazlı içecek içmek istediğinde diğer markalardan ziyade aklına 

doğrudan Coca-Cola markasının gelmesi, marka farkındalığının oluştuğunu gösterir niteliktedir 

(Uztuğ, 2003, s. 30). Bu çalışma kapsamında da marka farkındalığı, Twitch TV ve DLive 

platformlarında yayıncılara sponsor olan markaların, kullanıcılar tarafından ne düzeyde farkında 

olunduğunu ifade etmektedir. Yayıncılara sponsor olan teknoloji markalarının, yayıncıyı takip eden 

kullanıcıların doğrudan aklına gelebilmesi de marka farkındalığına örnek olarak verilebilir. 

Marka farkındalığının, marka bilinirliği oluşturmada her zaman tek başına yeterli olmadığı 

değerlendirilmektedir. Dolayısıyla tüketicinin ilgili markayı kendisine anımsatan ve çağrıştıran bir 

unsurla karşılaştığında o markayı hatırlaması gerekmektedir. Bu da marka çağrışımıyla sağlanmaktadır 

(Uztuğ, 2003, s. 30). Marka çağrışımı, tüketicinin zihninde markaya ilişkin oluşan her unsurdur. 

Tüketiciler gerek markayı deneyimleyerek gerekse markanın pazarlama iletişimi uyaranlarıyla 

karşılaşarak markalarla ilgili unsurlara maruz kalabilmektedir. Bununla birlikte, marka-tüketici 

ilişkisinde tüketicilerin markalarla duyuşsal bir bağ oluşturması neticesinde de marka çağrışımları 

oluşabilmektedir (Aaker, 2010, s. 10-11). Örneğin yan yana dizilmiş üç şerit gören bir tüketicinin 

Adidas markasını düşünmesi, marka çağrışımının oluştuğunu göstermektedir. Marka çağrışımı a) 

nitelik, b) fayda ve c) marka tutumu olarak üç şekilde meydana gelebilmektedir. Burada nitelik, 

tüketicinin markayı deneyimlemesi durumunda elde edeceği beklentiye işaret etmektedir. Fayda, 

markanın tüketiciye ne sunabileceği hakkında düşüncelerdir. Marka tutumu ise tüketicide markayla 

ilgili oluşmuş inançlar neticesinde ortaya çıkan yargıları temsil etmektedir (Keller, 2003, s. 433). Bu 

çalışma kapsamında marka çağrışımı, Twitch TV ve DLive platformlarında yayıncılara sponsor olan 

markaların kullanıcılar tarafından ne düzeyde anımsandığı olarak ele alınmıştır. Yayıncılara sponsor 

olan markaların logosunun ya da renginin, yayıncıyı takip eden kullanıcılar tarafından bir uyarana 

maruz kalındıktan sonra anımsanması marka çağrışımını örnekler niteliktedir. 

 

3. YÖNTEM 

Bu çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış olup kesitsel tarama modelinden faydalanılmıştır 

(Creswell, 2012). Twitch TV veya DLive platformunu kullanan kişilere amaca uygun örnekleme 

yöntemi kullanılarak ulaşılmıştır (Gürbüz ve Şahin, 2017). Google Anketler aracılığıyla çevrimiçi 

olarak hazırlanan anket, sosyal medya platformlarında dolaşıma konulmuş ve araştırmaya gönüllü bir 

şekilde katılmayı kabul eden 414 kişiden veri toplanmıştır. Araştırmada, literatürde daha önceden 

kullanılmış ve geçerliği ile güvenirliği sağlanmış ölçeklerden yararlanılmıştır. Bu bağlamda marka 

bilinirliğinin marka farkındalığı boyutu için Lou ve Yuan (2019) tarafından yapılan çalışmadaki ölçek; 

marka çağrışımı boyutu için Sağlam ve Avcı (2019) tarafından yapılan çalışmadaki ölçek bu çalışma 

kapsamında derlenerek kullanılmıştır. Söz konusu ölçeklerin ikisi de üçer maddeden oluşmakta ve 5’li 

Likert tipi şeklindedir (1 = Hiçbir Zaman; 5 = Her Zaman).  

Çalışmanın problemini, canlı görüntü akışı temelli platformlar olarak Twitch TV ve DLive’da 

sponsorlu markaların bilinirliğinin ne düzeyde olduğu oluşturmaktadır. Bu bağlamda hangi platformda 

sponsorlu markaların bilinirliğinin daha yüksek olduğunun tespiti bu çalışmada araştırılmaktadır. 

Diğer taraftan, kullanıcıların yayıncıları takip etme biçimi (takip et butonuna tıklayarak/tıklamadan) 

açısından marka bilinirliğinin nasıl değişim gösterdiği de incelenmek istenmektedir. Dolayısıyla 

çalışmada şu araştırma sorularına yanıt aranmıştır: 

• Marka bilinirliği (marka farkındalığı ve marka çağrışımı) kullanılan platform (Twitch TV ve 

DLive) açısından anlamlı bir biçimde farklılaşmakta mıdır? 

• Marka bilinirliği (marka farkındalığı ve marka çağrışımı) yayıncıyı takip etme biçimi (“Takip 

Et” butonuna tıklayıp ve “Takip Et” butonuna tıklamadan) açısından anlamlı bir biçimde 

farklılaşmakta mıdır? 

Son olarak, araştırma verilerinin tasnif edilmesinde Microsoft Excel ve analiz edilmesinde IBM SPSS 

v25.0 programlardan faydalanılmıştır. 
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4. BULGULAR 

Araştırma kapsamında 414 kişiden veri elde edilmiştir. Bu veriye yapılan ön kontrol neticesinde 10 

yanıtın, birbirini tekrar eden yanıtlar olduğu görülmüş ve veri setinden çıkartılmasına karar verilmiştir. 

Daha sonra tek değişkenli normallik kapsamında mutlak eğiklik ve basıklık değerleri incelenmiş ve bu 

değerlerin 1,0 eşik değerinin altında kaldığı görülmüştür (Sposito vd., 1983, s. 271). Bunun sonucunda 

tek değişkenli normalliğin sağlandığı kanaatine varılmıştır. Çok değişkenli normallik kapsamında 

Arifin (2015, s. 71-72) tarafından önerilen yöntem kullanılmış ve eşik değeri geçen 2 yanıtın veri 

setinden çıkartılması işlemi gerçekleştirilmiştir. Geriye kalan 402 kişinin verisiyle araştırma 

sorularının yanıtlanması aşamasına geçilmiştir. 

 

4.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bilgiler, Tablo 1’de sunulmuştur.  

 

Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri 

Demografik Özellik Grup n % 

Cinsiyet 

Kadın 70 17,4 

Erkek 332 82,6 

Toplam 402 100,0 

Yaş 

19 yaş ve altı 31 7,7 

20-29 yaş arası 214 53,2 

30-39 yaş arası 100 24,9 

40 yaş ve üstü 57 14,2 

Toplam 402 100,0 

Eğitim Durumu 

İlköğretim 7 1,8 

Ortaöğretim (Lise) 46 11,4 

Üniversite (Ön lisans-lisans) 267 66,4 

Lisansüstü (YL/DR) 82 20,4 

Toplam 402 100,0 

Aylık Kişisel Gelir 

2850 TL ve altında 147 36,6 

2851 TL – 4500 TL arası 82 20,4 

4501 TL – 6500 TL arası 87 21,6 

6501 TL – 8500 TL arası 50 12,4 
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8501 TL ve üstünde 36 9,0 

Toplam 402 100,0 

Günlük Ortalama  

Twitch TV/DLive 

Kullanım Süresi 

1 saatin altında 58 14,4 

1-2 saat arasında 139 34,6 

3-4 saat arasında 134 33,3 

5 saat ve üstünde 71 17,7 

Toplam 402 100,0 

Kullanılan Platform 

Twitch TV 203 50,5 

DLive 199 49,5 

Toplam 402 100,0 

Yayıncıyı  

Takip Etme Biçimi 

“Takip Et” butonuna tıklayıp 283 70,4 

“Takip Et” butonuna tıklamadan 119 29,6 

Toplam 402 100,0 

 

Tablo 1’de çalışma katılımcıların çoğunluğu erkektir (%82,6). Katılımcılar çoğunlukla 20-29 yaş 

arasındadır (%53,2). Eğitim durumunu çoğunlukla üniversite (ön lisans-lisans) mezunları 

oluşturmaktadır (%66,4). Aylık kişisel gelir ağırlıklı olarak 2850 TL ve altındadır (%36,6). Günlük 

ortalama Twitch TV/DLive kullanım süresi çoğunlukla 1-2 saat arasındadır (%34,6). Kullanıcılar 

çoğunlukla Twitch TV kullanan katılımcılardan oluşmaktadır (%50,5). Son olarak, katılımcılar 

ağırlıklı olarak yayıncıları “Takip Et” butonuna tıklayıp takip etme faaliyetini gerçekleştirmektedir 

(%70,4). 

 

4.2. Ölçeklere İlişkin Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri 

Çalışmada kullanılan ölçeklere ilişkin geçerlik ve güvenirlik analizleri kapsamında açımlayıcı faktör 

analizi ile Cronbach’s Alpha güvenirlik analizi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 2’de 

sunulmuştur. 
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Tablo 2. Ölçeklere yapılan açımlayıcı faktör analizi ve güvenirlik analizi sonuçları ile betimsel 

istatistikler 

Ölçek ve Madde �̅� s AFY AV α 

Marka Farkındalığı (KMO = 0,675; x2 = 293,472; df = 3; p<0,001) 

66,89 0,749 

Benzerlerinden ayırt ederim 3,22 1,08 0,843 

Nasıl bir marka olduğunu/olduklarını bilirim 3,20 1,06 0,842 

Benzerleri arasında ilk sıraya koyabilirim 2,76 1,15 0,766 

Aritmetik Ortalama 3,05 0,89 - 

Marka Çağrışımı (KMO = 0,703; x2 = 338,025; df = 3; p<0,001) 

69,77 0,783 

Gördüğümde anımsarım 3,49 1,06 0,844 

Logosunu/logolarını hatırlarım 3,20 1,06 0,840 

Özellikleri aklıma gelir 3,00 1,13 0,822 

Aritmetik Ortalama 3,22 0,90 - 

(1 = Hiçbir Zaman; 5 = Her Zaman); AFY = Faktör Yükü; AV = Açıklanan Varyans; α = Cronbach’s 

Alpha. 

 

Tablo 2’de elde edilen KMO değerleri, yeterli düzeyde ölçeklerin faktör analizine uygun olduğunu 

göstermektedir. Ölçeklere ilişkin faktör yükleri 0,50 eşik değerinin üstündedir. Açıklanan toplam 

varyanslar %40 eşik değerinin oldukça üzerindedir. Diğer taraftan, ölçeklere ilişkin güvenirlik 

katsayıları 0,70’ten yüksektir. Bu bağlamda çalışma verisinde ölçeklerin geçerli ve güvenilir olduğu 

ifade edilebilir (Hair vd., 2014; Kalaycı, 2017). Ölçeklere ilişkin aritmetik ortalamalara bakıldığında 

ise en yüksek aritmetik ortalamaya marka çağrışımı boyutunun sahip olduğu görülmektedir (�̅� = 3,22; 

s = 0,90). Bu durum platformlarda marka çağrışımının daha yüksek olduğuna işaret etmektedir. 

 

4.3. Araştırma Sorularının Yanıtlanması 

Kullanılan platform açısından marka bilinirliğinin (marka farkındalığı ve marka çağrışımı) anlamlı bir 

biçimde farklılaşıp farklılaşmadığını tespit edebilmek amacıyla bağımsız örneklemler t-test 

kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 3’te gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Kullanılan platform açısından marka bilinirliğinin incelenmesi 

Değişken Platform n �̅� s t df p 

Marka 

Farkındalığı 

Twitch 

TV 
203 3,23 0,88 

3,92 400 *** 

DLive 199 2,88 0,87 

Marka 

Çağrışımı 

Twitch 

TV 
203 3,37 0,87 

3,18 400 0,002** 

DLive 199 3,09 0,92 

***p<0,001; **p<0,01. 

 

Marka farkındalığı, kullanılan platform açısından anlamlı bir biçimde farklılaşmaktadır (t(400) = 3,92; 

p<0,001). Twitch TV platformunda marka farkındalığı daha yüksektir.  Marka çağrışımı, kullanılan 

platform açısından anlamlı bir biçimde farklılaşmaktadır (t(400) = 3,18; p<0,01). Twitch TV 

platformunda marka çağrışımı daha fazladır. Şekil 1’de bu farklılıklar özetlenmiştir. 

 

Şekil 1. Kullanılan platform açısından marka bilinirliğinin incelenmesi 

Yayıncıyı takip etme biçimi açısından marka bilinirliğinin anlamlı bir biçimde farklılaşıp 

farklılaşmadığını tespit edebilmek amacıyla bağımsız örneklemler t-test kullanılmıştır. Elde edilen 

sonuçlar Tablo 4’te sunulmuştur. 
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Tablo 4. Yayıncıyı takip etme biçimi açısından marka bilinirliğinin incelenmesi 

Değişken 
Takip Etme 

Biçimi 
n �̅� s t df p 

Marka 

Farkındalığı 

TEB Tıklayıp 283 3,19 0,89 
4,66 400 *** 

TEB Tıklamadan 119 2,75 0,82 

Marka 

Çağrışımı 

TEB Tıklayıp 283 3,39 0,84 

5,67 400 *** 

TEB Tıklamadan 119 2,85 0,93 

TEB = Takip Et Butonu; ***p<0,001. 

 

Marka farkındalığı, yayıncıyı takip etme biçimi açısından anlamlı bir biçimde farklılaşmaktadır (t(400) 

= 4,66; p<0,001). “Takip Et” butonuna tıklayarak takip eden kullanıcılarda marka farkındalığı daha 

yüksektir. Marka çağrışımı, takip etme biçimi açısından anlamlı bir biçimde farklılaşmaktadır (t(400) 

= 5,67; p<0,001). “Takip Et” butonuna tıklayarak takip eden kullanıcılarda marka çağrışımı daha 

fazladır. Şekil 2’de bu farklılıklar özetlenmiştir. 

 

 

Şekil 2. Yayıncıyı takip etme biçimi açısından marka bilinirliğinin incelenmesi 

 

5. SONUÇ 

Bu çalışmada canlı görüntü akışı temelli platformlar çerçevesinde Twitch TV ve DLive’da sponsorlu 

markaların bilinirliğinin ne seviyede olduğu incelenmiştir. Bu bağlamda hangi platformda sponsorlu 

marka bilinirliğinin daha yüksek olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, kullanıcıların 

platformlarda yayıncıları takip etme biçimi kapsamında (takip et butonuna tıklayarak/tıklamadan) 

marka bilinirliğinin nasıl farklılaştığı irdelenmiştir. Böylelikle canlı görüntü akışı temelli 

platformlarda marka bilinirliği mercek altına alınmıştır. 
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Yapılan analizler neticesinde Twitch TV’de sponsor markaların bilinirliği daha yüksek çıkmıştır. Hem 

marka farkındalığı hem de marka çağrışımı, DLive ile kıyaslandığında Twitch TV’de daha yüksektir. 

Bu durumun platformun kullanıcı sayıları, platformun daha uzun süredir aktif olması ve kullanıcıların 

platformda geçirdikleri sürelerin uzunluğu gibi unsurlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. DLive ise 

nispeten yeni bir platform olduğu ve kullanıcı sayısının Twitch TV’ye kıyasla daha az olduğu 

görüldüğü için daha az marka bilinirliğinin olduğu ifade edilebilir. Kullanıcı sayılarının az olmasının 

DLive’da markaların yayıncılara daha az sponsor olma eğiliminde olmasına yol açabileceği de 

değerlendirilmektedir. Bu bakımdan DLive platformunda markalar ve sponsorlukları adına 

iyileştirmelerin yapılması, kullanıcı sayılarının artırılmasına yönelik etkinlikler oluşturulması ve 

kullanıcıların daha fazla DLive’da süre geçirebilmesine olanak tanıyan unsurların kullanılması tavsiye 

edilmektedir.  

Yayıncıları “Takip Et” butonuna tıklayıp takip eden kullanıcılarda marka bilinirliği daha fazladır. 

“Takip Et” butonuna tıklayıp takip eden kullanıcılar, yayıncıların yayınlarını başlattıklarında bildirim 

gibi unsurları alabilmekte ve bu içeriklere daha çok maruz kalabilmektedir (Tiryakioğlu ve Yavaşçalı, 

2019). Bu bağlamda sponsorlu markaların bilinirliği bu kullanıcılarda daha çok olduğu 

değerlendirilmektedir. Dolayısıyla “Takip Et” butonuna tıklayıp takip eden kullanıcıların yayıncılara 

yönelik tutumlarının daha olumlu olabileceği düşünülmektedir. Böylelikle yayıncılar tarafından 

reklamı yapılan markalara bu kullanıcıların daha olumlu yaklaşabildiği ve böylelikle marka 

farkındalığı ile çağrışımının yüksek olduğu söylenebilir (Yavaşçalı ve Uğurhan, 2019, s. 672). 

Bu çalışma Twitch TV ve DLive platformlarında yer alan 402 kullanıcının verisiyle 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular da bu kullanıcıların verisiyle sınırlıdır. Öte yandan, çalışmada 

söz konusu platformlarda özel markalara yönelik bir bilinirlik incelenmemiştir. Bunun yerine genel 

durumu görebilmek amacıyla kullanıcıların en çok takip ettikleri yayıncıların yayınlarında 

karşılaştıkları sponsor markaları düşünerek anket maddelerini doldurmaları istenmiştir. Gelecek 

çalışmalar, ilgili platformlarda örneklem büyüklüğünü genişleterek ve daha özel markaları göz önünde 

bulundurarak araştırma yapabilir ve literatüre katkı sağlayabilir.  
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SMITH’İN İKTİSAT GÖRÜŞÜNÜN FELSEFİ TEMELLERİNİN SPİNOZA 

ONTOLOJİSİNDEN ÇIKARILMASI ÜZERİNE 

ON THE EXTRACTING OF THE PHILOSOPHY FOUNDATIONS OF SMITH’S VIEW ON 

ECONOMICS FROM SPINOSA ONTOLOGY 

 

Abdurrazak GÜLTEKİN 

Dr. Öğretim Görevlisi, Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 

ÖZET 

Spinoza’nın yaşadığı dönemde ekonomi-politik, dini, felsefi, siyasal birtakım çalkantılar köklü 

değişimlere neden olmuştur. Bu çatışmaların belirli bir teolojik ve politik nedenlerden dolayı olduğunu 

ifade eden Spinoza, bilim ve din ayrımı yapmak üzere bir çaba içerisindedir. Yazdığı Teolojik Politik 

İnceleme adlı eser bu anlamda tam bir çözümleme sunmaktadır. Ekonomik ve politik çıkarlarından 

dolayı birtakım insanların dini kullandığını ve bilimi tahakkümü altına aldığını belirtmektedir. Bu 

anlamda dönemin dini inanışını, Tanrı fikrini oldukça farklı bir şekilde ele alan Spinoza Tanrı ya da 

Doğa Söylemi ile dikkatleri kendi üzerine çekmiş ve politik, ahlaki, dini bütün unsurları bu kavram 

üzerinden kurgulamıştır. Bütünlüklü felsefesinde ontoloji, epistemoloji, siyaset, ahlak ve tüm felsefi 

alanlar bir merkezden açıklanmaktadır. Bu yönüyle Spinoza’nın felsefi sistemi hem rasyonalist hem de 

faydacı bir görüş olarak ele alındığı gibi hem ampirist hem de hazcı bir şekilde de ele alınabilecek 

kadar çok yönlüdür. 18. yüzyılda yaşamış, ekonominin babası olarak bilinen Adam Smith’in toplumsal 

fayda fikri ve kişilerin pür kişisel faydalarının toplumsal fayda sağlamayacağı fikri bireysel egoizmin 

rasyonel fayda söz konusu olduğunda toplumsal çıkara dönüşmesi ile Spinoza’nın egoizminin rasyonel 

anlamda mutlak bir çıkara dönüşmesiyle örtüşmektedir. Bu durumda ahlakı ontoloji ile açıklayan 

Spinoza ile ekonomi ile açıklayan Smith’in fikirleri karşılaştırılacak modern dönem ekonominin 

babası sayılan Adam Smith’in düşüncelerinin felsefi temellerini Spinoza’dan almış olabileceği 

değerlendirilebilir.  

Anahtar Kavramlar: Spinoza, Adam Smith, Toplumsal Fayda, Tanrı ya da Doğa,  

 

ABSTRACT 

During Spinoza's lifetime, some economic-political, religious, philosophical, and political turmoil 

caused radical changes. Stating that these conflicts are due to certain theological and political reasons, 

Spinoza is in an effort to differentiate between science and religion. In this sense, his work titled 

Theological Political Analysis offers a complete analysis. He states that, due to their economic and 

political interests, some people use religion and dominate science. In this sense, Spinoza, who handled 

the religious beliefs of the period and the idea of God quite differently, drew attention to himself with 

his God or Nature Discourse and constructed all the political, moral and religious elements through 

this concept. In his holistic philosophy, ontology, epistemology, politics, morality and all 

philosophical fields are explained from one center. In this respect, Spinoza's philosophical system is so 

versatile that it can be handled both in an empiricist and hedonistic manner, as well as as a rationalist 

and utilitarian view. The idea of social utility of Adam Smith, who lived in the 18th century and 

known as the father of economy, and the idea that the pure personal benefits of individuals will not 

provide social benefit coincide with the transformation of individual egoism into social interest when 

it comes to rational benefit and Spinoza's egoism transforming into an absolute interest in a rational 
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sense. In this case, it will be evaluated that Adam Smith, who is regarded as the father of modern 

period economy, may have taken the philosophical foundations from Spinoza. 

Keywords: Spinoza, Adam Smith, Social Good, Deus sive Natura, Invisible Hand 
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ABSTRACT 

The article deals with the issue of the role of translation as a means of intercultural communication, 

the function of translation as a means of intercultural communication, and the transfer of different 

properties of nations is revealed. The given work refers to the study of the difficulties encountered in 

translation in the process of intercultural communication. It is known that translation is a means of 

dialogue in the system of intercultural communication, reflecting the form, content, cultural and 

linguistic realities of the language source text, as far as possible using translation language 

equivalents. The main goal of the article is to identify the active role of translation in the development 

of human communication between different nations, and its ability to convey specific customs and 

culture of one nation through the prism of the native language, to compare different cultural wisdom 

of peoples. 

Translation is a complex process in which the translator needs to recode the text from one language 

system to another. In this case, a lot of difficulties arise concerning both form and content. Any use of 

a linguistic sign in speech, including translation as a special type of speech activity, is potentially or 

directly communicative. As a result, translation is intended for the implementation of intercultural 

communication. 

Keywords: intercultural communication, language system, translation, speech activity 

 

1. INTRODUCTION 

In the modern world, attention to such a phenomenon as communication has sharply increased. Global 

changes in the modern world are pushing nations to accelerate the development of their needs due to 

globalization, which implies the rapid growth and movement of capital, technology, goods, services, 

ideas and population - all these factors determine the need to develop means of interethnic 

communication. Communication, regardless of its type, is possible between representatives of the 

same or different cultures and languages. When it comes to intercultural communication, there are 

many more problems, since communication occurs between people with different cultural experiences. 

Each participant can interpret the speech of the other according to their cultural customs and 

expectations. If the difference between the cultural customs of those who communicate is significant, 

then it is likely that thoughts are misinterpreted and misunderstood, which can even disrupt 

communication. Intercultural communication is the subject of the study of science, which considers 

how people from different cultural backgrounds communicate and how they behave in such 

communication. Intercultural communication makes it possible to judge the similarities and 

differences between the cultures in contact, as well as the degree of permeability and stability of a 

particular culture in relation to foreign cultural influences, its receptive capabilities to perceive new 

phenomena and thus develop, while defending their isolation and uniqueness. When multilingual 

people communicate, a certain common language is needed that would help them understand each 

other. In such cases, translation is a possible way of communicating. Translation plays an important 

role in international communication, since with its help there is interaction not only between 

diplomatic officials, but also with representatives of civil society of another state, who are also 

involved in one or another international activity. The concept of translation as intercultural 
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communication stems from the understanding of language as a component of culture, as a single socio-

cultural education. In the process of translation, not only two or more languages interact, but two 

cultures that have both common and national specifics. Revealing the general, international, universal 

and private, special, national is fundamental in the study of such a phenomenon as intercultural 

communication. 

As it is known from the history of mankind, translation was developed in almost all ancient 

civilizations. The main ideas of the translators of the ancient world belonged to two contradictory 

tendencies in the approach to translation. The first is a translation based on a verbatim reproduction of 

the original language; the second is a translation, which is an attempt to preserve the spirit of the 

original. Thus, it can be said that translation has been a means of communication for civilizations since 

ancient times.  

Translation is the process of replacing text in one language with text in another language. Text is not a 

simple collection of elements: the words and sentences that we use in the communication process can 

have different meanings if we change their combinations. Translation should be considered as a 

cultural-logical phenomenon, since not only the border of the language, but also the border of culture 

is crossed during the act of translation. In this act, communication between two cultures is carried out, 

which makes it possible to judge the similarities and differences between them.  In the process of 

translation, a text belonging to a given culture is transferred to a different linguo-cultural environment. 

It is known that the text belongs to those phenomena of human society, without which its existence is 

inconceivable. Common or similar cultural components favor the implementation of intercultural 

communication, and in the process of this dialogue in the translation act, the interacting cultures 

establish relations of equivalence. The translator is guided by the stereotypes of the national culture for 

which the translated text is intended. A translator who knows not only both languages, but also knows 

both cultures, is not only "bilingual", but also "bicultural". Translation is an act not only linguistic, but 

also cultural, an act of communication on the border of cultures. The translation process always has 

two aspects - language and culture, since they are inseparable. Language and culture are 

interconnected: language not only expresses cultural reality, but also gives it form. The meaning of the 

translation is clear only if it consistent with the cultural context in which it is used. A peculiar way of 

conceptualizing the world of this culture that reveals the specific worldview of its representatives, 

sometimes requires the translator to balance between two contacting cultures. Establishing such a 

balance is possible by replacing a specific image with a more generalized, universal or close 

perception of both linguacultural communities. Translation of the text can only be done 

approximately. The more similar the systems and cultures of the two languages are, the more 

productive translation will be in intercultural communication.  

Translation activity can be viewed from different aspects: translation as a means of intercultural 

communication from a communicative point of view, translation as a means of intercultural 

communication, translation as a tool for the exchange of scientific achievements. Of course, the 

translator has a big load, since he needs to carry out the process of communication between two (or 

more) languages, each of which has its own properties and requires the use of appropriate skills:  

1. knowledge of the rules and culture of speech;  

2. transmission of speech by the code of the target language;  

3. transformation of the culture and customs of the sent speech into the culture and customs of the 

recipient.  

Taking into account these factors, the translator must be familiar not only with the culture of the native 

language, but also with the traditions of the language into which (from which) he is translating.  

Translation as a means of exchanging scientific achievements requires perfect mastery of not only 

linguistic structural relations, but also inter-component relations, since in scientific texts authors most 

often use the linguistic means of composite education. What about technical translation, it is necessary 

to mention that technical translation is an important factor in the transmission of the necessary 
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information in various fields of science, the exchange of achievements of scientific and technological 

progress. It is known that a translator periodically has to deal with information about modern 

equipment, the achievements of science and technology, since the translator's work greatly facilitates 

the possibility of cooperation in the field of scientific and technological progress at the international 

level. The translational interpretation of technical literature is undoubtedly part of the process of 

transferring technical information based on the linguistic material of various fields of science and 

technology. 

 

2. RESULTS AND DISCUSSION 

Translation activities play a significant role in the development of intercultural communication. When 

communicating, representatives of different nations try to achieve mutual understanding in all areas of 

life, and therefore the translator has to make a lot of efforts to bring communication between people to 

the desired adequacy when translating. The translator is responsible for achieving the goal of 

communication, since he is a central factor in the translation process that has a direct impact on its 

result. Thus, the main task and purpose of translation can be recognized as the achievement of a 

communicative effect adequate to the tasks set in a specific case of intercultural communication. The 

translator must master not only the cultural and linguistic rules of his native language, but also he 

should know the smallest details of the target language. Consequently, within the framework of 

communication in a foreign language, we study the culture of the people who speak this language. 

Communication can be recognized as the central act of intercultural communication, which is a direct 

reflection of various communicative actions. Here we identify the concepts of communication and 

speech, characterizing them as a means of intercultural communication between people. Despite the 

fact that this communication is a prerequisite for the interaction of different cultures, a means of 

exchanging the latest achievements in different sectors of life, it is still complicated by various 

problems. 

One of the main problems of translation activity remains the semantic equivalence of the translation 

text with the original text. To resolve this issue, the translator needs to be familiar with the realities, 

life and history of the people in order to give an equivalent translation to texts that reflect the specific 

customs of the people. Such elements of the language as sayings, winged words and proverbs require, 

for their understanding and perception, knowledge of their detailed characteristics, such as:  

1. the historical period in which the proverb arose;  

2. in what everyday realities the case mentioned in the proverb was reflected;  

3. the history of the given people;  

4. whether the proverb is associated with some distinctive feature of the nation in the language of 

which the proverb appeared;  

5. whether the proverb reflects any specific grammatical rules for which special equivalents must be 

found in order to give the translation the maximum degree of accuracy. 

To solve this problem, it is necessary to understand the concept of the proverb, which is a direct 

reflection of the mentality of the nation in whose language this proverb appeared. However, the 

meaning of a proverb arises in the course of its use in speech, and its description is impossible without 

reference to the context. For the optimal solution to the problem it is better to turn to those concepts 

that were used in the process of creating the proverb. Conceptualization of a certain phenomenon in 

the culture of a particular society is often reflected in the cultures of other societies, or, at least, 

concepts that are close to the one that arose in the original language. Therefore, from the above, the 

following conclusions can be drawn: 

1. With the help of translation, it becomes possible to exchange scientific achievements 

expressed by various scientific concepts and phenomena; 
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2. The successful transmission of this or that information using translation, the achievement of 

optimal semantic equivalence in cultural and scientific texts depend primarily on the level of 

the translator's proficiency in linguistic structures, his understanding of the linguistic 

characteristics of texts of various types; 

3. Translation as a means of exchanging scientific achievements requires perfect mastery and 

knowledge of not only linguistic structural, inter-word relations, but also inter-component 

relations, since in scientific texts authors most often use the linguistic means of composite 

education. 

Translation is the literal transfer of information into a foreign language and cultural rethinking of all 

the facts that come from two participants in communication when interacting with a translation 

specialist. A translator should not ignore the semantic differences of languages when working on a 

translation - this also applies to live dialogue in an informal setting, and professional teamwork on any 

project. How can a specialist choose the appropriate tactics for professional interaction between 

negotiators? What method of intercultural communication should be applied in each specific case - 

when should transformation be preferred, and when - component analysis? Transformation - changing 

the original text or speech by transferring words in a single order from the original source to the 

second language. In this case, the word is transliterated - it is made out with letters of a foreign 

language in order to become understandable to a native speaker. Component analysis is aimed at a 

deep understanding of the meaning of the content of a text or oral message and its competent 

interpretation, understandable in the target language. In this case, the cultural features of the language 

are erased, and only the informative content of the original message becomes the most important. 

When translating, a translator should take into account the orientation of the content, the purpose - for 

whom the material is translated and on whose behalf the information in the original source is 

presented. A specialist who manages to maintain a balance between the semantic and cultural 

components of the translation will be able to successfully neutralize any problems inherent in 

communication within the framework of intercultural communication. 

Translation is a complete replacement of the source material with a text similar in content and 

semantic meaning in a foreign language. In translation, it is important to take into account the correct 

interpretation of not only specific words and phrases, but also the content of each sentence as a whole 

in the context of the general meaning of the material. The linguist is obliged to study the cultural 

nuances of the target language, be aware of the specifics of working with a specific audience and 

clearly define the purpose of the information presented in writing or orally. It is important to take into 

consideration that there is always a difference in the semantic meaning of various cultural terms, and a 

competent translator in most cases can only approximately interpret what is said in another language, 

avoiding gross errors, inaccuracies and interpreting concepts in the opposite sense. Translation is an 

act not only linguistic, but also cultural, an act of communication on the border of cultures. The 

translation process always has two aspects - language and culture, since they are inseparable. 

Language and culture are interconnected: language not only expresses cultural reality, but also gives it 

a form. The meaning of the translation is clear only if it consistent with the cultural context in which it 

is used. When translating, knowledge of the characteristics of the cultural systems of partners is a 

condition for the effectiveness of the translation process, since culture is a set of meanings, values and 

norms possessed by interacting persons, and a set of carriers that objectify and reveal these meanings. 

In the process of translation as intercultural communication, this body of knowledge, values and norms 

is achieved through the social regulation of translation activity, which is carried out, firstly, from the 

side of non-speech activity, in the structure of which verbal communication takes place, and, secondly, 

from the side of social conditions arising from the interaction of socially organized individuals. In 

other words, speech activity is controlled by the so-called ethical rules governing the social interaction 

of individuals. In order for the partners to adequately understand each other, as well as the content of 

the source text and its interpretation, it is not enough to know only the norms of the second language, 

it is necessary to have a joint socio-cultural experience. Components of sociocultural experience are 

rules of conduct, norms, stereotypes. The most difficult problem for a translator is the assimilation of 
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culture, since a person who grew up in a different environment simply could not acquire elementary 

cultural behavioral stereotypes. 

 

3. CONCLUSIONS 

Human civilization, as a rule, is enriched by diversity and close interaction between different cultures 

and languages. Currently, the relationship and interaction of cultures is an indicator of the successful 

development of political, economic, scientific, technical and cultural ties, in the implementation of 

which translation plays an important role. In conclusion it is important to mention that any nation is 

characterized by its own system of cultural and social relations that determine the development of the 

language, therefore cultural differences between nations are of interest in the context of intercultural 

relations, and translation is the means by which dialogue between cultures is carried out. This dialogue 

facilitates not only the exchange of achievements of material and spiritual culture in the field of 

production, trade, science, art between countries and peoples, with its help intercultural 

communication develops, implying the exchange between two or more cultures of the products of their 

activities, carried out in various forms. 

Thus, we can say that a translator, as an intermediary between two different languages, with different 

cultural and scientific realities, needs to know the structural and infrastructural, inter-word and 

intermorphic relations of the components of linguistic units, with the help of which literary and 

scientific texts of varying complexity are transmitted, because in these structures, the thoughts of the 

author are reflected and expressed. So, translation should be considered as a cultural phenomenon, 

since it crosses not only the boundaries of the language, but also the boundaries of culture. In the 

translation act itself, communication between two cultures is carried out, in which their common, 

universal elements are transmitted, and specific, differential ones are either borrowed or adapted. As a 

result, mastering a foreign language code, which allows for successful intercultural interaction, 

presupposes the study of cultural features that determine the specifics of a partner's social and business 

behavior, determined by the influence of historical traditions and customs, lifestyle, etc. Therefore, 

foreign languages as a means of communication between representatives of different peoples and 

cultures should be studied in indissoluble unity with the world and culture of the peoples who speak 

these languages. It means that, if we talk about translation as a part of intercultural communication, 

then to the question "to understand someone else's culture or adapt someone else's to your own", we 

think we should answer "both". The translation should be understandable to the native speaker of 

another culture and at the same time, we need to handle the unique style, peculiarities of the source 

text and color carefully. Only then we can talk about successful intercultural communication, in which 

translation is one of the most important components. 
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GENÇLERDEKİ SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ SAĞLIĞA VE AİLE İLETİŞİMİNE 

ZARARLARININ ÖNLENMESİ 

PREVENTING FAMILY COMMUNICATION AND HUMAN HEALTH FROM THE DAMAGE 

OF SOCIAL MEDIA ADDICTION AMONG YOUNG PEOPLE 

 

Sadiye KAYAARSLAN 

Dr. Öğr. Üyesi, Kırıkkale Üniversitesi Delice Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık 

Bölümü 

 

ÖZET 

Günümüzde yeni sosyalleşme platformlarıyla birlikte sosyalleşme olgusunda bir değişim 

yaşanmaktadır. Sosyal medyanın yeni iletişim ortamı olarak sıklıkla tercih edilmesiyle birlikte sanal 

ortamlardaki sosyalleşmenin yaygınlaşması belirgin duruma gelmiştir. Özellikle interneti ve sosyal 

medyayı sık kullanan gençler açısından sosyal medyanın sorunlu kullanımıyla birlikte zaman yönetimi 

konusunda sıkıntılar yaşandığı gözlemlenebilmektedir. Sosyal medyanın aşırı kullanımıyla birlikte 

sosyal medya bağımlılığına dönüşmesi bu konuda bir sınırlamaya ihtiyaç olup olmadığının 

sorgulanmasını gerekli kılmaktadır.  

Günümüzde gençlerin sosyalleşebildikleri en kolay yerler sanal ortamlar olarak ön plana çıkmaktadır. 

Bununla birlikte aşırı internet kullanımı ve sosyal medya bağımlılığı sosyal ilişkilerde, iletişim 

şekillerinde ve özellikle ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilmektedir. Sosyal medya 

platformlarının uzun süreli kullanımında sosyal medya bağımlılığına yol açması ve sanal olanın 

gerçeğin yerine geçme tehlikesi gibi olumsuzluk içeren sonuçlar bulunabilmektedir. Bu durumun 

özellikle gençler için önemli bir sorun olduğu gözlemlenebilirken gençlerin sosyal medya 

platformlarıyla ilişkisini ve sosyal medya platformlarına yönelme nedenlerini de sorgulamak 

gerekmektedir.  

Bu araştırmanın amacı; literatür taraması yöntemiyle gençlerin sosyal medya bağımlısı olma 

nedenlerini, sosyal medya bağımlılığının gençlerin sağlığına ve aile iletişimlerine olan olumsuz 

etkilerinin neler olabileceğini ve bu konudaki zararların önlenmesinin nasıl mümkün olabileceğini 

ortaya koymaktır. Araştırmanın sonucunda sosyal medya bağımlısı olan gençlerin bu bağımlılıktan 

kurtulabilmeleri noktasında aile eğitiminin öncelikli bir ihtiyaç olduğu ortaya konulmuştur. Sosyal 

medya bağımlılığının zararlarını azaltabilmek ve nihayetinde zararları önleyebilmek için öncelikli 

olarak ailelere önemli sorumluluklar düşmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gençlik, Sosyal Medya Bağımlılığı, Sağlık, İletişim, Aile Eğitimi. 

 

ABSTRACT 

Nowadays with the new platforms of socialization, there has been a change in the socialization 

phenomenon. Because of the fact that social media is frequently preferred as a new communication 

area, the growth of socialization in virtual environment has become clear. Especially from the point of 

young people using social media and the Internet very often, it can be observed that there have been 

problems related to time management and also problematical use of social media. The overuse of 
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social media leading to social media addiction comes into a question if there is a need for a restriction 

or not on this subject.  

At the present time, the easiest way of socialization for young people is social platforms. In addition to 

this, overuse of the Internet and social media addiction may cause negative effects on social 

relationships, ways of communication and especially on mental health. The long term use of social 

media platforms causing social media addiction may have some bad results like the danger of 

replacing a real thing with the virtual one.  This situation is obviously regarded as a serious issue 

especially for young people and their relationship with social media platforms and also the reasons 

why they have been tending to social media platforms must be explored.  

The aim of this study is to present the reasons of young people addicted to social media and what the 

bad possible effects of this addiction on their health and family communication are, and also how it is 

possible to prevent damage on this issue via the method of literature review. At the end of this study it 

has been proved that educating the families about this subject is a primary need that helps the young 

people addicted to social media to get rid of this addiction. In order to reduce the harm of social media 

addiction and prevent this harm ultimately, there is a big responsibility falling on the families first.  

Key Words: The Youth, Social Media Addiction, Health, Communication, Educating the Family. 
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OTEL PERSONELİ ÇALIŞMA SÜRELERİNİN ÖRGÜTSEL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ 

THE EFFECTS OF HOTEL STAFF WORKİNG TİMES ON ORGANİZATİONAL 

PERFORMANCE 

 

Ali TUTAR 

Öğr. Gör., Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram 

Hizmetleri Bölümü Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 

 

ÖZET 

Performans kavramı Fransızca bir kelime olup işletmenin amaçlarına ulaşması için belirli bir zaman 

dilimi içerisinde elde ettiği nitel ve nicel sonuçlar olarak tanımlanabilir. Bu amaçlara ulaşabilmek için 

bireysel performansın yanında örgütsel performans olarak daha çok önem taşımaktadır. Örgütsel 

performans ise işletmenin kaynaklarını en doğru şekilde kullanarak amaçlarına hangi derecede 

ulaştığını ifade etmektedir. Bunların yanında işletmenin dış çevresinde yer alan müşteri taleplerinin de 

iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Personelin işletmelerde ki çalışma süreleri örgüt performansını 

doğrudan etkilediği için, personel devrinin yükselmesi işletme için istenmeyen sonuçlar 

doğurabilmektedir. Bu nedenle işletmeler personel devrini en düşük düzeyde tutmaya çalışarak 

personelin işletmede uzun yıllar çalışmasını istemektedir. Bu çalışma Adıyaman’ da otel çalışanlarının 

yıl olarak çalışma sürelerinin işletme performansına nasıl ve ne derecede etki ettiğini araştırmaya 

yönelik olarak yapılmıştır. Çalışma Adıyaman ili merkezinde bulunan Kültür ve Turizm 

Bakanlığından işletme belgesine sahip dokuz otel, yatırım belgeli dört otel ve belediye belgeli altı 

otelden oluşan toplam on dokuz konaklama işletmesi personeli ile yapılmıştır. Kullanılan anket 

formunda personelin demografik özelliklerini ölçmeye yönelik dört adet soru ve yıl olarak çalışma 

sürelerinin örgüt performansı, işletmeye uzun vadede getirisi ve kar sağlama boyutu üzerindeki 

etkilerini ölçmeye yönelik yirmi üç adet soru yöneltilmiştir. Anket yöntemi ile yıl olarak çalışma 

sürelerinin uzaması ve dolayısıyla personel devrinin düşük olmasının örgütsel performansı nasıl 

etkilediği ölçülmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Çalışma Süresi, İşletme, Personel, Örgütsel Performans 

 

ABSTRACT 

The concept of performance is a French word and can be defined as the qualitative and quantitative 

results achieved within a certain time period in order to achieve the objectives of the enterprise. In 

order to achieve these goals, it is more important as organizational performance as well as individual 

performance. Organizational performance, on the other hand, expresses the degree to which the 

enterprise reaches its goals by using its resources in the most correct way. In addition to these, the 

customer demands in the external environment of the enterprise should also be analyzed well. Since 

the working hours of the personnel in the enterprises directly affect the performance of the 

organization, the increase in the personnel turnover may cause undesirable results for the enterprise. 

For this reason, businesses want the personnel to work in the enterprise for many years by trying to 

keep the personnel turnover at the lowest level. This study was conducted in Adıyaman to investigate 
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how and to what extent the working hours of hotel employees in years affect business performance. 

The study was carried out with the personnel of a total of nineteen accommodation establishments, 

consisting of nine hotels with an operating license from the Ministry of Culture and Tourism, four 

hotels with an investment certificate, and six hotels with a municipality license, located in the city 

center of Adıyaman. In the questionnaire used, four questions were asked to measure the demographic 

characteristics of the personnel, and twenty-three questions were asked to measure the effects of 

working hours in years on organizational performance, long-term return to the enterprise and profit 

making dimension. With the survey method, it has been tried to measure how the prolongation of 

working hours in years and therefore the low staff turnover affect the organizational performance. 

Keywords: Working Time, Business, Personnel, Organizational Performance 

 

1.GİRİŞ 

Otel işletmeleri hizmet sektörünün önemli bir kolu olan turizm endüstrisinde konaklama alanında 

faaliyet gösteren kuruluşlardır. Üretim ve tüketimin eş zamanlı olduğu bu işletmelerde hizmet 

üretilmesi dolayısıyla teknoloji kullanımı azdır ve emek yoğun bir üretim söz konusudur. Bu sebeple 

otel işletmelerinin üretim faktörlerinin en önemlisi insandır (Avcı ve Küçükusta, 2009: 33). İnsan 

kaynağı tüm endüstrilerde önemli bir yere sahiptir, ancak konaklama endüstrisinde hizmet veren otel 

işletmelerinin başarılarında iş görenlerin başarısı etkili olduğundan nitelikli işgücünün önemi bu 

işletmelerde daha ön plana çıkmaktadır. Konaklama endüstrisinde kalitenin iyileştirilmesi çalışanların 

motive edilmesi ve işyerine bağlılığın sağlanmasıyla mümkün olacaktır (Reichel ve Pizam, 1984).  

İş tatmini, çalışanların işyerindeki performansını, devamsızlık ve işten ayrılma niyetlerini ve iş gören 

devrini etkileyen bir husustur. İşten ayrılanların yerine yeni çalışanların istihdam edilmesi ve yeni 

alınan çalışanların işe ve işyerine uyum sürecindeki işgücü verimliliğinin düşmesi nedeniyle 

işletmenin maliyetlerinde bir artış söz konusu olacaktır. Bu nedenle işletmedeki iş tatmini düzeyinin 

yöneticiler tarafından bilinmesi ve iş tatminini artırmaya yönelik önlemler alınması, üzerinde 

durulması gereken bir konudur (Taner, 1993: 15). 

Richard ve Johnson (2001)’in insan kaynakları yönetimi uygulamalarındaki değişkenlerin performansa 

üzerindeki etkileri üzerine yaptıkları araştırmada; Etkinlik açısından insan kaynakları yönetiminin, 

doğrudan iş gören devri ve işletmenin karlılığı arasındaki ilişkiye dayalı olduğunu saptamışlardır 

(Wright ve Boswell, 2002: 252). İşletmelerde uzun yıllardır çalışan personelde iş doyumunun da 

yüksek olması beklenmektedir. İş doyumu, çalışanların işlerinden duydukları memnuniyet veya 

memnuniyetsizlik olarak tanımlanmakta ve işe ve işletmeye karşı pozitif tutum iş doyumunun da 

olumlu olması manasına gelmektedir. Aynı şekilde işletmeye ve işe karşı negatif bir tutum iş 

doyumunun olumsuz olması demektir (Tütüncü, 2000). İş doyumuna ulaşmamış çalışanlarda işten 

ayrılma olasılığı daha sık görülen bir durumdur (Zeffane, 1994). Buradan, işletmelerde uzun yıllardır 

çalışan ve iş doyumuna ulaşan personel hem işletmeyi daha iyi tanıyacak hem de bilgi, tecrübe ve 

deneyim açısından ileri seviyede olacağından, işe yeni başlayan personellerle kıyaslandığında daha 

yüksek performans göstereceği çıkarımı yapılabilir. 

 

2. ÇALIŞAN PERFORMANSI VE ÖRGÜTSEL PERFORMANS 

Performans, kavram olarak belirli bir dönemde üretilen mal ve hizmetin miktarı olarak tanımlanmakta, 

aynı zamanda “verim”, “etkinlik”, “çıktı” gibi kavramlarla ilişkilendirilmektedir. Bununla birlikte 
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performansın çalışanın yeteneği ve motivasyonu arasında oluşan bir etkileşim sonucu ortaya çıkan bir 

durum olarak ta ifade edilmektedir. Başka bir deyişle performans, çalışanın görevleri ile alakalı olarak 

daha önce belirlenen kıstasları karşılayacak şekilde görevi tamamlanması ve amaca ulaşılması 

yönünde oluşan mal, hizmet veya düşünce şeklinde de tanımlanmaktadır (Helvacı, 2002: 156). 

Performans, işletmelerde yöneticiler açısından önemli bir konudur ve bir çalışanın veya çalışan 

grubunun çalıştıkları birimin veya örgütün amaçlarına nitelik ve nicelik olarak ne kadar katkı 

sağladıklarının ölçütü olarak tanımlanmaktadır. Bireysel olarak çalışanların iş performansının düşük 

ya da yüksek olması örgütün performansını da etkileyecektir. Bu yüzden de bireyin iş performansı, 

örgüt performansı için önemli bir husustur. Örgüt performansını yükseltmek için iş gören 

performansını da yükseltmek gerekecektir ki, bu sorumluluk yöneticilere düşmektedir (Hunt vd., 1994: 

147). 

İşletmelerde çalışan her personelin belirli görev ve sorumlulukları vardır. Bu görev ve sorumlulukların 

iş süreci içerisinde ne ölçüde yerine getirildiği işletmenin başarısı açısından önemlidir (Dulkadir, 

2015: 60). İşletmelerde belirlenen hedef ve amaçlara ulaşma açısından düzenli olarak performans 

ölçümü yapılmalıdır. (Bamber vd., 2003) Performans ölçümü genel olarak, organizasyonun ve tüm alt 

sistemlerinin “müşteriler, çalışanlar, süreçler, bölümler, takımlar, ödül sistemleri ve hedefler” 

doğrultusunda en optimum seviyede çalışarak verimliliğin artmasını sağlamayı amaçlar. Bu alt 

sistemlerden her birinin göstereceği performans örgütsel performansı etkileyeceği için performans 

yönetimi sistemi ulaşılacak sonuçları en üst düzeyde tutmaya yönelik olmalıdır ( Bamber vd., 2003: 

22). 

Genel anlamıyla performans, işletmenin kaynaklarını en etkin ve verimli bir şekilde kullanarak hedef 

ve amaçlarına ulaşabilme kabiliyeti şeklinde tanımlanır. Örgütün performansı ise, belirli bir dönemin 

sonunda ulaşılan sonuç veya çıktı miktarına göre işletmede amaçların ya da görevlerin yerine getirilme 

derecesi olarak tanımlanır. Örgütler üretim ya da hizmet hangi sektörde bulunursa bulunsun, örgütsel 

amaçlarda asıl hedef, üretim sürecinde ortaya konan performanstır (Altunoğlu ve Doğan, 2014: 26). 

İnsan kaynakları yönetiminin önemli fonksiyonlarından biri olan Performans yönetimi; çalışanlara 

sahip oldukları potansiyelleri fark etmelerini sağlamayı amaçlar. Bu sayede çalışanları motive edecek 

biçimde örgütten, takımlardan ve çalışanlardan daha etkin sonuçlara ulaşmak için “belirlenmiş 

amaçlar”, “performans standartları”, “hedefler”, “ölçüm”, “geri bildirim”, 

“ödüllendirme/onurlandırma” aşamalarından meydana gelen sistemli bir yönetim aracı şeklinde 

tanımlanır (Armstrong, 1991: 56). 

İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarıyla çalışan performansı ve örgüt performansı arasındaki 

ilişkiyi tespit edebilmek için farklı çalışmalar yapılmıştır. Guest ve Hogue (1994)’e göre insan 

kaynakları yönetimi uygulamaları ile kalitenin yükselmesi ve örgütün verimliliği arasında olumlu bir 

ilişki olduğu belirlenmiştir (Guest ve Hogue, 1994:40). Yapılan bir başka çalışmada, insan kaynakları 

yönetimi sistemlerinin, ağırlıklı olarak orta kademedeki çalışanların iş gören devri ve verimlilikleri 

üzerinde etkisinin olduğu ve organizasyonun finansal performansını da kısa ve uzun vadede olumlu 

şekilde etkilediği görülmüştür (Huselid, 1995:636). Ayrıca performans ile insan kaynakları 

uygulamaları arasında da örgüt stratejisiyle uyumlu şekilde oluşan bir ilişki olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır (Ostroff, 2000:40). Lee ve Miller (1999) çalışmalarında, performans ve insan kaynakları 

yönetimi sistemleri arasındaki ilişkide, yenilikçilik stratejileri ve pazar farklılıklarının etkisinin de 

güçlü olduğunu belirlemişlerdir (Lee ve Miller, 1999:580). 
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3. İŞ GÖREN DEVRİ VE ÇALIŞMA SÜRESİ 

Otel işletmelerinde çoğu çalışan bir yıldan daha az sürede işten çıkmakta veya çıkarılmaktadır. Bu 

durum da doğal olarak otel işletmelerinde çalışanların çalışma sürelerinin kısa olmasına ve iş gören 

devrinin yüksek olmasına neden olmaktadır. Tütüncü ve Demir (2000)’e göre bu durumun nedenleri 

arasında iş görenlerin hatalarından kaynaklanan ve yönetim tarafından işten çıkarma mecburiyetinde 

kalınması gösterilmektedir. İşten çıkarılmaya neden olarak, çalışanların devamsızlığı, disiplinsiz 

davranışlar, takım çalışmasına yatkın olunmaması, hırsızlık, alkol ve uyuşturucu kullanımı, 

çalışanların performans düşüklüğü, işletmenin mali durumu ve turizmin mevsimlik olması sebebiyle 

sezon sonu işten çıkarmalar gösterilmektedir (Tütüncü ve Demir, 2003: 152). 

Otel işletmelerinde çalışanların işten ayrılma sıklığı iş gören devrinin yüksek olmasına ve çalışanların 

işletmelerdeki istihdam sürelerinin kısalmasına neden olmaktadır. Bu durum işletmede verimliliğin 

azalmasına neden olmakta bununla birlikte örgütsel performansına ve başarısına olumsuz olarak 

doğrudan etki edebilmektedir. Ayrıca yüksek iş gören devrinin ve istihdam açısından işletmede 

çalışma süresinin kısa olması hem işletmenin mali performansını hem de çalışan performansını 

olumsuz yönde etkileyecektir (Akova vd., 2015: 88). 

Çalışanların işe ve işletmeye olan bağlılıkları arttıkça işten ayrılma isteği azalmaktadır. Çalışanların 

işlerine bağlılığının yüksek düzeyde olması, örgüte olan bağlılıkları üzerinde önemli bir etkisinin 

olduğu tespit edilmiştir (Ceylan ve Demircan 2005: 11). Bu durum işletmelerde daha uzun süredir 

çalışanların örgüte olan bağlılıklarının da yüksek olacağını göstermektedir. İşletmelerde iş gören 

devrinin azaltılmasındaki başarı çalışanlar için işin öneminin artmasına ve işle bütünleşmesine olanak 

tanır. Çalışanların işleriyle bütünleşmesi ve örgütsel bağlılığın yüksek düzeyde olması çalışanların 

olumlu davranışlarını artırır, işletmeden ayrılma eğilimlerini azaltarak örgütün bir parçasıymış gibi 

hissetmelerini sağlar (Martin ve Hafer 1995: 106). 

İş gören devrinin yüksek olması işletmelerin performansını olumsuz yönde etkileyen sorunlar arasında 

önemli bir yere sahiptir (Birdir, 2000: 147). Otelcilik sektöründe çalışanların işten ayrılmaları 

neticesinde ortaya çıkan iş gören devri endüstrinin önemli problemlerinden biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Türkiye’de ve dünyada konuyla ilgili yapılan çalışmalarda otelcilik sektöründe yaşanan 

işten ayrılmaların ve iş gören devrinin azımsanmayacak ölçüde yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Birçok araştırma, iş gören devrinin işletmeye asıl zararının görülemeyen ve ölçülemeyen düzeylerde 

etkisinin olduğunu göstermektedir (Türker, 1998). Philips (1990) bu etkileri, “yeni işe başlayan 

çalışanın yetersiz olması”, “yeni işe başlayanların iş arkadaşlarının performansına olumsuz etkisi”, 

“işten ayrılan çalışanın işten ayrılmadan önceki süreçte gösterdiği düşük performans”, “işten ayrılan iş 

görenin yakın çalışma arkadaşlarının performanslarının düşmesi”, “işe yeni bir çalışan alınıncaya 

kadar boş kalan işte yaşanan iş kayıpları” ve “işe yeni bir çalışan alınıncaya kadarki süreçte diğer 

çalışanlara yüklenen işler dolayısıyla çalışanlarda görülen yorgunluk ve motivasyon düşüklüğü” olarak 

sıralamaktadır. 

 

4. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Dünya’ da ki gelişmelere paralel olarak işletmelerin en ideal noktaya ulaşması yine personelin 

performansına bağlıdır diyebiliriz. Personelin performansı dolayısıyla örgütsel performansa bağlı 

olarak işletme faaliyetleri olumlu ve olumsuz olarak etkilenebilir. 
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4.1. Araştırmanın Konusu, Amacı ve Önemi 

Bu araştırma çalışan personelin örgütsel performansına bağlı olarak Turizm işletmelerine olan 

etkilerini araştırmak için yapılmıştır. Araştırma Adıyaman’da faaliyet gösteren turizm işletmelerini 

kapsayan bir araştırma olup iş gören devrine bağlı olarak çalışanların işletmede yıl olarak çalışma 

sürelerinin işletmenin örgütsel performansına olan etkilerini ölçmeyi amaçlamaktadır. İşletmelerin her 

platform ve rekabet ortamında ön plana çıkması için örgütsel performansın önemine değinilmiştir. 

Örgütsel performansın işletmelerin başarısını etkileyeceği muhtemeldir. Bu çalışma literatüre katacağı 

değerlerin yanında Turizm sektöründeki işletmelere ekonomik anlamda önemli kazanımlar katacağı 

düşünülmektedir.   

Çalışmada konuyla ilgili literatürde yer alan çalışan performansı ve örgüt performansı ile ilgili 

konularla, çalışan performansında önemli bir etkiye sahip olan iş gören devri ve işletmedeki çalışma 

süreleriyle ilgili konulara yer verilmiştir. Bu çalışma, işletmede daha üzün süredir çalışanların daha 

başarılı olacağı fikrinden yola çıkarak, personelin çalışma süresinin örgütsel performans, işletmeye 

uzun vadede getirisi ve işletmeye kar sağlama boyutu üzerinde olumlu etkisi olduğunu savunmaktadır. 

 

4.2. Veri Toplama ve Analiz 

Çalışmada veri toplama aracı olarak Dulkadir (2015)’in “Bilişim Teknolojisi Kullanımının Örgütsel 

Performans Üzerindeki Etkileri: TR1 Bölgesi Hazır Giyim İşletmelerinde Bir Araştırma” konulu 

doktora tezinde kullanılan anketin örgütsel performansın ölçülmesiyle ilgili olan kısmı otel 

işletmelerine uygun hale getirilerek kullanılmıştır. Anket formu 2 bölümden oluşmakta olup; birinci 

kısımda araştırmaya katılanların eğitim durumu, işyerindeki pozisyonu, işletmedeki çalışan sayısı ve 

işletmede çalışma sürelerinin kaç yıl olduğuna yönelik demografik bilgiler içeren sorular sorulmuştur. 

İkinci kısımda ise örgütsel performansın ölçülmesine yönelik olarak 23 sorudan oluşan ve 5’li Likert 

ölçeğine göre hazırlanmış bir anket formu kullanılmıştır.  

Çalışmanın evreni; Adıyaman’da konaklama sektöründe faaliyet gösteren otel işletmeleridir. 

Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 2021 yılı verilerine göre Adıyaman ili merkezinde, 

Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesine sahip 9, yatırım belgeli 4 otel ve belediye belgeli 6 

otelden oluşan toplam on dokuz otel işletmesi belirlenmiştir. Örneklem olarak bu otellerde çalışan 

personel seçilmiştir. Otel işletmelerine çalışanlarına yönelik olarak yapılan anket uygulaması sonucu 

toplanan toplam 95 adet anket örnek büyüklüğüne ulaşılmış ve elde edilen bu verilerle analizler 

yapılmıştır. Otellerdeki istihdam sayıları ile ilgili olarak sağlıklı bir istatistiki veri olmaması ve 

otellerdeki iş gören devrinin yüksek olması sebebiyle Adıyaman’daki otellerde çalışan personel 

sayılarıyla ilgili bir bilgiye ulaşmak mümkün olmamış dolayısıyla elde edilen anketlerle veri analizi 

yapılmıştır. Araştırmada istatistiki olarak yapılan analizlerde frekanslar ve güvenilirlik oranları 

analiz edilmiş, çalışma süreleri ve iş gören devri ile örgüt performansı arasındaki ilişkiler tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma Adıyaman ilindeki otel çalışanlarıyla yapıldığından diğer bölgeler 

ile aynı sonuçları göstermeyebilir. Örneğin mevsimlik olma özelliğinin daha fazla olduğu ve bu 

sebeple iş gören devrinin daha yüksek olması beklenen kıyı bölgelerindeki otel çalışanları açısından 

farklılıklar gösterebileceği öngörülmektedir. 
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5. BULGULAR 

Araştırma sonucu elde edilen verilerin frekans analizleri yapılarak dağılımlar tablo şeklinde 

verilmiştir. Bu çalışmada otel personelinin çalışma süresi ile örgütsel performans, işletmeye uzun 

vadede getirisi ve işletmeye kar sağlama boyutu arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı yapılan 

ANOVA testleriyle tespit edilmeye çalışılmış, elde edilen bulgulara ait sonuçlar tablolar halinde 

verilmiştir. 

 

5.1. Araştırmaya Katılan İşletmelerin Demografik Özellikleri  

Bu bölümde çalışanların eğitim durumu, işlemedeki çalışan sayısı, görev tanımı, çalışma süresi ile 

ilgili demografik değişkenlere ait frekans dağılımları tablo 1’ de gösterilmektedir. 

 

Tablo 1: İşletmelerin Demografik Değişkenleri Tanımlayıcı Frekans Tabloları 

Eğitim Durumu F (%) Görev Tanımı F (%) 

Ortaöğretim-Lise 55 57.9 İşletme Müdürü 14 14.7 

Önlisans (MYO) 24 25.3 Bölüm Şefi / Sorumlusu 23 24.2 

Lisans 10 10.5 Bölüm Çalışanı 58 61.1 

Lisansüstü 6 6.3 Toplam 95 100 

Toplam 95 100 Çalışma Süresi F (%) 

Çalışan Sayısı F (%) 1 Yıldan Az 35 36.8 

1 – 10  22 23.2 1 – 3 Yıl arası 25 26.3 

11 – 20  37 38.9 3 – 5 Yıl Arası 17 17.9 

21 – 30  17 17.9 5 Yıl ve Üzeri 18 19.0 

31 ve Üzeri 19 20.0 Toplam 95 100 

Toplam 95 100    

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi eğitim durumlarına göre araştırmaya katılanların 55 kişi (%57.9) ile 

Ortaöğretim-Lise düzeyinde eğitimi olan grupta yoğunlaştığı, Eğitim durumu Lisansüstü düzeyinde 

olan grubunu ise 6 kişi (%6.3) ile en az olduğu görülmektedir. Eğitim durumlarına göre araştırmaya 

katılan otel çalışanlarının 24 kişi ve (%25.3) ile Ön lisans, 10 kişi ve (%10.5) ile Lisans düzeyinde 

eğitime sahip oldukları görülmektedir. Buradan anlaşıldığı üzere çalışanlar arasında en yoğun kesimin 

Ortaöğretim-Lise düzeyinde bir eğitime sahip oldukları görülmektedir. Araştırmaya katılanların 



ADIYAMAN 
ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ KONGRESİ 

 

35 

çalıştıkları işletmelerdeki çalışan sayılarına bakıldığında, İşletmelerin çalışan sayılarının 37 kişi 

(%38.9) ile 11–20 kişi arası olan grupta yoğunlaştığı, diğer grupların birbirine yakın aralıklarda 

olmakla birlikte, 22 kişi (%23.2) ile 1-10 kişi arası çalışanın olduğu ikinci yoğun grubu oluşturduğu, 

bunu 19 kişi (%20.0) ile 31 kişi ve üzeri çalışana sahip işletmelerde çalışan üçüncü grubun takip ettiği 

ve son olarak en az katılımcının olduğu 17 kişi(%17.9) kişi ile 21–30 kişi arası çalışanı olan işletme 

çalışanlarından oluştuğu görülmektedir. Araştırmaya katılanların çalıştıkları işletmelerdeki 

pozisyonları ile alakalı olan soru grubuna verilen yanıtların dağılımına bakıldığında; en fazla 

katılımcının 58 kişi (%61.1) ile Otellerde daha çok ara eleman olarak nitelendirilen bölüm 

çalışanlarından oluştuğu görülmektedir. Bunu 23 kişi (%24.2) ile bölüm şefi veya bölüm sorumlusu 

olarak nitelendirilen otellerde departman amiri olarak isimlendirilen orta kademe yöneticilerden oluşan 

gurubun takip ettiği ve son olarak en az katılımcının olduğu işletme sorumlusu veya genel müdür 

pozisyonundaki kişilerden oluştuğu görülmektedir. Araştırmaya katılanların çalıştıkları işletmede kaç 

yıldır çalıştıklarını belirlemeye yönelik olarak sorulan çalışma süresi ile ilgili soruya katılımcıların 

verdikleri yanıtlar incelendiğinde; çalıştıkları işlemede 1 yıldan az bir süredir çalışanların sayısının 35 

kişi (%36.8) kişi ile en fazla çalışanın olduğu grubu oluşturduğu görülmektedir. Çalışanların 25 kişi 

(%26.3)’ lük bir kesimi ise çalıştıkları işyerinde 1-3 yıl arası bir süredir çalıştığını belirtmiş, bunu 17 

kişi  (%17.9) ile 3-5 yıldır aynı işletmede çalıştığını belirtenler ile 5 yıldan daha uzun bir süredir aynı 

işletmede çalıştığını belirten 18 kişi (%19.0) kişi takip etmiştir. Bu durum bize otel işletmelerinde 

çalışanların iş gücü devri açısından çalışma sürelerinin oldukça kısa olduğunu göstermektedir. Birçok 

çalışanın bir yıllık bir süreyi bile dolduramadan, iş kanunu açısından önemli kazanımlara sahip olma 

imkânları olan bir yıllık kıdem şartını sağlayamadan işinden ayrıldığı ya da çıkarılmak suretiyle işini 

kaybettiği görülmektedir. 

 

5.2. Araştırmanın Hipotezleri 

H1: Personelin çalışma süresinin örgütsel performans üzerinde olumlu etkisi vardır. 

 

Tablo 2: Personelin Çalışma Süresi İle Örgütsel Performans Arası ANOVA Analizi 

ANOVA Sum of Squares df Mean Square F p 

Gruplar Arasında 51,356 38 1,351 1,093 ,375 

Grup İçinde 69,233 56 1,236   

Toplam 120,589 94    

 

Personel çalışma süresi ile örgütsel performans arasında yapılan tek yönlü varyans (ANOVA) 

analizinin sonucu olarak önemlilik değeri 0.375 bulunmuştur. Personelin çalışma süresi ile örgütsel 

performans arasında % 5 anlamlılık düzeyine göre anlamlı derecede fark bulunmamaktadır. Bu 

nedenle H1 hipotezi kabul edilmemektedir. 

H2: Personelin çalışma süresinin işletmeye uzun vade de getirisi üzerinde olumlu etkisi vardır. 
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Tablo 3: Personelin Çalışma Süresi İle İşletmeye Uzun Vade de Getiri Arası ANOVA Analizi 

ANOVA Sum of Squares df Mean Square F p. 

Gruplar Arasında 31,306 26 1,204 ,917 ,585 

Grup İçinde 89,283 68 1,313   

Toplam 120,589 94    

 

Personel çalışma süresi ile işletmeye uzun vadede getirisi arasında yapılan tek yönlü varyans 

analizinin (ANOVA) sonucu olarak önemlilik değeri 0.585 bulunmuştur. Personelin çalışma süresi ile 

örgütsel performans arasında % 5 anlamlılık düzeyine göre anlamlı derecede fark bulunmamaktadır. 

Bu nedenle H2 hipotezi kabul edilmemektedir. 

H3: Personelin çalışma süresinin işletmeye kar sağlama boyutu üzerinde olumlu etkisi vardır. 

 

Tablo 4: Personelin Çalışma Süresi İle İşletmeye Kar Sağlama Boyutu Arası ANOVA Analizi 

ANOVA Sum of Squares df Mean Square F p 

Gruplar Arasında 47,061 27 1,743 1,588 ,065 

Grup İçinde 73,528 67 1,097   

Toplam 120,589 94    

 

Personel çalışma süresi ile işletmeye kar sağlama boyutu arasında yapılan tek yönlü varyans analizinin 

(ANOVA) sonucu olarak önemlilik değeri 0.065 bulunmuştur. Personelin çalışma süresi ile örgütsel 

performans arasında % 5 anlamlılık düzeyine göre anlamlı derecede fark bulunmamaktadır. Bu 

nedenle H3 hipotezi kabul edilmemektedir. 

 

6. SONUÇ 

Günümüz rekabet ortamında işletmelerin başarısı verdikleri hizmetin kalitesine bağlıdır. Müşteri 

ihtiyaçlarını en uygun ve hızlı şekilde karşılanması işletme çalışanlarının performansına bağlı olup 

performansı ise işletmede çalışma süresi ile orantılıdır denilebilir. Çünkü çalışan tecrübe kazandıkça 

becerileri gelişecek ve işletmedeki olaylara bakış açısı değişecek ve bu da çalışma performansına 

dolayısıyla örgütsel performansına etki edecektir. Örgütsel performans, amaçlanan çıktılarla 

karşılaştırıldığında gerçek sonuçları veya çıktıları içerir. Organizasyonlarda çalışanlara çalıştıkları 

süreye bağlı olarak performans bilinci aşılanarak, müşteri açısından önemli olanın, kaliteli, ucuz ve 

kısa sürede hizmetin sunulmuş olması gerektiği önemlidir. Çalışanların işe ve dolayısıyla işletmeye 

olan bağlılıkları arttıkça motivasyonu da artmaktadır. Personelin motivasyonu örgütsel performansı 

olumlu yönde etkileyeceği muhtemeldir.   
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Araştırmadan elde edilen sonuçlar için demografik durumlar incelendiğinde; çalışanların eğitim 

durumuna bakıldığında Ortaöğretim-Lise grubunda, görev tanımına bakıldığında bölüm çalışanı, 

çalışan sayısına bakıldığında 11-20 sayısı, çalışma süresine bakıldığında ise 1 yıldan az seçeneğinde 

yoğunlaşma olduğu görülmektedir. Araştırmanın hipotezleri incelendiğinde ise analizler sonucu 

hipotezlerin tamamının kabul görmediği tespit edilmiştir. Hipotezlerin kabul görmemesi ise 

demografik durumlarda çalışma süresinin 1 yıldan az seçeneğinin yoğunlukta olması kaynaklı olduğu 

önemli bir etkendir diyebiliriz. Çünkü çalışanların kısa süreli çalışması örgütsel performansı 

etkileyeceği muhtemeldir. Hipotezlere bakıldığında çalışma süresinin örgütsel performansa, işletmeye 

uzun vade de getirileri ve kar sağlama boyutu üzerinde durulmuştur. Çalışma süresi, uzun vadeli getiri 

ve kar sağlama boyutu bir biri ile önemli bir ilişki içinde olup birbirleri ile doğru bir orantı içinde 

diyebiliriz. Personel bir işletmede ne kadar çok çalışırsa işletme ile olan bağının o derecede artacağı 

muhtemeldir. Çünkü işletme kültürünü o derecede benimseyecek ve bu performansına etki edecektir. 

Sonuç olarak büyük yatırım yaparak işletme kuran girişimcilerin personel çalıştırma konusunda olan 

politikalarını yeniden göz geçirmesi gerekmektedir. Personelin iş tatmini, motivasyonu ve personel 

devrinin az olması için işletme yetkilerinin duyarlı davranması gerekmektedir. Bu durum örgütsel 

performans, uzun vadeli getiri ve kar sağlama boyutu anlamında önem taşımaktadır. İlgili araştırma 

ülke ekonomisine ciddi katkısı olan turizm sektöründe yapılmıştır. Böyle önemli bir sektörde personel 

devrinin çok olması ülke ekonomisi içinde önemli olup bu araştırmanın diğer sektörlerde yapılması 

faydalı olacaktır. 
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ÖZET 

Farklı kültürlerden araştırmacılar arasında sosyal bilimlerde işbirliği arka plana baktığımızda asla basit 

veya sorunsuz değildir. Dil engellerinin üstesinden gelmek zorunda olmak da aynı zamanda kültürel 

sınırları aşmanın önemini vurgular. 2000 yılında başlatılan Avrupa Araştırma Alanı, karşılaştırmalı 

araştırmaları analiz etmek için ortaya konulmuştur. Özellikle bu araştırma alanı içinde başlatılmış olan 

verimli bir çalışma ekonomik, politik ve sosyo-kültürel farklılıkların çokluğu nedeniyle sınırları 

zorlayarak yerini bulmuş bağlamlardır. Bu farklılıklar, araştırmalara sırayla çalışma yöntemlerini 

etkileyen gelenekler olarak yansımaktadır. Oysa doğa bilimleri, ortak olan kavramlar ve dil ile 

ilgilenir, sosyal bilimciler için ise çalışmanın nesnesi sosyal olarak inşa edilmiştir ve evrensel değildir.  

Bu nedenle kavramlara ulusal, onları üreten ve içinde bulundukları bölgesel, yerel ve disipliner 

bağlamlar politikası uygulanmaktadır. Bu araştırma, kültürel ve dilsel bilginin araştırmacıların 

karşılaştırmalı yaklaşımlarına ilişkin bilgi ve deneyimlerini ulusal sınırları aşarak ortaya koymaktadır. 

Gelenekler, teorik ve metodolojik konular, ülke seçimi karşılaştırma ve uluslararası ekiplerde 

çalışmanın pratiklikleri disiplin incelemesi bağlamında araştırma kapsamına alınır. Ayrıca, araştırma 

sürecinin sonuçlarına bakıldığında hangi yöntemlerle yapıldığına da dikkat edilir. Araştırma ve 

politika arasındaki bağlantıların bir değerlendirmesi izlenir ve değerlendirilir. Sosyal bilim 

araştırmacıları, geçmişte olduğundan çok daha büyük ölçüde Avrupa ve Avrupa Araştırma Alanı'nın 

ortaya çıkmasıyla zorlanmaktadır. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin de dahil edilmesi ile büyük ölçekli 

çok uluslu konsorsiyumlar oluşturularak doğa bilimleri modeli (Kritik kitle) ortaya konulmuştur. Bu 
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yüzden araştırmacılar, aktif olarak dış finansman aramaya teşvik edilirler ve çalışmalarına uluslararası 

bir boyut kazandırmak için çaba harcarlar. Karşılığında sosyal bilim araştırmacıları, hesap verebilirlik, 

üretkenlik baskılarına, işbirliği yoluyla yapılan politika ve katma değer vergilere maruz kalmaktadır. 

Bu bağlamda sağlanan kanıtlar, Avrupa'daki sosyal bilimciler için dikkate değerdir. Çünkü; dil ve 

kültür, ders çalışmak için aynı anda hem nesne hem de ortamdır. Diğer dilleri ve kültürleri 

anlayamama, seçici ve dışlayıcı mekanizma, ekiplerin üyeliğini belirleme, ve çalışma düzenlemeleri 

nihayetinde bulguların yorumlanmasını da zorunlu kılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kültür, Kültürel Sınırlar, Kültürel Farklılıklar, Sınırları Aşmak 

 

ABSTRACT  

Collaboration in the social sciences between researchers from different cultures is never simple or 

smooth against the background. Having to overcome language barriers also highlights the importance 

of crossing cultural boundaries. The European Research Area, launched in 2000, was put forward to 

analyze comparative studies. A fruitful study, especially started in this research area, has found its 

place by pushing the boundaries due to the abundance of economic, political and socio-cultural 

differences. These differences are reflected in research as traditions that in turn influence working 

methods. Whereas the natural sciences are concerned with common concepts and language, for social 

scientists the object of study is socially constructed and not universal. For this reason, a policy of 

national, regional, local and disciplinary contexts that produce them and in which they exist is applied. 

This research reveals researchers' knowledge and experience of comparative approaches to cultural 

and linguistic knowledge across national borders. Traditions, theoretical and methodological issues, 

country selection comparison, and practicalities of working in international teams are covered in the 

context of disciplinary review. In addition, when looking at the results of the research process, 

attention is paid to the methods used. An assessment of the links between research and policy is 

followed and evaluated. Social science researchers are challenged to a greater extent than in the past 

by the emergence of Europe and the European Research Area. With the inclusion of Central and 

Eastern European countries, large-scale multinational consortia were formed and the natural sciences 

model (Critical mass) was put forward. Researchers are therefore encouraged to actively seek external 

funding and strive to give their work an international dimension. In turn, social science researchers are 

exposed to the pressures of accountability, productivity, policy through collaboration, and value-added 

taxes. The evidence provided in this context is remarkable for social scientists in Europe. Because; 

language and culture are both objects and environments for study at the same time. The inability to 

understand other languages and cultures, the selective and exclusionary mechanism, the determination 

of the membership of the teams, and the working arrangements ultimately necessitate interpretation of 

the findings. 

Key words: Culture, Cultural Borders, Cultural Differences, Crossing Borders 
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ÖZET 

UNESCO’nun “Bilgi Toplumları İnşası” teması altında 1992 yılından beri Dünya Belleği Programı’nı 

yürüttüğü ve bu bağlamda 1993 yılında Polonya’da yapılan toplantı ardından her iki yılda bir düzenli 

toplantılar gerçekleştirdiği bilinmektedir.  

Program ile, insanlığın belleğini oluşturan ve çeşitli nedenlerle yok olma riski taşıyan belge ve 

bilgilerin korunması, dijital paylaşımı, evrensel erişimi, bu konuda dünya çapında farkındalık 

sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 1995 yılında Dünya Belleği Kütüğü oluşturulmuş; 1997 

yılında ise kütüğe ilk kayıt alınmıştır. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu önerisi ile, ülkemizden yedi 

belge belgesel miras olarak kütüğe kaydedilmiştir. 

Dünya Miras Listesi kapsamında yer alan somut ve somut olmayan kültürel miras değerleri dışında 

önemli belgelerin de kayıt alına alınması, korunması, evrensel bağlamda paylaşımı büyük önem 

taşımaktadır.  

Çalışmanın amacı, belgelerin korunmasını amaçlayan “Dünya Belleği” kavramı ve kütüğünden 

hareketle tarihi yapı ve çevrelerin korunmasında çok önemli bir yer oluşturan belgelerin sürekliliğini 

sağlamaya yönelik olarak bu satırların yazarınca oluşturulan “belgesel sürdürülebilirlik” kavramının, 

koruma ve bellek açısından önemini tartışmaktır.  

Bu bağlamda çalışma, diyalektik yöntem ile ele alınmakta; konunun farklı boyutları tartışılmaktadır. 

Çalışmanın kapsamını “belgesel sürdürülebilirlik” ve “Dünya Belleği” oluşturmaktadır.  

Tarihi yapı ve çevrelerin, sağlıklaştırma, koruma, onarım çalışmalarında süreçteki durumunu okuma 

açısından eski haritalar, eski fotoğraflar, kadastral paftalar, süreçteki değişimi yansıtan belgeler büyük 

önem taşımaktadır. Bunlar, onarımın başarısı ve özgün durumun belirlenmesi yanı sıra başlı başına 

tekil belgeler olarak da çarpıcı bir değer yansıtırlar. Çeşitli nedenlerle günümüze ulaşamayan tarihi 

çevreler açısından da, geçmişin izlerinin okunabileceği önemli kaynaklar niteliğindedir.  

Bu bağlamda, araştırmada belgesel sürdürülebilirliğin önemi ortaya konulmaya çalışılmaktadır.    

Anahtar kelimeler: Kent Belleği, Belgesel Sürdürülebilirlik, Koruma, Tarihi Çevre, Kültürel Miras. 

 

ABSTRACT 

It is known that UNESCO has been carrying out the Memory of the World Program since 1992 under 

the theme of "Building Information Societies" and in this context, after the meeting held in Poland in 

1993, it has held regular meetings every two years. 
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With this program, it is aimed to protect the documents and information that constitute the memory of 

humanity and that are at risk of extinction for various reasons, share them digitally, their universal 

access, and raise worldwide awareness on this issue. In this context, the Memory of the World 

Register was created in 1995 and in 1997, the first record was registered. With the proposal of the 

UNESCO Turkish National Commission, seven documents from our country were registered as 

documentary heritage. 

Apart from the tangible and intangible cultural heritage values taking place in the World Heritage List, 

it is of great importance that important documents are registered, protected and shared in a universal 

context. 

The aim of the study is to discuss the importance of the concept of "documental sustainability" created 

by the author of these lines in terms of preservation and memory, in order to ensure the continuity of 

the documents that constitute a very important place in the preservation of historical buildings and 

environment, based on the concept of "Memory of the World" and its register, which aims to preserve 

documents. 

In this context, the study is handled with the dialectical method and different aspects of the subject are 

discussed. The scope of the study consists of "documental sustainability" and "Memory of the World". 

Old maps, old photographs, cadastral sheets, documents reflecting the change in the process are of 

great importance in terms of reading the status of historical buildings and environment in the process 

of rehabilitation, protection and repair. As well as the success of the repair and the identification of the 

original situation, they represent a striking value as stand-alone documents. They are also important 

sources where traces of the past can be read in terms of historical environment that could not survive 

due to various reasons. 

In this context, in the research, the importance of documental sustainability was tried to be revealed. 

Keywords: City Memory, Documental Sustainability, Conservation, Historical Environment, Cultural 

Heritage
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ÖZET 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin önemli şehirlerinden birisi olan Adıyaman bünyesinde barındırdığı 

çok sayıda tarihi yerleşim sayesinde tüm zamanlar boyunca araştırmacıların dikkatini çekmeyi 

başarmıştır. 19. yüzyılın başlarından itibaren bölgede yapılmaya başlanan araştırmalar bölgenin zengin 

tarihine ışık tutmayı başlatan ilk çalışmalar olmuştur. Genellikle çeşitli görevlerle bölgeye gelen 

yabancılar veya gezginler tarafından yapılan bu çalışmalar neticesinde bölgenin Antik çağlardan 

itibaren yerleşim alanı olduğu gözlenmeye başlamıştır. Adıyaman şehrini genel bir düzlem olarak 

düşündüğümüzde şehrin tümünü kapsayan yüzey araştırmaları 2000-2005 yılları arasında Prof. Dr. 

Ahmet Ali Bayhan ve Dr. Öğr. Üyesi Fikri Selman tarafından yapılmış ve bir kitap olarak 

yayınlanmıştır. Ancak bu çalışmadan çok önce özellikle Aşağı Fırat Havzası Projeleri 1975 yılında 

başladığında Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ şehirleri ile birlikte Adıyaman’da da 90 adet yerleşmede 

çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. 1964 T. Goell tarafından çalışmalar yapılmaya başlanan Samsat 

Höyük bu projeler kapsamında en önemli sonuçları veren yerleşmelerden biri olmuş ve 1978-1987 

yılları arasında N. Özgüç tarafından kapsamlı kazılar yürütülmüştür. Bunun dışında 1968 yılı ve 

sonrasında Eski Kahta-Yeni Kale, Ancoz ve Horis Kale gibi alanlarda yapılan çalışmalar bölgenin 

Prohistorik yerleşimlerinden Ortaçağ yerleşimlerine kadar uzun soluklu yerleşim alanı olduğunu 

ispatlayan çalışmalar olmuştur. 

Bu çalışmalardan sonra Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm başkanı Doç. Dr. Sabahattin Ezer 

başkanlığında 2013 yılından itibaren yüzey araştırmalarına tekrar başlanmış ve 2016 yılına kadar 

kesintisiz devam etmiş, kısa bir aradan sonra 2020 yılında tekrar başlamıştır. Adıyaman il merkezi ve 

ilçelerinde yer alan prohistorik ve protohistorik yerleşim alanlarında yapılan yüzey araştırmalarında 

elde edilen ortaçağ seramikleri bölgelerin devamlılık gösteren bir yerleşim alanı olduklarını 

ispatlamaktadır. Büyük Turuş Höyük, Fırlaz Höyük, Külaf Höyük, Bağdere Höyük, Zor Mağara ve 

Şavi Harabelerinde elde edilen Ortaçağ seramiklerinin genellikle günlük yaşam kapları olan sırsız, 

kaba ve kırmızı hamurlu çeşitli kap tipleri oldukları anlaşılmaktadır. bu kapların detaylı form ve 

hamur özelliklerinin değerlendirilmesi bölgenin yerleşim alan özelliklerinin yanında ekonomik 

koşulları ve özellikle ortaçağ beğeni anlayışları ve ticari ilişkilerinin de ortaya koyulması açısından 

önemli olacaktır. Az sayıda da olsa bulunan Samsat, Eski Kahta, Horis Kale, Suriye ve Harran 

bölgelerinde rastlanan sırlı seramiklerin bölgede rastlanması ticaret hayatı için yorumlar yapmamızı 

sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ortaçağ, Adıyaman, Seramik 
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DEĞİŞEN TÜKETİM ANLAYIŞININ SANATA YANSIMALARI: KRİPTO SANAT 

REFLECTIONS OF CHANGING CONSUMPTION UNDERSTANDING ON ART: CRYPTO ART 

 

Prof. Dr. Sadettin PAKSOY 

Gaziantep Universitesi, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü 

Öğr. Gör. Merve KAPLAN 

Gaziantep Universitesi, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü 

 

ÖZET  

Bireylerin ürettiği ürünleri tüketmesi ve üretemediklerini diğerleriyle takas etmesiyle başlayan 

tüketim, ortak değer olan paranın bulunmasıyla sistematikleşmiştir. Düzenli bir eyleme dönüşen 

tüketim, mekânlarında değişmesini sağlamıştır. Toplumsal hayattaki değişimler ve iletişim 

teknolojilerindeki gelişmeler ise insanların tüketim algılarının değişmesine sebep olmuştur. Yepyeni 

pazar ortamları ve yepyeni satın alma biçimleri ortaya çıkmış ve bu satın alma biçimlerinden biri olan 

sanal para, Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Litecoinpoligon vb. gibi isimlerle adını duyuran kripto 

paraların işlem hacimlerinin üst düzey boyutlara ulaştığı görülmektedir. Zamanın akışı içinde sanat, 

modern, post modern, post post modern akıma evirildiğinden koleksiyoncularda değişen tüketim 

alışkanlıklarına uyum sağlamaya başladılar. Değişen tüketim, sanat tüketimlerine de yansımasıyla 

tüketimin her alanında değişim gözlemlenebilir boyutlara ulaştı. Bu çalışmanın amacı değişen tüketim 

anlayışlarının sanata yansımaları bağlamında kripto sanat konusu hakkında değerlendirmelerde 

bulunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tüketim, Sanat, Kripto, Kripto Sanat 

 

ABSTRACT 

Consumption which begins with the depletion of the products individuals produce and with 

exchanging the ones they cannot produce has been systematized with the advent of the money that is 

common value. Changes in community life and advancement in communication technologies have 

brought about change of consumption perception in people. Newer marketplaces and novel purchasing 

methods have emerged, and it is seen that trading volume of virtual money, cryptocurrencies such as 

Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Litecoinpoligon etc. getting famous, which is a new method of 

those kinds of purchasing, have reached top-ranking levels. In the course of time, as art has evolved 

into modern, postmodern and post post-modern trend, collectors have also begun to accommodate 

themselves to changing consumption habits. With the reflection of changing consumption on 

consumption of art, the change in every corner of consumption has reached to observable levels. The 

purpose of this study is to make evaluations about crypto art in the context of reflections of changing 

consumption understanding on the art. 

Keywords: Consumption, Art, Crypto, Crypto Art 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ 

PSYCHOSOCIAL RISK FACTORS FROM OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 

PERSPECTIVE 

 

Dr. Öğr. Üyesi Derya ÇEVİK TAŞDEMİR 

Gaziantep Üniversitesi, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu, Yönetim Organizasyon Bölümü, (Sorumlu 

Yazar) 

Prof. Dr. Sadettin PAKSOY 

Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli Meslek Yüksekokulu, Yönetim Organizasyon Bölümü 

 

ÖZET 

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının amacı iş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları korumak 

ve çalışanların daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sürdürmelerini sağlamaktır. Dünya Sağlık 

Örgütü’nün (DSO) tanımladığı gibi sosyal, fiziksel ve zihinsel yönden iyilik hali olarak tanımlanan 

sağlık tanımında psikososyal risklere vurgu yapılmıştır. Zira, son yıllarda değişen iş yaşamı ile beraber 

çalışanların sağlık ve güvenliği hakkında bir takım psikososyal risk faktörleri belirginleşmektedir. 

Bireylerin içinde bulundukları psikolojik durum, ruhsal ve fiziksel sağlıkla birlikte algı ve karar verme 

gibi bilişsel fonksiyonları da olumsuz etkilerken çalışma ortamlarında da çeşitli sorunlara sebep 

olmaktadır. Psikososyal risk alanlarında görülen risk faktörlerinden; stres, mobbing, çalışanların 

kararlara katılımının yetersizliği, zayıf kariyer gelişimi, taciz, ağır iş yükü/ temposu, şiddet, zayıf geri 

bildirim, yetersiz değerlendirme, iletişim süreçlerindeki zorluklar, iş güvenliğindeki yetersizlik, sosyal 

izolasyon, fazla çalışma saatleri ve kurum kültürünün yetersizliği gibi zorlukların yanı sıra kişinin 

sosyal çevresinde de karşılaştığı bir takım zorluklar iş yaşamını ve çalışma düzeyini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Bu çalışmada,  iş sağlığı ve güvenliği perspektifinden psikososyal risk etmenleri 

detaylı bir şekilde kavramsal olarak incelenerek psikososyal risk etmenlerinin yönetimini için karar 

alıcılara, politika yapıcılara, gelecek araştırmacılara ve yöneticilere önerilerde bulunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, psikososyal risk faktörleri, çalışma psikolojisi, çalışan 

yönetimi. 

 

ABSTRACT 

The purpose of occupational health and safety studies is to protect employees from work accidents and 

occupational diseases and to ensure that employees continue to work in a healthier environment. 

Psychosocial risks are emphasized in the definition of health, which is defined as social, physical and 

mental well-being as defined by the World Health Organization (WHO). Because, with the changing 

business life in recent years, some psychosocial risk factors about the health and safety of employees 

have become evident. While the psychological state of individuals negatively affects mental and 

physical health as well as cognitive functions such as perception and decision-making, it also causes 

various problems in the working environment. Among the risk factors seen in psychosocial risk areas; 

difficulties such as stress, mobbing, insufficient participation of employees in decisions, poor career 

development, harassment, heavy workload / tempo, violence, weak feedback, inadequate evaluation, 

difficulties in communication processes, inadequacy in job security, social isolation, overworking 
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hours and insufficient corporate culture In addition to this, some difficulties encountered in the social 

environment of the person negatively affect his work life and work level. In this study, psychosocial 

risk factors will be conceptually examined in detail from the perspective of occupational health and 

safety, and suggestions will be made to decision makers, policy makers, future researchers and 

managers for the management of psychosocial risk factors. 

Keywords: Occupational health and safety, psychosocial risk factors, industrial psychology, employee 

management. 

 

1. GİRİŞ 

İşyerlerinde, psikososyal risk faktörlerinin artışı, iş sağlığı ve için yeni zorluklar ortaya çıkarmaktadır. 

İnsanoğlunun fiziksel ve zihinsel olarak hassas yapısı ve insan kaynaklarının kurumsal süreçlere 

entegrasyonun güçlü olmaması nedeniyle, bu riskler giderek daha önemli hale gelmektedir. Burada 

sunulan çalışmanın amacı, fiziksel çalışma ortamındaki müdahalelerle olan ilişkilerine kıyasla bu 

faktörler ve psikososyal alandaki müdahaleler arasındaki ilişkinin gücünü ortaya koymaktır. Bu 

kapsamda gerçekleştirilen çalışmada, iş sağlığı ve güvenliği perspektifiyle, psikososyal risk 

etmenlerine ve altta yatan karmaşıklıkların büyük bir bölümüne toplu bir bakış sunmaktadır. Çalışma 

kapsamında, teori ve pratik için öneriler belirleyerek; psikososyal risk etmenlerine ilişkin derin ve 

kavramsal bir bakış açısı verilmek amaçlanmaktadır.   

 

2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

Geleneksel İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) risklerinde anlaşılan, iş kazaları sebebiyle gerçekleşen 

yaralanmalar, ölümler, meslek hastalıkları, olumsuz iş yeri koşulları gibi somut risklerdir. Ancak 

burada eksik olan nokta insanın sosyal bir varlık olması sebebiyle gözardı edilen psikososyal 

risklerdir. Çoğu durumda; psikososyal risklerin düzenlenmesi, fiziksel ve teknik risklerin 

düzenlenmesine kıyasla daha az başarılı bulunmaktadır (Dahler-Larsen, Sundby, Boodhoo, 2020: 

130). Bu bağlamda ele alındığında psikososyal faktörlerin yönetimi, diğer İSG risklerinin “gerisinde 

kalmaktadır” (Walters ve Wadsworth, 2014: 117).  

İş yerlerinde bulunan riskler Şekil 1 ‘de gösterildiği şekliyle 5 kategoride ele alınmaktadır. Bunlar 

fiziksel risk etmenleri, kimyasal risk etmenleri, biyolojik risk etmenleri, ergonomik risk etmenleri ve 

psikososyal risk etmenleri şeklindedir. 
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Şekil 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Etmenleri 

 

Dünya genelinde gerçekleşen küreselleşme, organizasyonlarda daha fazla rekabet ve ekonomik baskı 

ile sonuçlanmaktadır. Bundan dolayı organizasyonların yeniden yapılanması, BİT ve İnternet'in hızla 

yayılması çalışma dünyasını dolayısıyla da istihdamı önemli ölçüde değiştirmiştir. İşyerindeki ve 

çalışanların iş dünyasındaki değişiklikler, İSG’ nde değişimi zorunlu kılmaktadır. Bu durum 

çalışanların psikososyal tehlikelere daha fazla maruz kalmasına neden olmaktadır. Küreselleşme ve 

artan rekabet, üretim yöntemleri ve iş organizasyonu üzerinde büyük bir etkiye sahip olup, nispeten 

standartlaştırılmış iş organizasyonu ve çalışma süresi modellerinden daha karmaşık ve çeşitlendirilmiş 

yapılara kademeli bir geçişle sonuçlanmıştır. Örgütsel değişiklikler ve özellikle yeniden yapılanma 

bağlamında, iş güvencesizliği ve iş yoğunluğu başlıca risk faktörleri olarak görünmektedir. Yeniden 

yapılandırma biçimlerinin çoğu, kurumsal performansı ve rekabet gücünü artırmayı amaçlamaktadır. 

Bu, işin yoğunlaşmasına, strese ve yorgunluğa neden olabilmektedir (European Agency for Safety and 

Health at Work – EU-OSHA, 2013-2020: 50). Bu paralelde, psikolojik sağlıkla ilgili konular giderek 

daha önemli hale gelmektedir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili konular, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri (OHSAS 18001) 

dahil olmak üzere kurumsal düzeyde sistematik yaklaşımlar gerektirmektedir (Dahler-Larsen, Sundby, 

Boodhoo, 2020: 129). OHSAS 18001 işverenlerin işyerinde güvenlik ve sağlığa yönelik riskleri 

değerlendirmesini ve sürekli takipte bulunmasını gerektiren zorunlu ve süreç odaklı kapsayıcı bir 

çerçeve sağlamaktadır. OHSAS 18001; çalışan etkisi, çalışan katılımı, yönetim desteği ve ayrıca risk 

yönetimi sürecinin diğer organizasyonel yönlerini içermektedir. Bu kapsamda psikososyal riskler ile 

baş etme de OHSAS 18001’in uygulanmasında fayda görülmektedir. 
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GÜVENLİĞİ 
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3. PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ  

İş ortamı, iş organizasyonu ve yönetimi, kurumsal şartlar, çalışanların sorumlulukları ve ihtiyaçlarının 

iyi yönetilememesi önemli birer psikososyal risk alanı olarak tanımlanmaktadır (Walters ve 

Wadsworth, 2014: 117).  

İşyerlerinde psikososyal risklerin artışı, işyerleri için yeni zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Avrupa 

Birliği'nde 2000 yılında psikososyal risklerin (stres, depresyon ve anksiyete) kas-iskelet 

rahatsızlıklarından sonra işle ilgili en yaygın ikinci hastalık olduğunu göstermektedir. İşyerindeki stres 

ve şiddetin, çeşitli ülkelerde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH) %1-3,5'ini oluşturabileceğini 

tahmin etmektedir (Hoel, Sparks ve Cooper, 2001). Psikososyal risk etmenlerinin maliyeti, işyerinde 

uzun süre kaybedilen zaman ve yüksek maliyetle ilişkilendirilmiştir. İşyerinde psikososyal stres 

kaynaklarının (örneğin stres, zorbalık ve şiddet) ekonomik maliyeti gerçekten önemlidir. Bu nedenle, 

işyerinde zihinsel ve fiziksel sağlık ve esenliğe yönelik psikososyal riskleri ele almak için açık ve acil 

bir ihtiyaç vardır. Psikososyal stresörlerin doğası ve yoğunluğundaki değişiklikler ve işle ilgili 

psikolojik hastalık ve yaralanmaların büyük sosyal ve ekonomik maliyetleri, çalışanların zihinsel ve 

fiziksel sağlık ve esenliğini izlemenin ve ele almanın önemini vurgulamaktadır. Bireysel ve kurumsal 

düzeyde müdahaleler gerekli olmakla birlikte yeterli olmamaktadırlar (Dollard, Skinner, Tuckey, vd., 

2007: 2-3). 

Bunlara ek olarak işyerlerindeki potansiyel sağlık tehlikeleri, dijital iletişimin gelişimi ile artan 

erişilebilirlik talebi psikososyal baskıları da içermektedir. Çalışma ortamındaki yapısal, 

organizasyonel ve teknolojik değişiklikler, iş-yaşam dengesi üzerindeki baskıyı artırmaktadır. Bilgi 

İletişim Teknoloji (BİT)' lerindeki gelişmeler, bilgi yükü, hızlı yanıt ihtiyacı, müşteri hizmetlerinin 

kalitesine verilen önem ve bunun sürekli kullanılabilirlik üzerindeki etkileri ve değişimin hızı gibi 

faktörlerin tümü, çalışanlar için baskı ve/veya stres kaynakları olabilmektedir (European Agency for 

Safety and Health at Work – EU-OSHA, 2013-2020: 49). 

Psikososyal risk faktörleri başlı başına bir tehlike olan strese yol açabileceği gibi, fiziksel sağlığın 

bozulmasını da tetikleyebilmektedir. Örneğin, insanları kas-iskelet sistemi sorunlarına daha duyarlı 

hale getirebilecek, vücutta strese bağlı değişiklikler (kas gerginliğinin artması gibi) 

oluşturabilmektedir. Benzer şekilde davranış değişikliğine yol açarak sağlığın bozulmasına sebep 

olabilir. Temin tarihi yakın olan bir işin çalışan mola vermeden çalışma eğilimi içerinse girerse yine 

fiziksel sağlık ile ilgili çalışan sıkıntı yaşayabilmektedir Bu nedenle, makro ölçüde fayda sağlamak 

için hem fiziksel hem de psikososyal faktörlerin tanımlanması ve kontrol edilmesi elzemdir. Pek çok iş 

psikososyal risklere yol açabilecek aşağıdaki istenmeyen özelliklerin bazılarını veya tamamını 

içerebilmektedir (HSE, 2021): 

 

• Çalışma yöntemlerinin (vardiya düzenleri dahil) üzerinde çalışanın kontrolünün olmayışı, 

• Çalışanların becerilerini etkin kullanamamaları, 

• Çalışan katılımının yetersizliği 

• Monoton işlerin fazlalığı 

• Aşırı iş yükü, 

• Sosyal etkileşimin zayıf oluşu, 
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• Çaba-ödül dengesizliğidir. 

Son yirmi yılda çoğu Avrupa ülkesinde çalışma yoğunluğu artmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojileri, 

pazarlama, danışmanlık, tasarım ve finans gibi alanlarda; yüksek iş yükü, yüksek sorumluluk ve 

yüksek esneklik talebi ile eş zamanlı talep edilmekte ve bu durum iş-yaşam dengesini olumsuz 

etkileyebilmektedir. Özellikle eğitim, sağlık ve sosyal sektörlerde çalışanlar, duygusal yükü yüksek 

sıkıntılı çalışma koşullarına maruz kalmakta ve işyerinde şiddet, taciz gibi olumsuz durumlara maruz 

kalabilmektedir. 1995–2005 döneminde fiziksel şiddet düzeyinde % 4'ten % 6'ya bir artış olduğunu 

göstermiştir. Tüm çalışanların %2'sinin iş arkadaşlarından, %4'ü işyeri dışından fiziksel şiddete maruz 

kaldığını ve %6'sının fiziksel şiddet tehdidine maruz kaldığını bildirmiştir Belirtilen durumların olması 

durumunda işyeri psikososyal risk faktörleri oluşumu gerçekleşmektedir (European Agency for Safety 

and Health at Work – EU-OSHA, 2013-2020): 

• Aşırı iş yükü 

• Çatışan talepler ve rol yetersizliği 

• Çalışanı etkileyen kararların alınmasına katılım eksikliği ve işin yapılma şekli üzerinde etki 

eksikliği 

• Kötü yönetilen organizasyonel değişim, iş güvencesizliği 

• Etkisiz iletişim, yönetimden veya iş arkadaşlarından destek eksikliği 

• Psikolojik ve cinsel taciz, üçüncü şahıs şiddeti. 

Psikososyal risklerin; sosyal ve ekonomik maliyetleri bulunmaktadır: Bunlar, güvenli olmayan, 

sağlıksız çalışma ortamları, artan maluliyet ödeneği talepleri ve çalışanların aktif yaşamdan daha erken 

ayrılmasıdır (European Agency for Safety and Health at Work – EU-OSHA, 2013-2020: 49). 

 

4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  

Hiç şüphe yok ki, tüm süreçlerde olduğu gibi, psikososyal risk etmenleriyle baş etme sürecinde de en 

kritik zorluklardan biri, doğru zamanda doğru kararları almaktır. Hükümet, kamu hizmetleri, sağlık 

hizmetleri, sosyal hizmetler, ticari şirketler vb. dahil olmak üzere tüm sektörlerdeki karar vericiler, 

stratejik, taktiksel kararlardan operasyonel kararlara kadar tüm karar alma seviyelerinde hızlı bir 

şekilde etkili kararlar almakta zorlanmaktadırlar. Bu durumdan kaynaklı olarak, insan hayatı; iş sağlığı 

ve halk sağlığı açısından gereksiz kayıplara ve organizasyonlar ise ekonomik zarara 

sürüklenmektedirler. Psikososyal risk etmenlerinin birey üzerindeki etkileri kadar çalışma hayatı ve iş 

uygulamaları üzerinde de etkileri olmaktadır. Karar vericilere benzeri görülmemiş krizlerle başa 

çıkmak, en etkili ve verimli kararları vermede yardımcı olmak için psikososyal risk etmenlerinin iyi 

yönetimi zorunlu hale gelmiştir. 

Bu kapsamda psikososyal risk etmenlerinin çalışan üzerindeki yıkıcı etkilerinden korunmak amacıyla 

organizasyonların, dolayısıyla da iş hayatının verimliliğini zora sokmaktadır. Bu maksatla bu 

araştırmada, "psikososyal risk etmenleri" kavramını tanıtılarak, kavramsal olarak açıklaması 

yapılmıştır. Psikososyal risk etmenlerine odaklanma konusunda önemli ölçüde mücadele eden 

çalışanların ve yöneticilerin; işin niteliğine bağlı olarak, uygun çalışma yöntemleri ve başa çıkma 

mekanizmaları ile ilgili bilgiler verilerek, çalışanların ve dolayısıyla da organizasyonların verimliliğini 

arttırmak bakımından önem arz etmektedir. 
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Doğru yaklaşımla, iş büyüklüğü veya türü ne olursa olsun, psikososyal riskler ve işle ilgili stres 

önlenebilir ve başarılı bir şekilde yönetilebilir. Diğer işyeri güvenlik ve sağlık riskleriyle aynı mantıklı 

ve sistematik şekilde ele alınabilirler. Stresi yönetmek işverenler için yalnızca ahlaki bir yükümlülük 

ve iyi bir yatırım değildir, aynı zamanda 89/391/EEC sayılı Çerçeve Direktifinde belirtilen yasal bir 

zorunluluktur ve sosyal ortakların işle ilgili stres ve işyerinde taciz ve şiddete ilişkin çerçeve 

anlaşmalarıyla desteklenir (OSHA, 2021). 

Diğer İSG risklerinde olduğu gibi, psikososyal riskleri azaltmak için toplu koruyucu tedbirlerine 

bireysel koruyucu tedbirlere kıyasla öncelik verilmelidir. Bu kapsamda yapılacak ilk adım psikososyal 

risklerin değerlendirilmesidir. Bu kapsamda, psikososyal risklerin ve risk gruplarının belirlenmesi; 

müdahaleleri değerlendirmek; yol gösterici eylemler yürütmek; önleme politikaları ve uygulamaları 

konusunda çalışanları bilgilendirmek; politikalar ve müdahaleler için önceliklerin belirlenmesi; ulusal 

ve uluslararası düzeylerde ilerleme için gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar ile kendi uygulamaları 

kıyaslamak; değişen eğilimleri, mevzuatı ve yeni gelişmeleri izlemek; belirli konularda araştırmaları 

desteklemek; ulusal standartlar geliştirmek; ve ortaya çıkan risklerin tahmin edilmesi (Smulders, 2002; 

Dollard, Skinner, Tuckey, vd., 2007: 3) yapılacaklar arasında yer almaktadır.  Gerçekleştirilen 

çalışmalar hükümetler, sendikalar, ilgili kurum ve kuruluşlar, İSG uzmanları, işverenler, 

araştırmacılar, yöneticiler, politika yapıcı ve uygulayıcılar ve daha geniş topluluk dahil olmak üzere 

önemli paydaşlarca eş zamanlı ve işbirliği içerisinde gerçekleştirilmelidir. 

Bu çalışmada alan yazına kazandırılan bilgiler, gelecekteki uygulamalarda yöneticiler ve çalışanlar 

için organizasyonların ve yöneticilerin psikososyal risk etmenlerini etkili bir şekilde yönetmesine dair 

bir bakış açısı sunmaktadır. 

Gerek çalışanların iş sağlığı ve güvenliği yönünden gerekse de toplumsal sağlık yönünden ve 

verimliliğin arttırılması bakımından, uzaktan çalışma modellerinin daha derinlemesine nitel ve nicel 

analizlerle araştırılması gelecek araştırmacılara önerilmektedir. 
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Özet  

Dünyada ve ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin yasal yükümlülüklerinin yanı sıra çevresel ve 

sosyal yükümlülükleri de önem arz etmektedir. Sosyal onayın alınamadığı durumlarda izin 

süreçlerinde yaşanan gecikmeler, projelerin planlanan iş programının gerisinde kalması, durması veya 

iptali, bu durumlardan kaynaklanan ek maliyetler, şirket itibarının zarar görmesi ve bu durumun 

şirketin gelecekteki projelerini etkilemesi durumları şirketlere  doğrudan veya dolaylı olarak zararlar 

verebilmektedir.  

Türkiye’de projelerin izin sürecinde sosyal etki değerlendirmesini zorunlu kılan herhangi bir yasal 

düzenleme bulunmamaktadır. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde kısıtlı bir “halkın 

katılım toplantısı” süreci tanımlanmıştır. Projenin ÇED raporunda yer verilen “projenin sosyo-

ekonomik etkileri başlığı altında proje alanının demografik yapısını ortaya koyan bilgiler aktarılmakta 

ve bu veriler düzgün bir saha çalışması yapılmadan ve çoğunlukla bu konuda uzman olmayan kişiler 

tarafından derlenmektedir. Ayrıca Stratejik Çevresel Etki Değerlendirmesi(SÇD) uygulamalarında da 

halkın katılımı toplantıları mevcuttur lakin ÇED uygulamalarından farklı bir durum yoktur.  Türk 

Hukuk sisteminde yer alan ÇED ce SÇD prosedürlerinde uygulanacak projelerin sosyal etkilerine 

yeteri kadar önemin verilmemesi bir başka ifade ile paydaş farkındalığının zayıf olması; sorunlar 

oluşturabilme riski taşımaktadır. Yapılması planlanan politikalar, programlar, planlar, projelere; bu 

nedenle;  kredi desteği verecek yabancı yatırımcılar Türkiye’de mevzuat gereği  SÇD ve ÇED 

yapılmış olsa dahi yeterli görmemekte ve  Sosyal Etki Değerlendirme raporunun yaptırılmasını 

mecbur kılmaktadırlar.  

Sosyal etki değerlendirmesi için her projeye uygulanabilecek standart bir uygulama modeli 

bulunmamaktadır. Çalışmada;  plan ve projelerde SED için Türk mevzuatının zayıf olması nedeniyle 

BM,OECD,Dünya Bankası gibi belirli kuruluşlar tarafından hazırlanmış kapsamlı çalışmalardan 

yararlanılmıştır. Ekvator Prensipleri,İFC standartları,OECD Çevresel İndikatörleri, SUTRA 

Sürdürülebilir Ulaşım İndikatörleri, Victoria Ulaşım Politikaları Sürdürülebilir Ulaşım İndikatörleri ve 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişim İndikatörleri  baz alınarak SED raporlamasında sosyal onay 

açısından olması gereken kriterler belirlenmiştir. Türkiye’deki SED uygulamaları için önerilerde 

bulunulmuştur.  
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Özet 

Artan enerji ihtiyacının karşılanması, çevresel, sosyal, ekonomik faktörleri göz önüne aldığımızda 

yenilenemeyen veya geleneksel yakıtlar yerine insanoğlunu yeni kayıtlar arayışına götürmüştür. Fosil 

yakıtların yerini yavaş yavaş yenilenebilir enerji kaynakları almaktadır. Özellikle, gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde nüfus artışı, sanayileşme, insanların refah seviyesinin yükselmesi ve 

teknolojik gelişmelere paralel olarak önümüzdeki yıllarda enerji talebinin aratacağı aşikardır.  Fosil 

enerji kaynaklarının rezervlerinin  tükenmesi ve kirlilik bazında dünyada ciddi çevre sorunlarına yol 

açması, kaynakların bulunduğu ülkelerin siyasi güç elde etme çabası ve  fiyatlandırma sorunları  gibi 

nedenlerden dolayı yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi artmıştır.  

Uluslararası arenada yenilenebilir enerjinin doğrudan düzenlendiği bir anlaşma bulunmamaktadır. 

Ancak her ne kadar yenilenebilir enerji konusuna yönelik başlı başına bir hukuki çalışma mevcut 

değilse de, birçok önemli çalışmanın içerisinde yenilenebilir enerjinin yaygınlaşması adına önemli bir 

takım düzenlemelere yer verilmiştir. Stochholm Bildirgesi, Rio Konferansı, Kyto Protokolü, 

Johannesburg Planı, Paris Antlaşması sözkonusu düzenlemelerdendir.  

Yenilenebilir enerji, 1982 Anayasasının Tabii Servetlerin ve Kaynakların Aranması ve İşletilmesi 

başlıklı 168. Maddesinde düzenlenmektedir. İlgili hükümde, yenilenebilir enerji kaynaklarını içine 

alan Türkiye’nin sahip olduğu kaynakların kullanma ve işletim hakkı devlete ait olup, bu kullanım ve 

işletim hakkının ise belirli şartlar çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilere bırakılabileceği ve tüm bu 

konulara ilişkin düzenlemelerin kanun ile yapılacağı ifade edilmektedir. Mevzuatımızda;  5346 Sayılı 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik  Enerjisi Üretimi Amaçlı  Kullanımına Dair Kanun;  

yenilenebilir enerji kaynaklarını; hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, dalga, akıntı ve gelgit 

gibi fosil olmayan enerji kaynakları olarak tanımlamaktadır. Tüm bu bilgiler ışığında çalışmada; 

enerji, enerji kaynakları tanımı yapılarak Türk Mevzuatında yenilenebilir  enerjiye ilişkin 

düzenlemeler ve  yetkili idari kurumlar ile  görevleri tespit edilmiştir. Uygulamadaki aksaklıklar için 

çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.  
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Özet 

Son yıllarda, çevre kirliliğinin yarattığı belirgin etkiler, kirlenen sahalarda oluşan riskler, 

biyoçeşitlilikteki azalma meyli ve çevreye yönelik diğer olumsuz sonuçların ortaya çevresel zararı 

önlemek ve iyileştirmek için bir sistem kurmayı zorunlu hale getirmiştir.  

Avrupa Birliği’nde, çevresel sorumluluğa ilişkin bu sistemin kurulması amacıyla, Avrupa 

Parlamentosu ve Konseyi’nin Çevresel Zararların Önlenmesi ve Giderilmesine ilişkin Çevresel 

Sorumluluk Direktifi (ÇSD) kabul edilmiştir. Çevresel Sorumluluk alanında “kirleten öder ilkesini” 

garanti altına alan 2004/35/EC numaralı Çevresel Sorumluluk Direktifi, 30 Nisan 2007 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Farklı bir yaklaşım ortaya koyan Direktif, 1980’li yılların sonunda başlayan 

tartışmaların bir sonucu olarak, Avrupa Topluluğu Antlaşmalarında yer alan “kirleten öder ilkesi” 

üzerine inşa edilmiştir. Direktif, Avrupa Birliği ülkelerinde, çevreye verilen zararların önüne 

geçilmesini ve çevreye zarar veren aktörlerin sorumluluğunu sorgulamayı amaçlamaktadır. Direktif, su 

kaynakları, doğal habitatlar, hayvan ve bitki türleri ile toprak kirliliğinin sebeplerinin ortadan 

kaldırılmasına ilişkin önlemler içermektedir. 

Direktifin amacı; çevresel zararın önlenmesi; zarar oluştu ise bu zararın giderilmesi; faaliyetleri 

sonucu çevresel zarara sebep olan işletenlerin bu zararın iyileştirilmesinden mali olarak sorumlu 

tutulmasıdır. 

Bu çalışmada, son dönemde AB müktesebatına uyum çalışmalarına hız veren Türkiye’de, mevzuatın 

bu sorumluluğu destekleme düzeyi analiz edilmiştir. Çevreyi kirletenin hukuki sorumluluğuna ilişkin 

Türk mevzuatı irdelenmiştir. Bu çerçevede, normlar hiyerarşisinde Anayasa’dan başlamak üzere tüm 

ana mevzuat incelenmiş, sorumluluk türleri açıklanmış ve sonrasında Çevre Kanunu’na göre kirletenin 

hukuki sorumluluğu ayrıca ortaya konulmuştur.  
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ÖZET 

Çeşitli faaliyetlerin çevresel etkileri belirlendiğinde insana ve çevreye gelecek olası zararların da 

önüne geçebilme şansı doğmaktadır. Bu doğrultuda dünyada çevresel etki değerlendirme sistemleri 

geliştirilmiştir. Çevre hukukunun sürdürülebilirlik ilkesi kapsamında etki değerlendirme sistemleri 

geliştirilmiştir. Sözkonusu ilke; ekonomik büyüme ile doğal kaynakların korunması arasında bir denge 

kurulmasını öngörüp ekosistemlerin taşıma kapasitesini dikkate alan bir büyüme modelini 

hedeflemektedir. Başka bir  ifade ile çevreden yararlanırken aynı zamanda korumayı hedefleyen bir 

ilkedir.    

Dünya’da ve ülkemizde  başlıca çevresel etki değerlendirme sistemleri  Çevresel Etki Değerlendirme 

(ÇED), Stratejik Çevresel Etki Değerlendirme, Kümülatif ÇED ve Sosyal Etki Değerlendirme Sistemi 

çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.   

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sistemi, önerilen proje veya faaliyetlerin çevre üzerindeki 

olumsuz etkilerini belirleyerek, bu etkileri ortadan kaldırmayı veya en aza indirgemeyi hedefleyen bir 

sistemdir. Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD); önerilen herhangi bir politika, plan veya programa 

ilişkin olası çevresel sonuçların, ekonomik ve sosyal faktörlerin de dikkate alınarak değerlendirildiği 

sistematik bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Kümülatif Etki Değerlendirmesi; bir proje ya da proje 

faaliyetinin, geçmişteki, günümüzde mevcut ve gelecekte makul olarak öngörülebilen insan faaliyetleri 

ile birlikte çevrede meydana getireceği değişikliklerin incelenmesidir. Sosyal Etki Değerlendirmesi 

(SED); etkileyen ve etkilenenler arasında etkileşim sürecinde oluşan yaşam ve mekâna ilişkin 

etkilerin, muhtemel olumsuz sonuçlarının minimize edilmesine yönelik kapsamlı ve katılımcı yönetim 

sürecidir. Etkileyen ve etkilenen arasındaki etkileşim sürecinin sosyal ve mekânsal değişime duyarlı 

hale getirilmesi amacıyla oluşturulan SED raporları, karar alıcıları yönlendirmeyi amaçlamaktadır 

Çalışmada; Türkiye’de Etki Değerlendirme sistemlerinin hukuki süreci detaylı olarak incelenerek 

sistemler arasındaki farkı ortaya koymak amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: ÇED,SÇD, Kümalitif, SED, Mevzuat  
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ÖZET 

Afetler türlerine göre yerel, bölgesel veya küresel bir yayılım sahasına sahiptirler ve kaçınılmaz olarak 

uzun veya kısa vadede, az veya çok miktarda toplumsal yaşamda ve gündelik rutinde bozulmalara yol 

açmaktadırlar. 2019 Aralık ayında tespit edilen ve 2020 Mart ayı itibariyle Dünya Sağlık Örgütü 

tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs salgını, küresel çapta gündelik hayatın işleyişini alt üst 

etmiş, değiştirmiş ve dönüştürmüştür. Küresel yayılım sahasına sahip olması nedeniyle hemen tüm 

toplumlar bu afetten olumsuz etkilenmiş ve gündelik pratiklerini, sosyal ilişkilerini yeniden dizayn 

etmek zorunda kalmıştır.  

Salgın riski küresel olmakla birlikte bu, tüm toplumsal grupların salgından eşit etkilendikleri anlamına 

gelmemektedir. Bazı gruplar, dezavantajlı konumları itibariyle bu riskten daha fazla 

etkilenebilmektedirler. Bu gruplardan biri de depremzedelerdir. 2020 Ocak ayında Elazığ’da 

gerçekleşen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası, binlerce kişi evleri yüksek ve orta derecede hasar aldığı 

için konteyner kentlerde yaşamaya başlamıştır. Deprem sonrası yaşantıları, yaşadıkları mekânları 

tamamen değişen bu bireylerin hayatları pandemi ile birlikte ikinci kez sekteye uğramıştır.  

Bu çalışma, deprem sonrası 21 metrekarelik yaşam konteynerlerinde yaşayan bireylerin pandeminin 

getirdiği kısıtlamalarla birlikte gündelik hayatlarında meydana gelen değişmelere odakanmaktadır. Bu 

bağlamda ise, heterojen bir yapıya sahip konteyner kent yerleşkesindeki sosyalleşme pratikleri ele 

alınmaktadır. Bu çerçevede Elâzığ ilinde kurulan üç konteyner kentten merkeze yakın konumu 

itibariyle en fazla heterojenlik gösteren konteyner kent seçilmiş ve bu kentte yaşayan 10 aile ile 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları, pandemi koşullarında dışarıya kapalı bir 

konteyner kent yerleşkesinin kendi içinde yeni sosyalleşme pratiklerini gerekli kıldığını, mekânsal 

yakınlığın sosyal mesafenin vurgulandığı bir süreçte büyük oranda sosyal yakınlaşmayı beraberinde 

getirdiğini ortaya koymaktadır. Ancak bu türden bir mekânsal yakınlığın sosyal huzursuzluklara ve 

daha çok izolasyona yol açtığını gösteren sonuçlara da ulaşılmıştır. Bu çalışma, pandemi sürecinde 

dezavantajlı bir grup olan depremzedelerin mecburi, konforsuz ve nispten izole bir mekandaki sosyal 

ilişkilerine odaklanması bakımından önemli görülmektedir. 
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ÖZET 

Üretim faktörlerinin ana unsurlarından birisi olan nüfusun incelenmesi, onunla ilgili politikaların 

geliştirilmesi ve uygulanması ekonomik kalkınma açısından büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla 

yapılan incelemede Türkiye’de nüfusun gelişimi, istihdam boyutunda ele alınmış özellikle kırsal 

alanda kadının yeri tartışılmıştır. İncelemeler sonucunda Türkiye açısından birtakım politika önerileri 

geliştirilmiştir. Şüphesiz bunlar nüfusun gelişimi açısından tek başına yeterli değildir. İstihdam çok 

boyutlu ve mutlak çözülmesi gereken konuların başında gelmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kırsal nüfus, Kırsal istihdam, Nüfusun gelişimi 

 

ABSTRACT 

The examination of the population, which is one of the main elements of production factors, the 

development and implementation of policies related to it are of great importance in terms of economic 

development. In this study, the development of the population in Turkey was discussed in terms of 

employment, and the place of women in rural areas was discussed. As a result of the examinations, 

some policy recommendations have been developed for Turkey. Undoubtedly, these alone are not 

sufficient in terms of population development. Employment is one of the multidimensional and 

absolute issues that need to be resolved. 

Keywords: Rural population, Rural employment, Population development 

 

1.Giriş 

Nüfus, belirli bir bölgede belirli bir zaman diliminde yaşayan toplam insan sayısıdır. Nüfus toplumlar 

için en önemli potansiyel güçlerden biridir. Dolayısıyla bu gücün öneminin farkına varmak, onunla 

hangi iş ve rollerin gerçekleşeceğini bilmek toplumsal sistemin geleceği için çok gereklidir. Beşerî 

kaynakların niteliklerinin belirlenmesi ve ileriye dönük planlanması, kalkınma hedefleri, plan ve 

projeleri için önemlidir. Üretim faktörlerinin ana unsurlarından olan işgücü, bir ülkede, emek arzını 

insan sayısı yönünden ifade eden bir kavramdır. İstatistik terimi ile işgücü, genellikle, 15-65 yaş 

aralığını aşmayan ve kazanç getirici bir işte çalışanların toplamını ifade etmektedir. Kırsal alanda 

işgücü genellikle 15 yaş ve üzerini kapsamaktadır. 
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Dünya nüfusu 2020 yılında 7,5 milyara ulaşırken Türkiye nüfusu ise 82 milyonu geçmiş vaziyettedir. 

FAO tarafından hazırlanan bir çalışmada, dünyada nüfusunun 2050’de %34 artışla 9,1 milyara 

ulaşacağı, dolayısıyla dünya nüfusunun beslenme ve istihdam sorununun tüm dünya ülkelerinin ve 

uluslararası kuruluşların öncelikli politika alanlarından birisi olacağı öngörülmüştür. Dünya nüfusunun 

yarıya yakını kırsal kesimde yaşamakta, nüfusun yaklaşık %20'i geçimini tarımdan sağlamaktadır. 

Sanayinin gelişmesi ve bu alandaki istihdam olanaklarının artması sonucunda dünya genelinde hızla 

artış gösteren kentleşme Türkiye'de de hissedilmektedir. Gelecekte olumsuz sonuçlarla karşılaşmama 

adına kırsal-kentsel nüfus ve işgücünün verimli bir şekilde kullanılması gibi hususların dikkate 

alınması ve korunması kaçınılmazdır (Hekimoğlu ve Baş,2018) 

Günümüzde ülkelerin karşılaştığı en büyük sorunlarından birisi istihdam artışını sağlayamamadır. 

Emeğin atıl kalmasının birçok nedeni vardır. İktisat yazınında emeğe olan talebi arttırmanın 

yollarından biri ekonomik büyümeyi arttırmaktır. Bu bağlamda büyümeyi sağlayan faktörler önem 

kazanacaktır. Yeni bir boyut kazanan büyüme ile istihdam ilişkisi, Türkiye ekonomisi içinde son 

derece önemlidir (Muratoğlu,2011). 

Ülkelerin ekonomik büyümeleri ve sürdürebilirliği, diğer ülkelere karşı sağladığı rekabet üstünlüğü, 

sahip olduğu üretim faktörlerinin verimli şekilde kullanılmasına bağlıdır. Üretim faktörlerinden biri 

olan işgücünün gelişiminin incelenmesi için kullanılacak en iyi gösterge nüfustur. 

Bu çalışmanın temel amacı, üretim faktörlerinin ana unsurlarından olan işgücünün, özellikle, kırsal 

işgücü ve bu işgücünü oluşturan nüfusun potansiyelini ortaya koymaktır. Söz konusu bu potansiyel ile 

ülkenin bugününü ve gelecekteki durumunu tespit etmek, elde edilen sonuçları göz önünde 

bulundurarak kırsal alan işgücü potansiyelinden doğru yararlanmak ve işsizliğin azaltılması için 

öneriler sunabilmektir. Dünya genelinde hızla artış gösteren kentleşme sürecinde, Türkiye ve belli 

başlı ülkelerde kırsal alan faaliyetlerinin sürdürebilir şekilde devam etmesi için gerekli işgücü ve 

istihdamın ne durumda olduğunu ortaya koymaktadır. 

Kırsal alandaki halkın temel geçim kaynağı tarım olmakla birlikte tarım dışı sektörlerde de istihdam 

söz konusudur.  Bununla birlikte kırsal nüfus yalnız başına tarımsal nüfus anlamına da gelmemektedir. 

Kırsalda istihdam edilen nüfusun tarım ve tarım dışı ayrımı her zaman görülmektedir. Gerçekten de 

kırsal alanda çalışan nüfusun hepsi tarım ile uğraşmamakla beraber büyük bir çoğunluğu bu 

kapsamdadır (Çakır,2014). 

 

2.Materyal ve Yöntem 

2.1. Materyal 

Bu çalışma, daha önce konu ile ilgili yapılmış araştırmalara ve istatistikî verilere dayalı olarak 

yürütülmüştür. Araştırmada materyal olarak ikincil nitelikteki veriler kullanılmıştır. Bu veriler de 

konuyla ilgili kurum ve kuruluşlardan: Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Birleşmiş Milletler 

Nüfus Bölümü (UNPD)’den alınan resmi istatistiki veriler ve diğer araştırmacılar tarafından yapılmış 

olan araştırma sonuçları, derleme, inceleme, tezlerden elde edilen bulgulardan oluşmaktadır.  

Ülke seçiminde Türkiye’nin rekabet gücüne katkı yapacak ülkeler dikkate alınmıştır. Uluslararası 

rekabet sürecinde Türkiye ve belli başlı ülkelerin kırsal nüfus ve işgücü piyasasındaki yerini tespit 

etmek oldukça önemlidir.  Türkiye’nin günümüzdeki rekabet düzeyine göz atmak için kırsal nüfus ve 

işgücü ile ilgili literatür taramasında; Nüfus sayımı, milli gelir ve iş gücü piyasasında etkili olan 

aşağıdaki ülkelerin verileri takip edilmiştir. Bu ülkelerden, geçmişten bugüne her konuda dünyaya 
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hâkim olma çabalarıyla bilinen gelişmiş ülkelerden başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, 28 

üyesi olan Avrupa Birliği (2021 yılı itibarıyla AB27), Rusya, gelişmekte olan ülkelerden nüfus hızıyla 

dünya ekonomisine entegre olan Çin ve Hindistan, Türkiye’nin Güney Amerika’da en büyük ticaret 

hacmine sahip olduğu Brezilya gibi 6 ülke seçilerek değerlendirmeler yapılmıştır.   

 

 2.2.Yöntem 

Araştırmada, konuyla ilgili daha iyi değerlendirme yapabilmek için geçmişten günümüze olan 21. 

yüzyılın ilk 20 yılına (her beş yıl esas alınarak) ait toplanan veriler bilgisayar ortamında 

tablolaştırılarak, sayısal verilerin özelliklerine ve çalışmanın amacına uygun yöntemlerle veriler analiz 

edilmiştir.  

 

3.Bulgular ve Araştırmalar  

Üretim faktörlerinden birisi olan işgücünün nüfusun gelişimi ile doğru orantılı olarak geliştiği göz 

önünde bulundurularak; Çalışma incelenen ülkeler bağlamında kırsal nüfusun gelişimininin 

incelenmesi ile başlatılmıştır. Nüfus gelişiminin işgücü piyasasını oluşturması sonucu, kırsal da 

işgücü, işgücünün gelişimi, atıl işgücü ve işsizlik olarak devam ettirilmiştir. 

 

Tablo 1. Türkiye’de ve belli başlı ülkelerde nüfusun gelişimi (1000) 
 

Türkiye AB ABD Rusya Çin Hindistan Brezilya 

2000 63,240 487,491 281,711 146,405 1.290,551 1.056,576 174,790 

2005 68,757 496,299 294,994 143,672 1.330,776 1.147,610 186,127 

2010 72,327 504,743 309,012 143,479 1.368,811 1.234,281 195,714 

2015 78,529 510,559 320,878 144,985 1.406,848 1.310,152 204,472 

2020 84,339 515,106 331,003 145,734 1.439,324 1.380,004 212,560 

Kaynak: İLO. Data Explorer.2021  

 

3.1. Kırsal Nüfus 

Kırsal nüfus dünya nüfusunun yaklaşık %47’sini oluşturmaktadır. İşgücü bakımından da dünya 

nüfusunun yarıya yakını kırsal kesimde yaşamaktadır. Gelişmişlik düzeylerine göre kırsal nüfusun 

payı azalmakta veya artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde kırsal nüfusun payı az, gelişmekte olan ve geri 

kalmış ülkelerde kırsal nüfusun payı yüksektir. 
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Tablo 2. Türkiye’de ve belli başlı ülkelerde kırsal nüfusun gelişimi (1000 kişi) 

   Türkiye      AB ABD Rusya     Çin Hindistan Brezilya 

2000 22,298 137,620 59,055 39,015 829,403 761,701 32,968 

2005 21,838 134,581 59,237 38,112 765,903 809,639 32,086 

2010 21,101 131,123 59,344 37,668 696,250 850,236 30,827 

2015 20,655 126,844 58,641 37,339 627,097 879,985 29,308 

2020 20,032 122,134 57,456 36,301 554,488 900,099 27,646 

Kaynak: İLO. Data Explorer. 2021 

 

İLO 2020 verilerine göre; Hindistan haricinde incelenen diğer ülkeler nüfusunun yarısından çoğu 

kentsel bölgede yaşamaktadır. Yıllar itibarıyla ülkelerin kır nüfusunda nispeten bir azalma görülmüş 

iken Hindistan’da ise sürekli artış görülmektedir (Tablo 2). 

 

3.1.1. Kırsal nüfusun genel nüfustaki payı  

 

Tablo 3. Kırsal nüfusun ülke nüfusundaki payı (%) 
 

Türkiye AB ABD Rusya Çin Hindistan Brezilya 

2000 35,3 28,3 21,0 26,6 62,9 72,1 18,9 

2005 32,2 27,2 20,1 26,5 56,3 70,6 17,2 

2010 29,2 26,1 19,2 26,3 49,7 68,9 15,8 

2015 26,4 24,9 18,3 25,8 43,6 67,2 14,3 

2020 24,5 23,9 17,6 24,9 38,0 66,5 13,2 

Kaynak: İLO. Data Explorer. 2021 (2000 yılı verileri bulunmamaktadır) 

 

Kırsal nüfusun ülke nüfusundaki yerini incelemek için oran hesaplanmıştır. Tablo3’te görüldüğü gibi 

yıllar itibarıyla incelenen ülkelerde kısal nüfus oranının azaldığı görülmektedir. Ancak kırsal 

nüfusunda artış görülen Hindistan’da kırsal nüfusun oransal olarak payının nispeten azalması ise kent 

nüfusun bundan sonra artacağı anlamına gelmektedir.  
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Tablo 4’te görüldüğü gibi Türkiye (%1,8) ve Rusya’da (%2,3) kırsalda kadın nüfusu erkek nüfusundan 

daha fazladır. Diğer ülkelerde ise bu durum tam tersine olup çok az bir fark ile erkek nüfusu kadın 

nüfusundan fazladır (AB%0,1, ABD%0,8, Çin%2,5, Hindistan%2,5 ve Brezilya’da%3,8). 

 

Tablo 4. Kırsalda kadın nüfusunun payı (%)  

    Türkiye      AB     ABD    Rusya     Çin  Hindistan  Brezilya 

2000 51,2 50,5 49,4 52,4 48,5 48,5 47,3 

2005 51,4 50,6 49,3 52,3 48,5 48,5 47,1 

2010 51,5 50,0 49,2 52,1 48,6 48,4 47,1 

2015 51,8 49,9 49,2 52,3 48,6 48,5 47,3 

2020  * *  *  *  *  *  *  

Kaynak: İLO. Data Explorer.2021 (2020 yılı verileri bulunmamaktadır) 

 

3.2. Kırsal İşgücü 

Türkiye’de tarımsal yapının ekonomideki ağırlığı ve mevcut teknoloji ile tarımsal yapıdaki farklılıklar 

tarımda işgücü talebinin daha fazla olmasına neden olmaktadır. Kullanılan teknoloji, işletmelerin 

organizasyon yeteneği, biyolojik-teknolojik gelişmelerin tarımda kullanımı, üretim yapısı ve çeşitliliği 

işgücü talebinin farklılık göstermesine neden olan faktörlerdir. Bu nedenle kırsal alandaki işgücünün 

ve özellikle kırsal alanda istihdam edilen işgücünün önemi artırmaktadır (Ferruh Işın). Çalışmanın bu 

bölümünde kırsal işgücünün gelişimi incelenmiştir.  

Tablo 5’teki veriler değerlendirildiğinde, Türkiye ve Hindistan’da kırsal işgücünde sürekli bir artış 

ortaya çıktığı görülür. Sadece 2015 yılında Hindistan’da bir gerilime yaşanmıştır. Nispi artış gösteren 

AB’de ise 2019 yılına geldiğinde kırsal alanda işgücü 5 milyona yakın azalmıştır. Bunun nedeni ise 

İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecinde yaşanan gelişmeler olabilir. ABD, Rusya, Çin ve Brezilya’da 

ise kırsala alanda işgücünde sürekli bir düşüş meydana gelmiştir. Bunun başlıca nedeni ise yaşam 

şartlarının kente göre zor olması, kısıtlı iş imkânı, düşük ücret ve eğitim amaçlı kentlere göç 

etmenlerinden kaynaklı olabilir. Kırsal nüfusu azalan Türkiye’de kırsal işgücünün nispi artış 

göstermesi; özellikle 15 yaş altı ve yaşlı nüfusun eğitim ve konfor yaşam şartlarından dolayı kente 

taşınması ve ölüm oranlarının artması olarak değerlendirilebilir. 
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Tablo 5. Türkiye’de ve belli başlı ülkelerde kırsal işgücünün gelişimi (1000) 

  Türkiye AB ABD Rusya      Çin Hindistan Brezilya  

2000 * * * * * * * 

2005 7,784 65,074 29,547 19,125 479,985 342,036 14,037 

2010 8,795 65,241 29,110 18,463 428,536 343,615 13,120 

2015 10,385 66,649 27,031 17,860 382,540 339,472 12,968 

2019 11,618 61,231 26,544 16,745 341,405 345,948 12,193 

 Kaynak: İLO. Data Explorer.2021 (2000 yılı verileri bulunmamaktadır) 

 

3.2.1 Cinsiyete göre kırsal işgücü 

Dünya’da ve Türkiye’de kadınların toplumsal ve ekonomik hayata katılımlarının az olduğu bilinen bir 

gerçektir. Bu alanda yapılmış çalışmalar, özellikle 1970’lerden sonra toplumsal cinsiyet kavramına 

yönelmiş ve cinsiyetler arasındaki eşitliği tanımlarken, sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel hak ve 

fırsatlara erişimde eşitlikten bahsetmişlerdir (Oğuz ve Topbaş,2014). 

 

Şekil 1. Türkiye’de ve belli başlı ülkelerde cinsiyete göre kırsal işgücü gelişimi (%) 

 

Kaynak: İLO. 2021 Data Explorer (2000 yılı kısal işgücü verisi bulunmamaktadır) 

 

Gelişmiş ülkelere göre gelişmekte olan ülkelerde kadın erkek işgücü sayısı büyük fark göstermiştir. 

Bunun nedeni kadınların çoğunlukla hane içinde karşılığı ödenmeyen işlerde çalıştığı, erkeklerin ise 

gelir getirici işlerde çalıştığından dolayı meydana gelmesi söz konusudur. Şekil 1 ‘e bakıldığında, 

yıllar itibarıyla Türkiye, AB, ABD ve Brezilya’da, çok az farkla kadın sayısında artış erkek sayısında 

ise azalma görülmüştür. Çin, Rusya ve Hindistan’da nispi olarak Erkek sayısında artış kadın 

sayısında ise azalma görülmüştür. Türkiye’de kırsal kadın işgücü erkeklere göre daha düşük seviyede 

olmasına rağmen kadın işgücü 2015 yılına göre 2019 yılında %2,4 oranında artış göstermiştir.  
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3.2.2. Kırsal işgücüne katılma oranı (%) 

Ulus devletlerin üretim faktörlerinden aktif yararlanma ve kırsal faaliyetlerin sürdürebilirlik seviyesini 

ölçmek için kırsal işgücüne katılma oranı hesaplanmıştır. Şekil 2’de görüldüğü gibi yıllar içinde 

Türkiye ve AB’de kırsal işgücüne katılım oranındaki artış dikkat çekmektedir. Ancak bu durum ABD, 

Rusya, Çin, Hindistan ve Brezilya’da tersine olarak gelişme yaşanmıştır. Son yıllarda Türkiye ve AB 

‘de dış ülkeye işgücü amaçlı giden nüfusun giderek azalması ve sınır ülkelerinden düzensiz göç alımı 

dolayısıyla işgücü sayısında artış ile meydana geldiği söylenebilir.  

 

Şekil 2. Türkiye’de ve belli başlı ülkelerde kırsal işgücüne katılım oranı (%) 

 Kaynak: İLO. Data Explorer.2021(2000 yılı kırsal işgücü ve 2020 yılı kısal aktif nüfus verileri 

bulunmamaktadır) 

 

3.3. Kırsal İstihdam 

Bir ülke ekonomisinin mevcut durumu ve yapısal değişimi hakkında fikir sahibi olabilmenin bir yolu, 

o ülkedeki istihdamın yapısının değerlendirilmesidir. Tüm ülkeler için istihdam olanaklarının 

artırılması, sosyal - ekonomik refahın sağlanması açısından önem arz etmektedir. Çalışmanın bu 

bölümünde kırsal alan istihdamın gelişim durumu incelenmek üzere cinsiyete göre istihdam, işteki 

durumuna göre istihdam ve kırsal istihdamın işgücündeki payı incelenerek devam edilmiştir. 

Tablo 6’da görüldüğü gibi, 2005-2019 yıllar arasında Hindistan haricindeki incelenen ülkelerde kırsal 

istihdam sayısında sürekli bir azalma meydana gelmiştir. Özellikle Çin’de 2015 yılında 368 milyon 

olan istihdam 2019 yılında 40 milyon değer kaybı ile 328 milyona gerilemiştir. Bunun başlıca nedeni 

ise ulusal ve uluslararası kriz, kentleşme politikası, iş olanaklarının yetersiz, düşük eğitim düzeyi, 

kayıt dışı çalışma, yetersiz emek karşılığı olarak değerlendirilebilir. Artan işgücü potansiyelinde 

istihdamın azalması kuşkusuz ki işsizliğin artmasına da yol açmaktadır. 
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Tablo 6. Türkiye’de ve belli başlı ülkelerde kırsal istihdamın gelişimi (1000) 

  Türkiye AB ABD Rusya Çin Hindistan Brezilya 

2000       *  *  *  *  * *  *  

2005 13,469 58,968 27,980 17,187 461,327 324,434 13,469 

2010 12,630 58,943 26,432 16,516 412,308 326,109 12,630 

2015 12,203 60,624 25,519 16,451 368,061 322,770 12,203 

2019 10,280 58,753 25,470 15,616 328,717 330,091 11,031 

Kaynak: İLO.  Data Explorer.2021 (2020 yılı kısal istihdam verisi bulunmamaktadır) 

 

3.3.1. Cinsiyete göre kırsal istihdam 

Kadınların istihdam davranışını toplumsal cinsiyet ve kültürel normlar ile açıklamaya çalışan kültürel 

yaklaşım ise kadınların eğitim ve ekonomik fırsatlara erişiminin desteklenmesi ve bu yolla toplumsal 

cinsiyet eşitliğinin sağlanması gibi gelişmelerle ilişkilendirmektedir (Anonim,2018). 

Şekil 3’e bakıldığında, Türkiye, Hindistan ve Brezilya’da kadın erkek istihdamı arasında yüksek fark 

görülmektedir. Kırsalda istihdamda erkeklerin egemen olmasına karşılık Türkiye (%26-%32) ve 

AB’de (%43-%44) kadın istihdamında nispi bir değişim yaşanmıştır. ABD’de ise inişli çıkışlı eğilim 

gösteren cinsiyete dayalı kırsal alandaki istihdam diğer incelenen ülkelerde ise sürekli azalma 

eğilimindedir.  

Kadınların çalışma düzeylerinde ülkeler arasında görülen farkları, kadınların çalışmasını destekleyen 

politikaların uygulanması özellikle aile yaşamındaki sorumluluklarının desteklenmesi ile 

geliştirilebileceği düşünülmektedir. 

 

Şekil 3. Türkiye’de ve belli başlı ülkelerde cinsiyete göre kırsal istihdamın gelişimi (%) 

 

 

Kaynak: İLO. Data Explorer.2021 (2000 yılı verileri bulunmamaktadır) 
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3.3.2. İşteki durumuna göre kırsal istihdam  

 

Tablo 7. Türkiye’de ve belli başlı ülkelerde işteki duruma göre istihdam edilenlerin payı (%) 

 

1; Ücretli çalışan, 2; İşveren, 3; Kendi hesabına çalışan, 4; Ücretsiz aile işgücü 
 

  Türkiye AB ABD Rusya Çin Hindistan Brezilya 

  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

2000 * * * * * * * * * * * * * * 

2005 48,7 5,0 75,4 4,7 91,7 1,9 82,8 0,8 31,6 1,2 7,8 1,1 38,8 2,0 

2010 52,7 4,9 76,4 4,7 92,6 1,7 86,7 1,0 35,8 1,3 7,9 0,9 44,4 1,9 

2015 59,9 4,2 78,3 4,7 92,8 1,5 86,5 1,1 37,4 1,5 11,4 1,4 46,6 2,1 

2019 61,6 4,2 80,1 4,5 93,2 1,4 86,0 1,4 38,8 1,6 14,1 1,6 49,6 2,5 

   

Türkiye 

 

AB 

 

ABD 

 

Rusya 

 

Çin 

 

Hindistan 

 

Brezilya 

  3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 

2000 * * * * * * * * * * * * * * 

2005 28,2 18,1 15,4 4,5 6,2 0,2 16,3 0,8 42,4 24,8 68,1 23,0 38,6 20,7 

2010 24,9 17,5 15,1 3,8 5,6 0,1 11,5 0,8 42,9 19,9 72,6 18,6 39,9 13,7 

2015 20,9 15,1 14,2 2,9 5,5 0,2 11,8 0,7 44,3 16,8 70,6 16,7 38,9 12,3 

2019 21,0 13,3 13,2 2,3 5,2 0,1 12,0 0,8 45,0 14,6 69,8 14,5 37,9 10,1 

Kaynak: İLO. Data Explorer.2021 (2000 yılı verileri bulunmamaktadır) 

 

Ülkelerin kırsal alanda istihdam edilenlerin isteki durumlarına bakıldığında işveren olanların azlığı ve 

ücretsiz aile işçiliği dikkat çekmektedir (Tablo 7). Kırsal eğitim düzeyindeki düşüklük işveren 

sayısının az olmasında etkinken, tarımsal faaliyetlerin önemli bir paya sahip olması da ücretsiz aile 

işçiliğinin önemli olmasında etkendir. 2005-2019 yılları arasında tarımdaki istihdamın azalması 

ücretsiz aile işçiliğinin ve kendi hesabına çalışanların azalmasında önemli olmaktadır. İşçi payı tüm 

ülkelerde yüksek oran alırken Hindistan’da ise kendi hesabına çalışanlar (%70) egemen olmaktadır. 

Yıllar içinde Rusya hariç incelenen tüm ülkelerde işçi payında artış meydana gelmiştir. Ücretsiz aile 

işgücü gelişen ülkelere göre gelişmekte olan ülkelere daha yüksek orana sahip olmaktadır.  
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3.3.3.Kırsal istihdamın işgücündeki payı 

Uluslararası kırsal kalkınma rekabet sürecinde kırsal istihdamın işgücündeki katkısının değerini 

incelemek için kırsal alandaki istihdamın toplam işgücü içindeki oranı hesaplanmıştır. Bu orana göre 

elde edilen değerler Şekil 4’te görülmektedir. Kırsal işgücünün katkısı gelişmiş ülkelerde gelişmekte 

olan ülkelere göre daha fazladır. Gelişmiş ülkelerde istihdamın yığılımı daha çok gelişen hizmet ve 

sanayi sektöründe olmaktadır.  

  

Şekil 4. Türkiye’de ve belli başlı ülkelerde kırsal istihdamın ülke işgücündeki payı (%) 

 

 

Kaynak: İLO. Data Explorer.2021 (2000 yılı verileri bulunmamaktadır) 

 

İncelenen dönemde 2005-2019 yılları arasında analiz edilen ülkelerde kırsal istihdamın payı azalış 

göstermiş iken, Türkiye (%30) ve Çin’de (%20) olarak hızlı bir azalış trendi ortaya çıkmıştır. Yani, 

ülke işgücü nüfusunun; Türkiye’de %31’i,  AB’de %23’ü,  ABD’de %15’i Rusya’da %21’i, Çin’de 

%40’ı, Hindistan’da %66’sı ve Brezilya’da ise %10’u kırsal alandan istihdam edilmektedir. 

 

3.4. Kırsal İşsizlik  

Tablo 8. Türkiye’de ve belli başlı ülkelerde kırsal işsizliğin gelişimi (1000) 

  Türkiye AB ABD Rusya Çin Hindistan Brezilya 

2000 * * * * * * * 

2005 666 6,107 1,568 1,938 18,658 17,603 568 

2010 752 6,298 2,678 1,946 16,229 17,506 489 

2015 842 6,025 1,512 1,409 14,479 16,702 765 

2019 107,4 3,378 1,337 1,129 12,689 15,857 1,162 

Kaynak: İLO. Data Explorer.2021 (2000 yılı verileri bulunmamaktadır) 
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Ülke ekonomileri için en önemli sorunlardan birisi haline gelen işsizliğin özellikle son yıllarda dünya 

genelinde yükseldiği görülmektedir. Tarım ve inşaat sektörleri yılın sadece belli aylarında işgücü talep 

eden sektörlerdir. İşgücü talebi sezonluk olarak yaz aylarında canlanma gösterir. Nitelikleri gereği bu 

sektörlerde çalışabilecek olan kimseler, söz konusu aylar dışında işsizdirler. Kırsal alanda doğru ve 

kayıtlı bilgilere ulaşmak zor olduğundan bu konuda politikalar geliştirmek sıkıntı vermektedir. 

Bununla birlikte kırsal alanda faaliyette bulunan nüfusun tarımsal işlerde çalıştığı varsayılmakta, buna 

göre burada istihdam edilenlerde tarım çalışanı olarak değerlendirilmektedir (Nuriev,2008). 

Tablo 8’de bulunan işsizlik verileri incelendiğinde, nüfus bakımından oldukça zengin olan Çin ve 

Hindistan’da işsizlik sayısının hızlı artması beklenirken tam tersine Türkiye ve Brezilya’nın ön 

sıraya geçmesi çok çarpıtıcıdır. Kırsal işsizlik yıllar içinde belirgin düzeyde yükselerek çözülmesi 

gereken ciddi mesele halime gelmiştir. İngiltere’nin AB’den ayrılması sonucu 2019 yılında AB’de 3 

milyona yakın işsizlik sayısında azalma meydana gelmiştir. Türkiye ve Brezilya’da işsizliğin sürekli 

artması bu konuda izlenen politikaların doğru çalışmaması, özellikle gizli işsizlik, nüfusun düşük 

eğitim seviyesi ve düzensiz göç almasından kaynaklı olabilir. 

 

3.4.1. Cinsiyete göre kırsal işsizlik 

Yıllar içinde Türkiye ve Brezilya’da artan diğer ülkelerde ise azalma gösteren kırsal işsizliğin 

cinsiyete göre gelişimi Şekil 5’te verilmiştir. Elde edilen veriler incelendiğinde, Hindistan’da kırsal 

nüfusta olduğu gibi kadın erkek işsizlik farkı da yüksektir. 2005-2019 yılları arasında incelenen 

ülkelerdeki veriler karşılaştırıldığında sadece Türkiye’de kırsal işsizlik sayısında, kadın çalışanlarda 

artış erkeklerde ise azalış görülmektedir. Bunun temel sebebi ise kırsal emek piyasalarında çalışanların 

%80’inden fazlası (özellikle kadınlar) ücretsiz aile işçisi olarak çalışmasından kaynaklanmaktadır. 

Bunun yanısıra kayıt dışı istihdam, medeni hali, cinsiyet ayrımcılığı gibi etkenler de bulunmaktadır. 

 

Şekil 5. Türkiye’de ve belli başlı ülkelerde cinsiyete göre kırsal istihdamın gelişimi (%) 

 

        Kaynak: İLO. Data Explorer.2021 ( 2000 yılı verileri bulunmamaktadır) 
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3.4.2. Kırsal işsizliğin işgücündeki payı  

2005-2019 yılları itibarıyla veriler değerlendirildiğinde, kırsal işsizliğin işgücündeki oranı Türkiye 

(%2,8-3,2) ve Brezilya’da (%0,8-%1,1) artış gösterdiği görülür. Diğer bir ifade ile incelenen ülkeler 

nüfusunun; Türkiye’de %3,2, AB’de %1,3, ABD’de %0,8, Rusya’da %1,5, Çin’de %1,6, Hindistan’da 

%3,2 ve Brezilya’da %1,1’i kırsal kesimde işsizdirler (Tablo 9). 

 

Tablo 9. Türkiye’de ve belli başlı ülkelerde kırsal işsizliğin işgücündeki payı (%) 

  Türkiye AB ABD Rusya Çin Hindistan Brezilya 

2000 * * * * * * * 

2005 3,0 2,5 1,0 2,5 2,4 3,7 0,6 

2010 3,0 2,6 1,7 2,6 2,0 3,8 0,5 

2015 2,8 2,4 0,9 1,9 1,8 3,5 0,8 

2019 3,2 1,3 0,8 1,5 1,6 3,2 1,1 

Kaynak: İLO. Data Explorer. 2021 (2000 yılı verileri bulunmamaktadır) 

 

4. Sonuç ve öneriler 

Araştırmadan elde ettiğimiz sonuçlara göre; Hindistan haricinde tüm ülkelerde gittikçe azalış gösteren 

kırsal nüfusun ülke nüfusundaki payı gelişmiş ülkelerde az, gelişmekte olan ülkelerde ise yüksektir. 

Cinsiyete göre kırsal nüfus Türkiye, AB ve Rusya’da kadınlar lehine fazladır.  Kırsal işgücü verileri 

değerlendirildiğinde; Hindistan haricindeki tüm ülkelerde kısal işgücü gittikçe azalış göstermektedir. 

Yani, kırsal alan nüfusu bakımından zengin olan ülkelerin kırsal işgücü de fazla olmuştur. Cinsiyete 

göre bakıldığında, incelenen ülkelerde erkek işgücü egemen olmaktadır. Fakat buna rağmen yıllar 

içinde Türkiye, AB ve Brezilya’da kadın işgücü gittikçe artış eğilimi göstermektedir. 

Kırsal işgücüne katılım oranı, yıllar itibarıyla Türkiye’de %8 ve AB’de %4 oranda arış 

göstermektedir (2015 yılı için). Diğer ülkelerde ise ABD %-6, Rusya %-2, Çin % -5, Hindistan %-10 

ve Brezilya’da %-6 olarak oranda azalış görülmüştür. Kırsal istihdam verileri ele alındığında, 

Hindistan haricindeki incelenen ülkelerde kırsal istihdam giderek azalış yönündedir. Yani kırsal nüfus, 

işgücü ve istihdam rakamları orantılı şekilde azalış göstermektedir. Cinsiyete göre incelendiğinde, 

incelenen ülkelerde kırsal alanda erkek istihdamı egemen olmaktadır. Fakat buna rağmen yıllar içinde 

Türkiye, AB ve ABD kadın istihdamında nispi artış ortaya gelmiştir. İşteki durumuna göre 

incelendiğinde, faktörlerin aldığı büyüklük oranı ile incelenen ülkelerde önce (1) işçi sonra sırasıyla 

(2) kendi hesabına çalışan ve (3) ücretsiz aile işçisi ve (4) işveren olmuş iken Hindistan’da tam 

tersine önce (4) işveren, (3) ücretsiz aile işçisi (2) kendi hesabına çalışan ve (1) işçi olduğu tespit 

edilmiştir.  Yıllar itibarıyla hemen hemen incelenen tüm ülkelerde işçi oranında artış ve ücretli aile 

işçisi oranında ise azalış görülmektedir. Bu konuda özellikle Çin, Hindistan ve Brezilya’da hızlı bir 

azalış görülmektedir.  
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Kırsal istihdamın ülke işgücündeki payına bakıldığında; 2019 yılında Türkiye’de %31’i, AB’de 

%23’ü, ABD’de %15’i Rusya’da %21’i, Çin’de %40’ı, Hindistan’da %66’sı ve Brezilya’da ise %10’u 

kırsal alandan istihdam edilmektedir. Kırsal alanda işsizlik verilerine göre, incelenen diğer ülkelerde 

kırsal işsizlik azalma göstermiş iken Türkiye ve Brezilya’da işsizliğin sürekli artması dikkat 

çekmektedir.  Cinsiyete göre işsizlik; incelenen diğer ülkelerde, kadın işsiz oranında azalış 

görülmüşken Türkiye’de ise tam tersine kadın işsiz oranında artış görülmüştür. Kırsal işsizliğin ülke 

işgücündeki payına bakıldığında; incelenen diğer ülkeler payında nispi azalmış görülmüş iken 

Türkiye ve Brezilya’da artış meydana gelmiştir. Yani, 2019 yılında incelenen ülkelerde işsiz 

nüfusun; Türkiye’de %3,2, AB’de %1,3, ABD’de %0,8, Rusya’da %1,5, Çin’de %1,6, Hindistan’da 

%3,2 ve Brezilya’da %1,1’i ise kırsal kesimde işsizdirler. 

Nüfus bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden Çin ve Hindistan’ın kırsal işsizliği yıllar içince 

nispi bir azalma göstermesi, ülkelerin kırsala yönelik politika ve teşvik destek çalışmalarının verimli 

olduğundan olabilir. İncelenen diğer ülkelere göre en az nüfusa sahip Türkiye’nin kırsaldaki işsizlik 

artışı çok çarpıcıdır. Özellikle, kırsal alanda kadın nüfusun görece fazla olmasına rağmen kırsalda 

istihdam edilen kadınlar erkeklerden daha az ve işsizlik oranı da yüksektir. Bunun sebebi ise kırsal 

emek piyasalarında çalışanların %80’inden fazlasının kadınlar olması, bunların da ücretsiz aile işçisi 

konumunda bulunması gösterilebilir. Bunun yanısıra kayıt dışı istihdam, medeni hali, cinsiyet 

ayrımcılığı gibi etkenlerin de kadın istihdamını sınırladığı söylenebilir. Uluslararası rekabet gücünü 

arttırmak için kırsal kesimde çalışanların da gelişimi göz ardı edilmemelidir.  

Kırsalda nüfus, işgücü ve istihdamın azalmasının başlıca nedenleri; uygulanan politikaların yeterli 

olmadığı, bilgi ve teknolojinin hızlı gelişmesine karşın tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde insan 

gücü yerine makine, robot ve bilgisayar teknolojilerinin yer alması; geri dönüşü olmayan küreselleşme 

çerçevesinde iş prosesinin bölgesel bağımsızlığı, bireylerin eğitim düzeyinin yeterli olmaması, düşük 

ücret karşılığında iş beğenmeme, düzensiz göç neticesinden kaynaklandığını söylemek mümkündür. 

Türkiye için öneriler; kırsal alanda işsizlik konusunda kapsamlı, detaylı ve uzun dönemli çözümler 

bulmak ve uygulamaya koymak gereklidir. Eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin sağlıklı bir biçimde 

kurulması gerekmektedir. Bunun için; 

• Eğitim Reformu  

• İkinci Şans Okulları (işsizlerin durumuna göre atölye gibi okulların açılması) 

• Meslek dışı kişisel gelişimine teşvik etmek 

• İş ve Meslek Danışmanı hizmetlerine önem vermek 

• Sosyal Destek Sağlanması (psikolojik destek) 

• Ulusal ve uluslararası iş birliği yapmak 

• İşletme Desteği ve Girişimcilik 

• Eğitim ve Beceri Geliştirme 

• İşveren türüne göre yaklaşım 

• Devlet ve özel iş yerleri iş birliği kurması 

• Cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak 

• İstihdama teşvik proje ve programların sayısını arttırmak  

• İstihdam ve işsizlik takip sisteminin kurulması 
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• Mesleki kursların daha geniş kapsamlı iş vermesi 

• Memuriyet sınavlarında yaş sınırının kaldırılması 

• Nüfus ve istihdama yönelik doğru politikaların yola konması 

• Beslenme kalitesine önem verilmesi gereklidir.  
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TÜRKİYE’DE 1965 YILI SONRASI NÜFUS PLANLAMALARI 

POPULATION SCHEDULE IN TURKEY AFTER 1965 

 

Yağmur GÜLERER 

Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı 

 

ÖZET 

Nüfus, belirli zamanda belirli yerdeki insanları ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Nüfus 

kavramı devletler için son derece önemlidir.  Dünyanın çeşitli yerlerinde farklı nüfus politikaları 

uygulamaktadır. Nüfus politikaları; nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar, nüfus artış hızını 

arttırmaya yönelik politikalar ve nüfusun nicelik ve niteliğini iyileştirmeye yönelik politikalar olarak 

üçe ayrılmaktadır. Anadolu’da cumhuriyetin ilanından sonra, 1927 yılında, ilk nüfus sayımı 

yapılmıştır.  Türkiye Cumhuriyeti savaşlar sonrasında yeni kurulmuş bir devlet olarak nüfusunu 

artırmak için pronatalist politikalar izlemiştir. Pronatalist politikalar izlenmesinin en önemli nedenleri 

tarım sektöründe çalışacak genç nüfusa ihtiyaç duyulması ve o yıllarda güçlü nüfusun devletin gücünü 

temsil ediyor olmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti bu sebeplerle nüfusu arttırmaya önem vermiştir. Güncel 

veriler ışığında Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bu yana yaklaşık olarak nüfusunu sekiz kat 

attırmıştır. 1960’lı yıllardan itibaren yayınlanan beşer yıllık kalkınma planları ışığında Türkiye 

Cumhuriyeti’nin nüfus politikaları takip edilebilmektedir. Savaş yıllarından sonra dünyadaki 

gelişmelerle birlikte nüfusu arttırmaya yönelik politikalar yerini nüfus artış hızını düşürmeye yönelik 

politikalara bırakmıştır. Bu çalışmanın amacı Türkiye Cumhuriyeti’nde 1965 yılı sonrasındaki nüfus 

politikalarını incelemektir. Çalışmanın örneklemi Türkiye’deki kalkınma planlarından ve nüfus artış 

hızı verilerinden oluşmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup içerik analizi ile 

çözümleme yapılmıştır. Çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni söylemlerle birlikte antinatalist 

politikalardan uzaklaşmaya başladığı yakın zamanda pronatalist politikalara geçiş yapabileceği 

sonucuna varılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: kalkınma planları,  nüfus,  Türkiye’de nüfus planlamaları 

 

Abstract 

Population is a notion to express the people in a certain place, in certain time. The concept of 

population is extreamly important for the states. Different population policies have been applying at 

various places of World. Population policies are separated as three main points, these are; policies 

intented to decrease the rate of increase of the population, policies intented to increase the rate of 

increase of the population and policies intented to increase of the population’s qualification and 

quantity. In Anatolia, after the establishment of the republic, fort he first time carried out census in 

1927. As a new established country, Republic of Turkey followed pronatalist policies to increase her 

population. The most important reasons of to follow to pronatalist policies are; to require a young 

population to work on agriculture sector and representing of the strong population represented the 

power of the country. Because of those reasons Republic of Turkey attached importance to increase 

the population. In the light of current datas, Turkey increased her population eight fold from hers 

establishment. Turkey’s population policies can be followed thanks to the five-year development plans 

which published in the middle of 1960s. After the war years, with the proggressions in World, the 
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policies that intented to increase the population replaced with the policies intented to decrease the 

population. The goal of this work is examine the population policies of Republic of Turkey after 1965. 

The sample of the work emerges with Turkey’s development plans and population increase datas. 

Qualitative research method has been used in the work and resolution has been made with content 

analysis. It’s been reached that in the work; with the new discourse, Turkey has started to moved away 

from the antinatalist policies and may transition to the pronatalist policies recently. 

Key words: development plans, population, population schedules in Turkey 

 

GİRİŞ 

Nüfus, belirli zamanda ve belirli mekândaki insan sayısıdır. “Bu yeryüzü üzerindeki bölge, bir köy, bir 

kasaba, bir kent, bir metropol, hatta bir kıta gibi değişik yerleşim birimleri şeklinde olabilir. İnsanoğlu 

yeryüzünde yaşamını; bir klan, bir aşiret, bir topluluk, bir cemaat, bir millet gibi çeşitli büyüklerde ve 

çeşitli yoğunluklarda yaşamını sürdürür.” (Aksu, 2011).  “Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı nüfus 

politikaları uygulanmaktadır. Bu bağlamda ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde hedeflerin 

belirlenmesi ve uygulanması gerekmektedir. Oysa bu her zaman ve her ülke için o kadar kolay 

olmamaktadır. Günümüzde genel olarak uygulanan üç çeşit nüfus politikası vardır. 

 1. Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik olarak uygulanan nüfus politikası. (Çin ve Hindistan gibi 

ülkelerde uygulanan nüfus politikası.) 

2. Nüfus artış hızını yükseltmek için uygulanan nüfus politikası. (Son zamanlarda nüfusu hızla düşen 

İsveç, Finlandiya, Danimarka gibi ülkelerin uyguladığı nüfus politikası.) 

3. Nüfusun nitelik ve niceliğini iyileştirmek amacıyla uygulanan nüfus politikası. (Özellikle Türkiye 

gibi gelişmekte olan ülkelerin uyguladığı nüfus politikaları.)” (Doğan, 2011). 

Türkiye’de cumhuriyetin ilanından sonra uygulanan nüfus politikalar ilk yıllarda pronatalist 

politikalardır. 1960’lı yıllarla beraber nüfusu arttırmaya yönelik pronatalist politikalar terk edilmiştir. 

Ancak son yıllarda “üç çocuk yapın” söylemleriyle beraber Türkiye’nin pronatalist politikalara 

döneceğinin sinyalleri verilmiştir. “Türkiye’de nüfus sorunu ulusal bir politika olarak ilk kez Atatürk 

tarafından ele alınmıştır. Atatürk 1920’li yıllardaki söylevlerinde Türkiye nüfusunun artması, ulusal 

sağlık sorunlarının çözülmesi, ölümlerin azaltılması, kişilerin üretim için yetenekli bir şekilde 

yetiştirilmesi yönünde görüşlerini açıklamış ve bunu “büyük millet olmanın gereği” olarak 

nitelemiştir.” (Oktay, 2014). Cumhuriyetin ilanından sonra uygulanan nüfus politikalarında İtalyan 

nüfus politikalarının izleri görülmektedir. Dönemin İtalyan nüfus politikaları “azami doğum ve asgari 

ölüm” olarak nitelendirilebilir.  

XIX. yy’da savaşlar, isyanlar, salgın hastalıklar ve sağlık koşulları sebebiyle Anadolu’da nüfus düşüşe 

geçmiştir. “Kuruluş döneminde ülke nüfusunun yüksek olan doğum hızlarına karşın, yüksek 

ölümlülük nedeni ile nüfus artışı çok düşük düzeydeydi. Başka bir anlatımla 1920’li yıllarda ülke 

(göçler dışarıda tutulursa) yüksek doğum ve ölüm hızlarının görüldüğü nüfussal geçiş kuramının ilk 

evresini yaşamaktadır. Ulusal bağımsızlığını gerçekleştiren Türkiye, hızla ekonomik bağımsızlığını da 

gerçekleştirmek zorundaydı. Dönemin üretim koşulları dikkate alınırsa ekonomik bağımsızlığı 

gerçekleştirmek için büyük ve sağlıklı bir nüfusa olan gereksinim açıktır. Bu nedenle nüfus artışını 

sağlamak için yüksek doğurganlığı sürdürecek önlemler ile bebek ve çocuk ölümlerini düşürecek 

sağlık hizmetleri verilmeye başlanmıştır. Bu işlerin yapılması için kamunun doğumdaki hedefi doğal 

doğurganlık düzeyine ulaşmak; ölümlülükte ise “en çok görülen, en çok sakat bırakan ve en çok 

öldüren hastalıklar ile savaş olarak belirlenmiştir. Doğal nüfus artışının yanı sıra dış göçlerin 
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özendirilmesi ile de ülkenin nüfuslandırılması amaçlanmıştır. Böylece İmparatorluk coğrafyasında 

bulunan fakat yeni çizilen ulusal sınırlar dışında kalan Türk nüfus dış göç ile ülkeye çekilmeye 

çalışılmıştır. Bu politikalar sonucu ölümler 1935-1940 döneminde binde 30 düzeyine düşmüş ve 

toplam doğurganlık hızı binde 6,7 düzeyine ulaşmıştır. Ne var ki İkinci Dünya Savaşı koşullarından 

ötürü savaş yıllarında ölümlülük yükselmiş ve toplam doğurganlık hızı düşmüştür.” (Peker, 2013). 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye topraklarının %31’i tarıma elverişli durumdaydı. Ülkenin 

kalkınması için tarım sektöründe gelişmesi gerekiyordu. Tarımda makineleşmeye gitmek için ülkenin 

mali durumu uygun değildi. Tarım sektörünü güçlendirmek için genç nüfusa ihtiyaç vardı.  

Avrupa’daki söylemler de nüfusun atmasını gerektirir vaziyetteydi. Cumhuriyetin ilanından sonraki 

nüfus Avrupa’nın Anadolu’yu Türk yurdu olarak görmesine yetmiyordu. Bağımsızlık savaşından eni 

çıkmış olan bir ülke için nüfusun azlığı ciddi problemlere gebe olabilirdi. Çünkü o yıllarda Avrupa’da 

sömürgecilik aktif olarak devam etmekteydi. “1926 yılında asgari evlilik yaşını erkekler için 18, 

kadınlar için 17’ye çeken bir düzenleme yapılmış, 1938 yılında yapılan yeni düzenleme ile evlilik yaşı 

yeniden indirilerek erkekler için 17, kadınlar için 15 olarak belirlenmiştir. 1926 yılında kabul edilen ve 

İtalyan Ceza Yasası’ndan esinlenerek hazırlanan Türk Ceza Kanunu’nda isteyerek düşük yapmak suç 

olarak düzenlenmiştir. Üstelik bu suç için öngörülen cezalar 1936 ve 1953 yıllarında yapılan 

değişikliklerle daha da artırılmıştır. Ayrıca bu suçu düzenleyen madde 1926 tarihli Kanun’da “Kasten 

Çocuk Düşürmek ve Düşürtmek” başlığı altında iken 1936 yılında yapılan düzenleme ile “Irkın 

Tümlüğü ve Sağlığı Aleyhine Suçlar” başlığı altına alınmak suretiyle çocuk düşürmenin toplumun 

tümüne karşı işlenmiş bir suç olduğu anlayışı Kanun metnine yansıtılmıştır.” (Oktay, 2014).  

Nüfus politikaları sağlık politikalarıyla desteklenmekte ve yürütülmekteydi. Yerel yönetimler ve 

Belediye Kanun’larıyla halkın sağlının korunması için çalışmalar yapılmıştır. 1930’da anne-çocuk 

sağlığı için ücretsiz hastaneler, yoksullar için ücretsiz ilca yardımları yapılmaya başlanmıştır. Aynı yıl 

kabul edilen Umumi Hıfzıssıha Kanunu ile altı ve daha çok çocuk sahibi olan kadınlara para ödülü ve 

madalya verilmiştir. “Buna ek olarak, bir dizi yasayla çocuklar için vergi muafiyeti sağladı ya da bir 

kişinin sahip olduğu çocuk sayısına göre kaynak tahsis edildi. Aynı zamanda çok çocuklu ailelere 

arazi dağıtımı için öncelik verildi. (1938), kamu çalışanlarına mütevazı nafaka ödemeleri yapıldı 

(1944) ve çocuk sayısına göre gelir vergisi indirimi sağladı (1949). Bir dizi yasa ile göçmenlere yasal 

veya finansal avantajlar sağlanarak yurtdışından göç teşvik edildi. Bu dönemde, tüm siyasi partiler, 

hükümetin pronatalist tutumunu benimsedi ve pronatalist yaklaşım programlar ve kitle iletişim 

araçlarıyla desteklenmiştir. Bu görüş 1958 yılına kadar değişmedi.” (Akın, 2007).   

Aşağıda cumhuriyetin ilanından sonra 1927 yılında yapılan nüfus sayımından 1965 yılına kadar olan 

nüfus hareketliliği gösterilmektedir. 
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Tablo 1 (Doğan, 2011). 

Sayım Yılı Nüfus Yıllık Nüfus 

Artış Hızı (‰) 

Nüfus Yoğunluğu 

1927 13648270 - 18 

1935 16158018 21,10 21 

1940 17820950 17,03 23 

1945 18790174 10,59 24 

1950 20947188 21,73 27 

1955 24064763 21,75 31 

1960 27754820 28,53 36 

1965 31391421 25,19 41 

 

1965 YILI SONRASI NÜFUS PLANLAMALARI 

1965 yılı sonrası ülkemizde nüfus politikalarından yeni bir yol izlenmiştir. “Bu dönemden sonra 

bilimsel ve teknolojik üstünlüğün kesin bir önem ve değer kazandığını ve fazla nüfusun bir kuvvet 

kaynağı olduğu şeklindeki görüşün değiştiği görülmektedir.” (Doğan 2011). Büyüyen nüfus ile birlikte 

gıda maddelerindeki yetersizlik sorunu ve işsizlik baş göstermiştir. Özellikle toplumun yoksul 

tabakalarında doğum kontrol yöntemlerini öğretmen ve teşvik etmek gerekli olmuştur. Çünkü eğitimli 

olmayan nüfusun 1965 sonrasında yapılan nüfus planlaması değişikliğinden yararlanması, bu nüfusun 

değişikliği benimsemesi beklenemez durumdaydı. Daha çok toplum içinde eğitimli kesim bu 

değişiklikler benimseyebilirdi. Bununla beraber nüfus arttırmaya yönelik kanunlar da gevşetilmiştir. 

“Devlet Planlama Teşkilatı ile o zamanın Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalarda “hızlı nüfus 

artışına bağlı olarak milli gelirin azaldığına” dikkat çekilmiştir. “Yoksulluğa doğru yönelişin önüne 

geçilmesi” fikri kabul edilmiştir. Artan nüfus hızını düşürmek amacıyla 1965 yılında Nüfus 

Planlaması Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Doğum ve ölümler konusunda eğitici ve önleyici 

tedbirlerin arttırılması kararı benimsenmiştir.” (Doğan 2011). 

1. Beş yıllık kalkınma planında, sağlık çalışanlarının gebeliği önleyici yöntemleri isteyenlere 

sunması için kapı açılmıştır. Nüfus artışının ekonomik kalkınmayı engellediği yönünde fikirler 

mevcuttur. Verilen yeni kararlarda II. Dünya Savaşı sonrasında meydana gelen nüfus değişiklikleri de 

etkili olmuştur. (1963-1967) 

2. Beş yıllık kalkınma planında, “nüfus planlaması” yerine “aile planlaması” kavramı 

kullanılmaya başlanmıştır. Hükümetin bu dönemde nüfus konusuna ilgisinin azaldığı 

gözlemlenmektedir. Ayrıca bu yıllarda artan yurt dışından Türkiye’ye göçlerde nüfus planlamasında 

etkili olmuştur. (1968-1972) 
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3. Beş yıllık kalkınma planında, genel sağlık hizmetleriyle anne-çocuk sağlığı hizmetlerinin 

birbirlerinden ayrılamayacağına ve birleştirilmesine karar verilmiştir. İlgili kuruluşların işbirliği içinde 

olarak ortak çalışmalarının gerekliği üzerinde durulmuştur. (1973-1977) 

4. Beş yıllık kalkınma planı doğrultusunda “sosyal, ekonomik ve demografik faktörlerin 

karşılıklı etkilerini ve nüfus politikasının, sosyal ve ekonomik politikaların bir türevi olduğu 

vurgulanmıştır.” (Doğan, 2011). Yetersiz anne-çocuk sağlığı hizmetleri sorunun nüfus sorunu olduğu 

belirtilmiştir. Bu dönemde yüksek sayıdaki bebek ölümleri hükümeti endişelendirmiştir. Aile 

planlamalarının anne-çocuk sağlığı ile ortak ele alınması gerektiği vurgulanmıştır. Bu dönemde sağlık 

bakanlığı ideal çocuk sayısını iki olarak açıklamıştır. 1983 yılında 2827 nolu nüfus planlamasıyla ilgili 

kanun yürürlüğe girmiştir. (1978-1983) 

5. Beş yıllık kalkınma planında yeni bir aile planlamasından bahsedilmemiştir. Yıllık nüfus artışı 

hız 1985 yılını izleyen beş yılda düşüşe geçmiştir. Uygulanan kalkınma planlamalarının işe yaradığı 

gözlemlenmektedir. Ancak ülkenin kırsal kesimlerinde aile planlamasının yeterince benimsenmemiş 

olduğu da görülmektedir. (1985-1989) 

6. Beş yıllık kalkınma planında yüksek bebek ölümlerinin önüne geçilmeye çalışılmıştır. Aynı 

zamanda nüfus yapısındaki değişikliklerin takip edilerek gelecekte yaşanacak olası sorunların önüne 

geçilmesi kararlaştırılmıştır. Nüfus artık hızını azaltmaya yönelik politikalara devam edilmiştir. (1990-

1994) 

7. Beş yıllık kalkınma planında, bireylerin refahı için aile planlaması uygulamasının 

yaygınlaştırılmasına ve daha sıkı takip edilmesine karar verilmiştir. Bu dönemde bireyin refahı 

önplandadır. (1996-2000) 

8. Beş yıllık kalkınma planında anne-bebek sağlığına, anne adaylarının doğum öncesi ve doğum 

sonrası bakımına öncelik verilmiştir. Kırsal yerleşim yerleriyle kent yerleşim yerlerindeki anne 

adaylarının doğum öncesi ve sonrası bakımına ulaşma imkanları arasında ciddi farklar vardır. “Dengeli 

ve sürdürülebilir kalkınma hedefi ile uyumlu bir nüfus yapısına ulaşmak amacıyla nüfusun eğitim, 

sağlık ve insan gücü yönünden niteliklerinin iyileştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve bu 

alanlarda bölgeler ve yerleşim yerleri arasındaki farklılıkların giderilmesi temel ilkedir.” (Doğan, 

2011). (2001-2005) 

9. Beş yıllık kalkınma planında nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar devam 

etmektedir. Çalışma çağındaki bireylerin ve emekli nüfusun sürekli olarak artacağı öngörülmüştür. 

(2007-2013) 

 

2014 yılında yürürlüğe giren 10. Kalkınma planında, antinatalist politikaların terk edildiği 

görülmektedir. “Ülkemiz nüfusu 2012 yılı sonunda 75,6 milyona ulaşmıştır. 2006 yılında nüfus artış 

hızı binde 12,2 iken, 2012 yılında binde 12’ye düşmüştür. 2006 yılında 2,12 çocuk olan toplam 

doğurganlık hızı 2012 yılında 2,08’e gerileyerek, nüfusun kendini yenileme seviyesi olan 2,10’un 

altına inmiştir. Eğitim ve gelir seviyesinin yüksek olduğu toplum kesimlerinde bu hız 1,02’ye kadar 

düşmektedir. Doğuşta beklenen yaşam süresinin ise 2013 yılı itibarıyla 76,9 yıla ulaşacağı tahmin 

edilmektedir. TÜİK tarafından 2013 yılında yapılan uzun dönem nüfus projeksiyonlarına göre, tedbir 

alınmaması halinde, toplam nüfusun 2023, 2050 ve 2075 yıllarında sırasıyla 84,2 milyon, 93,5 milyon 

ve 89,2 milyon kişiye ulaşması beklenmektedir. Bebek ölüm hızının gerilemesi ve doğuşta beklenen 

hayat süresinin uzaması sonucunda yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payı artmaktadır. Yaşlı 

nüfusun artmasıyla çalışma çağı nüfusunun (15-64 yaş) bakmakla yükümlü olduğu nüfus gelecekte 
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artacak ve üretken nüfusun payı azalacaktır. Tedbir alınmaması durumunda 2038 yılından itibaren 

çalışma çağı nüfusunun, 2050 yılından sonra ise toplam nüfusun azalmaya başlayacağı tahmin 

edilmektedir. Bu çerçevede nüfus politikalarıyla doğurganlık hızının artırılması ve yaşlanan nüfusa 

yönelik etkin ve uygun zamanlı politikaların geliştirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır.” (Onuncu Kalkınma 

Planı, 2014-2018) 

10. kalkınma planında amaç ve hedefler şu şekilde dile getirilmiştir: “Sahip olduğumuz genç nüfusun 

yarattığı demografik fırsat penceresinden azami derecede faydalanılması, üretken ve dinamik nüfus 

yapısının korunarak nüfusun yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve ülkemiz ekonomisini destekleyecek 

etkin bir göç yönetiminin oluşturulması temel amaçtır. Nüfus alanında uygulanacak politikalarla 

toplam doğurganlık hızının tedricen yükseltilmesi hedeflenmektedir.” (Onuncu Kalkınma Planı, 2014-

2018). 

11. beş yıllık kalkınma planında gelişmiş ülkelerdeki yaşlanma, yaşlılık probleminin kendini 

hissettirdiği belirtilmiştir. Türkiye’de de yaşlı nüfusun artmasıyla bakım hizmetlerinin geliştirilmesi 

gerekliliği ortaya çıkmıştır. “Demografik dönüşümün daha erken evrelerindeki gelişmekte olan 

ülkelerde ise çalışılabilir nüfusun payının arttığı dönemde, ilave işgücünün verimlilik artırılarak 

istihdam edilmesiyle hızlı ekonomik gelişme sağlanabilmekte, verimlilik için eğitim politikalarının 

önemi artmaktadır. Uluslararası göçün hızlı nüfus artışı gösteren az gelişmiş ülkelerden hızlı büyüyen 

ekonomilere yönelmesi beklenmekte, seçici göçmen politikaları nitelikli işgücünde rekabeti artırırken 

niteliksiz ve yoksul nüfus hareketlerinin yönetimdeki belirsizlikler sürmektedir.” (On Birinci 

Kalkınma Planı, 2019-2023). 

 

SONUÇ 

Cumhuriyetin ilanından sonra başta savaş olmak üzere çeşitli sebeplerle Anadolu topraklarındaki 

nüfus yetersiz görülmüştür. Bu durumun özellikle yeni kurulmuş bir devlet olan Türkiye Cumhuriyet’i 

için ciddi sorunlara sebep olabilirdi. Avrupa ülkeleri Anadolu’nun Türk yurdu olarak algılanması için 

yeterli nüfusun bulunmadığını ifade ediyorlardı. Bu sebeple Türkiye uzun yıllar boyunca pronatalist 

nüfus politikalarını benimsemiştir.  

II. Dünya Savaşı sonrasında çok nüfusun güçlü ülke olmak için gerekliliği tartılıştır duruma gelmiştir. 

Savaşta kullanılan döneme göre ileri teknoloji silahlar ve nükleer silahlar bu tartışmaların sebebi 

olmuştur. Bir yandan da Türkiye II. Dünya Savaşı’nın bitiminden sonraki yıllarda hedeflediği nüfusa 

ulaşmıştır. Hızlı nüfus artış hızıyla beraber ülkenin de sanayileşmiş olması işsizlik ve sağlık 

hizmetlerindeki yetersizliklere neden olmuştur. Türkiye 1965 yılından sonra uyguladığı beş yıllık 

kalkınma planlarında 2000’li yıllara kadar antinatalist nüfus politikalarını takip etmiştir.  Doğum 

kontrol yöntemlerini yaygınlaştırmak ve sağlık hizmetlerini iyileştirmek adına çalışmalar yapılmıştır.  

2000’li yıllarla birlikte emekli nüfusun yani aktif olarak çalışma hayatında olmayan nüfusun artması 

Türkiye’yi endişelendirmiştir. Son yıllarda ülkedeki beyin göçlerinin artması da bu endişenin 

sebeplerindendir. Bu edişeler sonucunda Türkiye “üç çocuk” yapın çağrılarıyla tekrar pronatalist 

politikalara döneceğinin sinyallerini vermiştir. Sonuç olarak şu an Türkiye 2019-2023 yıllarını 

kapsayan son beş yıllık kalkınma planı ile genç ve nitelikli nüfusu arttırmaya yönelik girişimler 

içerisindedir. 
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ÖZET 

Her insan doğar, büyür ve ölür.  Her insan ölümü mutlaka tadar.  Her bölge ve yörenin kendine has 

ölüm  âdetleri vardır. Ölüm  âdetlerinde sosyo-ekonomik ilişkiler, din ve kültür önemli bir rol oynar. 

Ancak bunlardan en önemli faktörün din olduğunu söylemek mümkündür. Türklerde din ve buna bağlı 

oluşan gelenekler, adetler her zaman önemli bir yer teşkil etmiş ve toplumu yaşam, kültür, anlayış tarzı 

üzerinde çok etkili olmuştur. Türklerin İslamiyete geçişiyle birlikte yaşam tarzlarının, adet, gelenek ve 

görenek kültürlerinin zamanla değişimlere uğraması dinin toplum üzerindeki etkisini ortaya 

koymaktadır. Türk toplumunda ölüm âdetlerine her zaman önem verilmiştir. Son yıllarda gerek 

teknolojik gelişmeler ve bağımlılık gerekse yaşanılan yerin sosyo-kültürel yapısı ölüm âdetlerinin 

eskiye nazaran büyük bir değişim geçirdiğini söyleyebiliriz. Ölen kişiye olan saygı ve sevgiyi 

göstermek için büyük bir özen gösterilir. Ölüm, her yaşta üzüntüye sebep olan bir olgu olsa da ölen 

kişinin yaşlı veya genç olması tutulacak yasın süresini de belirler. Günümüzdeki bazı ölüm âdetlerinin 

eski Türklerden kalma âdetler olduğu görülmektedir. Ölen kişinin arkasından ağıt yakmak bunun bariz 

bir örneği olarak gösterilebilir. Hatta yakılan ağıtta ölen kişinin niteliklerini; yaşını, yiğitliklerini, 

cömertliğini yansıtan veya dile getiren ağıtlar olabilmektedir. Ağıt, Türklerde taziye kültüründe her 

zaman görülen bir tür olarak yerini almıştır. Bu çalışmada Konya- Karapınar ilçesinin ölüm âdetleri 

üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Karapınar, Ölüm, âdet, Ağıt, Kültür 

 

ABSTRACT 

Every person is born, grows and dies. Every person definitely tastes death. Each region has its own 

death customs. Socio-economic relations, religion and culture play an important role in death customs. 

However, it is possible to say that the most important factor among these is religion. Death customs 

have always been given importance in Turkish society. Religion and related traditional traditions and 

customs have always played an important role in Turks and their way of life, culture and 

understanding have been very influential. With the conversion of the Turks to Islam, their customs, 

traditions and customs come into their lives in time, revealing the appearance of religion on society.In 

recent years, we can say that both technological developments and addiction and the socio-cultural 

structure of the place of residence have undergone a great change in death customs compared to the 

past. Great care is taken to show respect and love for the deceased. Although death is a phenomenon 

that causes sadness at all ages, the age of the deceased being old or young person also determines the 

duration of mourning. It is seen that some of today's death customs are from ancient Turks. 

Lamentation after the deceased is an obvious example of this. Even the qualities of the deceased in the 

lament; There may be laments that reflect or express deceased’s age, bravery and generosity. The 
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lament has taken its place as a type that is always seen in the condolence culture of the Turks. This 

study will focus on the death customs of Konya-Karapınar district. 

Keywords: Karapınar, Death, Custom, Requiem, Culture 

 

 A)  KARAPINAR’IN SOSYO – EKONOMİK YAPISI 

Karapınar, Konya’nın ilçelerinden biri olup 50.000 nüfusa sahip küçük bir ilçedir. İlçe halkı geçimini 

tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Kırsal nüfusun ağırlıkta olduğu, dümdüz tarım arazilerine sahip 

bir ilçe olan Karapınar, şehir kültürünün henüz tamamen yerleşmediği bir ilçe olması nedeniyle 

gelenek ve göreneklerin etkisi genel sürdürdüğü görülmektedir. Kırsal bölge olması ve gelenek ve 

göreneklerin etkili olması, yaşam tarzı ve hayata bakış açıları üzerinde de etkili olmuştur.  

Karapınar Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde de geçer: “Konya şehrinden kalkarak kıble yönünde 

sekiz saatte İsmil/İsmail (Konya’nın bugünkü ilçelerinden biri) kasabasına geldik. Konya Karapınar 

kasabasında menzil aldık. Rumeli’de Kırıkkilise Karapınar’ı derler. Konya toprağında ve kazası içinde 

hakimliktir.  Suyu ve havası güzel bağ ve bahçeleri hoş şirin bir kasabadır. Çarşı içinde Süleyman Han 

camisi vardır. Kurşunlu, büyük bir yapıdır ki Mimar Sinan’ın eseridir. Bundan başka mescitleri, 3 

tekkesi, sübyan mektebi, müzayede çarşısı vardır.(Gündüz, 16: 1980) 

Karapınar, eski bir şehir olduğu için gelenek, görenek ve âdetleri açısından önem taşıyın köklü bir 

şehir olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca Karapınar’da da Mimar Sinan’ın yıllara meydan okuyan 

eserlerine rastlanmaktadır.  

Gelenek, görenek ve âdetler nesilden nesile farklılık gösterebilmektedir. Nesil değiştikçe sözlü kültür 

ürünleri olan gelenek, görenek ve âdetlerin de değişmeye yüz tuttuğu görülmektedir. Nüfusun yaş 

piramidinin değişmesi yani yaşlı nüfusun giderek azalması, , etki alanının daralması ve neslin 

yenilenmesi sözlü kültürün yaşarlılığı üzerinde etkili olabilmektedir. Ancak Karapınar’da yaşlı 

nüfusun İlçede yaşlı nüfusun ve orta yaş nüfusunun çok olması sözlü kültürün eski şekillerinin 

görülmesi ve devamlılık göstermesinde etkili bir faktör olmuştur. Bu açıdan bakıldığında Karapınar’da 

geleneğe bağlılığın devam ettiğini söylenebilir.  

Kültürü etkileyen faktörlerden bir diğeri de teknolojidir.  Teknolojinin kültüre üstün gelmesi, sözlü 

kültürün her geçen gün zayıflamasına ve kaybolmasına sebep olmaktadır. Kültür; bilim ve 

teknolojinin, aynı zamanda bilimin, daha çok geçmişin birikimlerinin birleşiminden doğan; 

milletler/toplumlar hatta kişilerarası ilişkileri, davranış biçimlerini belirleyen, yaşam biçimine yön 

veren canlı, beşeri, sosyolojik ve edebi bir terimdir. Bu açıklamadan hareketle kültürü, toplumu 

oluşturan pek çok unsurdan meydana gelen sosyolojik ve edebi bir öğe olarak değerlendirebiliriz.  

Kılıç, kültürle ilgili şunları söyler:  

“Kültür, toplumların var oldukları dönemden yaşadıkları devre kadar edindikleri tecrübeleri, yaşam 

tarzını ve çeşitli uygulamaları içeren geniş bir kavramdır. Yaşanılan coğrafya, inançsal sistemler, 

ekonomik durumlar, sosyal yapı gibi birçok etken etrafında şekillenen kültür, toplumların yaşayan 

hafızalarını oluşturmaktadır.(26: 2021) 

 

 B) KARAPINAR’DA ÖLÜM ÂDETLERİ VE CENAZE RİTÜELLERİ 

Ölüm denince akla Türk Edebiyatı’nın önemli şairlerinden olan Cahit Sıtkı Tarancı’nın Otuz Beş Yaş 

şiirini anımsamak yerinde olacaktır:  
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N’eylersin ölüm herkesin başında 

Uyandın, uyanamadın olacak 

Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında 

Bir namazlık saltanatın olacak 

Taht misali o musalla taşında.(Tarancı, 2015: 227) 

Ölüm insan hayatını derinden etkileyen olguların başından gelmektedir. Şair, burada ölümün her canlı 

için hayatın bir gerçeği olduğunu dile getirerek gözler önüne sermektedir. 

Karapınar’da ölmek, vefat etmek sözcükleri ile birlikte farklı deyimlerin kullanıldığı görülmektedir: 

“Geçindi, dünyadan geçti, Allah’ın emri, üzüntülüyüz.” gibi deyimlerin kullanıldığı 

söylenmektedir.(KK.3) Bu deyimler, Karapınar’ın dilinin ve kültürünün zenginliğini göstermenin yanı 

sıra ölüme bakış açısını yani yaklaşımını da ortaya koymaktadır.  

İslamî usullere göre ve artık örfî bir kaide haline gelen ölen kişinin cenaze namazının kılınması, 

defnedilmesi önem arz etmektedir. Cenaze namazında ölen kişinin yakınlarının, dostlarının, 

komşularının, alışveriş yaptığı ve diğer tanıdıklarının olmasına dikkat edilir, buradaki amaç hem 

helallik almak hem de ölen kişiye olan son vazifeyi yerine getirmektir. “Cenaze namazı farz-ı 

kifayedir. Yani bir Müslüman vefat ettiği zaman onun cenaze namazını kılmak bütün Müslümanlara 

farzdır.”(Sofuoğlu, 2014: 143) Geçmişten günümüze kadar taziye ve cenaze ritüelleri zamana ve 

mekâna bağlı olarak değişikliğe uğramıştır. İnsanoğlu kaybettiği eş, dost ve akrabaları için son vazife 

olarak addettikleri taziye ve cenaze ritüelleri için lazım gelen her ayrıntıyı düşünerek yerine getirmeye 

çalışır. Bu ritüeller kişiye olan sevgi, saygı ve bağlılığı ortaya koymak bakımından önem taşır. 

Şehirleşmenin ve şehir kültürünün her geçen gün toplumu etkisi altına alması, bahsedilen ritüellerin 

daha az önemsenmesine, dolayısıyla daha az yapılmasına neden olmaktadır. Karapınar, bu anlamda 

şehir kültürünün henüz tam yerleşmediği, geleneksel bir Anadolu şehri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Karapınar’da taziye ve cenaze törenlerinde, büyük bir insan kitlesinin olması önemsenen ve istenen 

durumlardan biridir.  Cenaze törenleri bu nedenle oldukça kalabalık olur. 

Türk toplumunda ölen kişiler için camide selâ okunur. Ancak selâ sadece bir camide okutulur.  

“Karapınar’da vefat eden kişi için camilerde selâlar okutulur, yani birçok camide selâ okutulur. Ayrıca 

selâyı okuyan kişi, ölen kişinin mesleğini, lakabını söyler ve imamsız taziye makbul sayılmaz.”(KK.1) 

Kişi kendi evinde vefat ederse yakınlarına, eşe, dosta ve konu komşuya vefat ettiği haberi verilir. 

Böylece taziye evinde, kalabalık bir topluluk meydana gelir. Vefat edenin bedeninde herhangi bir 

şişkinliğin meydana gelmemesi için üzerine bıçak ya da metal bir parça konur. (KK.2) 

Ölen kişi erkek veya bayansa yakılan ağıtların içeriği de farklılık gösterir. Ölen erkekse bir araya 

gelenler kişinin hasletlerinden, genç yaşta vefat etmişse gençliğinden, yiğitliğinden, ahlakından, damat 

olacak yaşta ise, damat olmadan öldüğünden, fiziki özelliklerinden vs. bahseder. Aynı şekilde ölen 

kişi; gelin olacak genç bir kızsa gelin olmadan, yuva kurmadan, çeyiz düzmeden vefat ettiğini dile 

getiren ağıtlar yakılır. Her toplumda genç yaştaki ölümler insanı derinden sarsar ve Türk toplumunda 

bu acıyı dile getiren ağıtların çok olduğunu söylemek mümkündür. Yakılan bu ağıtlar, Türk 

toplumunda yaşanan ölümlerin daha derinden hissedildiğini ortaya koyduğu ifade edilebilir. Taziye 

evinde ağıtlardan başka, başsağlığına gelen kişilerden Kur’an-ı Kerim okumayı bilen olursa Kur’an-ı 

Kerim okur. Ayrıca evde bulunanlar, öleni rahmetle anarak sohbet ve dua ederler. 
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Cenaze evden çıkarılmadan, hatta kişi öldükten kısa bir süre sonra mezar kazılır ve hazır duruma 

getirilir. Cenaze evden çıkarılmadan ev ahalisinden, bayanlardan, mezara gelemeyecek durumdaki 

yaşlı ve hastalardan helallik alınır.(KK.2) 

“Cenaze yıkandıktan sonra güzel kokması için kefenin içine gül suyu dökülür, kına saçılır, çörek otu 

dökülür.” (KK.5) Cenaze evden, musalla taşı çok uzak değilse, pek çok yöreninkinden farklı bir 

şekilde musalla taşına götürülür. Ayrıca cenaze eskiden, evlerde yıkanırken günümüzde belediyeler bu 

hizmeti yerine getirmektedir.“Cenaze musalla taşına kadar sağlı sollu ve karşılıklı dizilen insanların, 

elden ele vermesiyle taşınır. Buradaki amaç, elden ele verenlerin, ölen kişinin günahlarının 

bağışlanması için dua etme isteğidir. Cenaze tabut yerine, daha çok bir salın (üstü açık genişçe bir 

tahta) üzerinde bir örtü konularak taşınır.”(KK.4) Karapınar’da görülen bu ritüeller, pek çok 

yöremizden farklı olan ritüeller olarak zikredilebilir. Bu ritüellerin ne zamandan beri uygulandığı 

bilinmiyor; bu nedenle çok eskiden kalma ritüeller olduğu söylenebilir. 

“Cenaze evden çıkarıldıktan sonra musalla taşı yakınsa karşılıklı dizilen insanların salın (üstü açık 

geniş bir tahta) üzerindeki cenaze, elden ele verilerek taşınır. Ardından cenaze namazına geçilir. 

Cenaze namazına, ölüyü tanıyan herkes katılmaya ve yakınlarının acılarını paylaşmaya çalışır. Cenaze 

namazı kılınıp helallik alındıktan sonra, defin işlemleri için cenaze tabutun içinde mezarlığa 

omuzlarda götürülür. Mezara yaklaşıldığında, cenaze bel hizasında mezara kadar taşınır.  Defin 

işlemleri önce yakın akrabalarından bir veya iki kişinin mezara girip düzenlemesiyle başlar. Cenaze 

mezarın güney tarafında açılan oyuğun içine konulur, ardından beton kalıplar üzerine konularak 

mezarın üstü toprakla kapatılır.”(KK1) 

Bilmen bu hususta şunları söyler: 

“Yıkanıp hazırlanan Müslüman bir ölü, ön tarafa konarak onun namazı kılınmak üzere Müslümanların 

abdest almaları ve kıbleye yönelmiş olarak cenaze namazı kılmaları farz-ı kifayedir. Cenazeyi teşyi 

etmek (arkasından mezara kadar takip etmek) sünnettir. Cenaze kabre götürülüp omuzlardan 

indirilince, bir engel olmadığı zaman cemaat oturur. Bundan önce oturmaları mekruh olduğu gibi, 

bundan sonra ayakta durmaları da mekruhtur. (365- 374) Günümüzde cenaze namazı kıldıran 

imamların defin işlemleri öncesinde mezarlıktakilere oturmaları yönünde direktiflerde bulunduğu 

görülmektedir. Defin işlemi bittikten sonra imam da oturarak çeşitli sureler / dualar okur, en sonunda 

ise imamla birlikte cemaat da bazı yerlerde sadece Fatiha’yı, bazı yerlerde Fatiha ile birlikte üç İhlas 

da okur. Cemaat dağıldıktan sonra yakın akrabaları ve bir imam kalır, “dalkın” adı verilen (Cenazenin 

sorgusunda yardımcı olacağına inanılan) cenaze yakınları mezarın etrafında toplanır, Arapça olarak 

dinin (Rabbin Allah, dinin İslam), ölümün, cennetin ve cehennemin hak olduğunu ve meleklerin 

soracağı suallerin cevapları bir defa daha hatırlatılarak cenazeye telkin verilir. 

Defin işlemi gerçekleştirildikten sonra cemaat kabristanın dışında bekler ve bu esnada cemaat da 

dışarıda Kuran-ı Kerim okur. Kabristanın dışında başsağlığı dilenir, cemaat dağılır. 

Evdeki taziye ziyaretlerinin 3 gün sürmesi makbul sayılır ve bu üç günlük süre zarfında cenaze 

yakınlarının evinde yemek pişmez, konu komşu ve yakınları tarafından yemek ikramları yapılır. 4. gün 

ölenin hayrına cenaze sahipleri tarafından yemek verilir ve yemeğin duası yapılır.(KK6.) Bu ritüelin şu 

şekline rastlandığı da rivayet edilir: “Cenaze defnedildikten sonra, adına 3 gün boyunca Kur’an-ı 

Kerim okutulup hatim yapılır. 3.gün hatmin duası yapılır, hatimden sonra cenaze sahipleri tarafından 

yemek, çay vs ikramları yapılır.(KK7) Günümüzde şehirleşmenin ve şehir kültürünün yaygınlaşması, 

gelenek ve göreneklerin, toplumsallaşma kültürünün zayıflaması, eski eş - dost muhabbetleri ve 

ilişkilerinin olamayışı; bu kültürün ve ritüellerin zamanla geçerliliğini kaybetmesine sebep olmuştur. 

Nitekim görüştüğümüz kişiler eskiden birçok ritüelin bugünkünden daha çok görüldüğünü, bugün her 
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ne kadar eskiye bağlı çeşitli ritüellerin uygulandığı görülse de uygulanan bazı ritüellerin artık zamana 

göre şekillendiğini dile getirmişlerdir. 

Teknolojik gelişmelerin baş döndürücü olduğu bu yüz yılda bazen insanoğlunun egemen ve güçlü 

olma çabası, bazen de sosyo-ekonomik ve beşeri nedenlerle kendi yurdundan ve yerinden kopması, 

kendi kültürünü ve değerlerini unutması her zaman kaçınılmaz olmuştur. Bu durum, kültürün zamana 

olduğu gibi, mekana bağlı bir değer/unsur olduğunu da ortaya koymaktadır.   Bu nedenle her geçen 

gün sosyo- beşeri ilişkiler de zayıflamaya yüz tutmuştur; bu da gelenek, âdet ve birtakım ritüellerin 

tümüyle eski şekline bağlı kalarak devam etmesini veya uygulamasını neredeyse imkânsız bir duruma 

getirmiştir. 

Birçok bölgede olduğu gibi, Karapınar’da da ölen kişinin hayrına kırkında ya da elli ikisinde yemek 

verilir. “Kırkı veya elli ikisi kış gününe denk gelirse, yemek olarak arapaşı, yaz gününe denk gelirse 

patates pırasa yemeği yapılırdı. Karapınar’da her sene ölüm yıl dönümünde mevlit okutulur, hatim 

yapılır. Özellikle ilk sene bu ritüel; bütün eş-dost, yakın akraba ve konu komşu davetiye kartları 

basılarak çağrılır, çok organize ve geniş yapılır.” (KK8) Yapılan bu ritüelde büyük bir kalabalığın 

olmasına dikkat edilir. Bu, aynı zamanda ölen kişinin ve ailesinin ne kadar sevilip önemsendiğini de 

göstermesi bakımından çok önemlidir. 

Anadolu farklı medeniyetlere beşiklik eden ve kavşak bir noktada bulunan coğrafyalardan biridir. 

Karapınar pek çok ilin kavşak noktasında bulunan Konya’nın ilçelerinden biridir. Karapınar bu sayede 

zengin ve farklı bir kültüre sahip duruma gelmiştir. Ayrıca kavşak bir yerde olması, kültürel değişimin 

birçok yere göre daha hızlı ve çok yaşanmasına neden olmuştur. Karapınar’daki kültürel değişimin en 

önemli sebebi; coğrafi konum görünse de zamanla kitle iletişim araçlarının ve teknolojik araçların 

birey ve toplum hayatında yer alması, şehir ve apartman kültürünün oluşmaya başlaması gibi sebepler 

de önemli faktörler olarak değişimde yerini almıştır. 

Ölüm her canlı için kaçınılmaz sonlardan biridir; zaman içinde meydana gelen ölümler ve yaşanan 

acılar, insanların ölüm karşısında tutumlar geliştirmesine vesile olmuş, ölen kişiyi zamanla 

unutturmuştur: ölüyü örtekorlar, deliyi dürtekorlar atasözü ölen kişinin zamanla unutulduğunu, ölen 

kişiye duyulan üzüntü ve acının hafiflediğini göstermektedir. Anadolu insanındaki inanç ve teslimiyet, 

bu tutumların dine uygun olmasını sağlamıştır. Hatta bu tutumlarla ilgili bazı atasözlerinin dilimizde 

kullanıldığı görülür: ölü evinde ağlamasını, düğün evinde gülmesini bilmeli;   Ölümle ilgili birçok söz 

söylenmiştir. Atalarımız ölüm için pek çok söz dile getirmiştir: kel ölür, sırma saçlı olur; kör ölür 

badem gözlü olur. 

 

SONUÇ 

Ölüm, herkes içindir; zira her canlı doğar, büyür ve ölür. Ölüm Allah’ın emri olarak kabul edilir. Öyle 

ki Karapınar halkının ağzında ölüm için; Allah’ın emri ve takdiri gibi deyimlerin yer aldığı 

görülmüştür. Bu inanç ve teslimiyet ile hareket edilir.  Karapınar’ın bu çalışmada ele aldığımız Ölüm 

Âdetleri ve Cenaze Ritüelleri konusunda pek çok bölge ve yöreye göre farklılıklar gösterdiği 

anlaşılmış ve gözlemlenmiştir. Bu hususta halkın kişinin ölümünden defin işlemlerine kadar ölüm 

âdetleri ve cenaze ritüellerinin dinî ve geleneksel kaidelere bağlı olarak yerine getirdiği görülmektedir. 

Bu âdet ve ritüellerin eksiksiz bir şekilde yerine getirildiği tespit edilmiştir. Halkın gelenek ve 

göreneklerine, değerlerine bağlılık göstermesi; birey ve toplum hayatını derinden etkileyen 

teknolojinin ve kitle iletişim araçlarının Karapınar’da henüz maddi ve manevi unsurlar üzerinde çok 

etkili olmadığını göstermektedir. Ayrıca genç nüfusun da atalarının gelenek ve âdetlerine bağlı olduğu, 

devam ettirmeye çalıştığı görülmektedir. Sözlü kültürün yenilenen nesille birlikte unutulduğu görülse 



ADIYAMAN 
ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ KONGRESİ 

 

82 

de Karapınar’da toplumun ve genç neslin ananelerine sahip çıkarak kaybolmasını ve unutulmasını 

önlediği söylenebilir. 

   

KAYNAKÇA 

1. Bilmen. Ö.N. (2019) Büyük İslam İlmihali, Semerkand yay, 37.Baskı İstanbul 

2. Gündüz, İ.(1980) Bütün Yönleriyle Karapınar, Kuzucular Ofset, Konya 

3. Kılıç, S. (2021) Gelişen Teknoloji Bağlamında Toplumsallaşma ve İletişim Etkisi, Eğitim 

Yayınevi,1. Baskı, Konya 

4. Sofuoğlu, C. (2014) Açıklamalı Büyük Dua Kitabı, TDV yay. Ankara 

5. Tarancı, C. Sıtkı (2015) Cahit Sıtkı Tarancı Otuz Beş Yaş Bütün Şiirleri, Can Sanat yay, 49. Baskı 

İstanbul 

 

KAYNAK KİŞİLER   

KK1:Galip Öztürk, Lise, 1991 Karapınar doğumlu, memur 

KK2:Zafer Karakaya Lisans, 1982 Karapınar Doğumlu, memur 

KK3: Ahmet Boztaş İlkokul mezunu 1958 Karapınar Doğumlu, çiftçi 

KK4:Hayrettin Aydeniz, İlkokul, 1960 Karapınar Doğumlu, Kamu Görevlisi 

KK5: Leyla Başoğlu, İlkokul, 1954 Ereğli Doğumlu, ev hanımı 

KK6: Cihanbir Kaya, Önlisans, 1970 Karapınar doğumlu, Kamu Görevlisi 

KK7: İbrahim Köklüsoy, Önlisans, 1991 Karapınar Doğumlu, Kamu Çalışanı 

KK8:Müzeyyen Toy, İlkokul, 1934 Karapınar doğumlu, Ev Hanımı  

 



ADIYAMAN 
ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ KONGRESİ 

 

83 

SANATIN İSLAM ÜLKELERİNDEKİ TOPLUMSAL CİNSİYET ÜZERİNE ETKİLERİ 

 

Doç. Dr.Gonca YAYAN 

Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Bölümü, Resim-iş Eğitimi Ana Bilim Dalı, 

Ankara/Türkiye ORCID ID: 0000-0002-2915-3137 

Hacer YILDIZOĞLU 

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Bölümü, Resim-iş Eğitimi Ana Bilim 

Dalı, Doktora Öğrencisi, ORCID ID: 0000-0001-9107-6008 

 

ÖZET 

Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkeklerin beklenti, değer, imaj, davranış, inanç sistemleri ile rollerinin 

ne olduğunu tanımlayan fikirler ile sosyal yapılanmalarını yansıtmaktadır.   Kısaca cinslere atıfta 

bulunulan aktüel veya normatif kültürel özel davranış biçimlerini ifade etmektedir. Toplumsal 

cinsiyet, kültürden kültüre olan farklılıkları yanında, bir toplumun zaman içerisinde yaşadığı ve sosyal 

yapısını etkileyen olaylar ile çeşitli değişikliklerinde göstergesi olabilmektedir. Aslında toplumlar, her 

kültürde doğumlarından itibaren kadın ve erkeklere bazı roller yüklemiştir. Cinsiyetler üzerinden 

aktarılan bu roller toplumlar tarafından kabul görülen doğrular olarak bugün de benimsenmektedir. Bu 

yönüyle kadın ve erkeğin olduğu her yerde, toplumun onlara yüklediği rollere bürünmeleri de oldukça 

normaldir.  Toplumsal cinsiyetin, bireylerin fiziksel özelliklerinin yanı sıra içinde yaşadığı toplumun 

eğitim, sosyokültürel ve ekonomik benliğini de oluşturduğu bilinmektedir. Toplum içinde kadın ve 

erkek rollerinin şekillenmesinde aile yapısı ile dinin de önemli bir etken olduğu görülmektedir. 

Sanatında bütün insan yaşamından beslenen bir gerçeklik olarak kültürel ve bireysel belirleyicilere 

tepki veren, sosyal ve psikolojik amaçlara hizmet eden bir alan olduğu da bilinmektedir. Günümüzde 

sanatsal imgeler, kadın ve erkek rollerindeki ilişkilerin güvenilir bir yansıtıcısı mı yoksa erkek egemen 

bir toplumsal yapılanmanın ve mevcut kurumsal örgütlenmelerdeki normatif tezahürlerinin bir 

yansıması mı, hala sorgulanmaktadır. Aslında cinsiyete dayalı bu farklılaşma hemen hemen bütün 

toplumların örgütlenme tasarımında etkin rol oynayan başat öncüllerden biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu çalışmayla da İslam dininin daha çok etkin olduğu İslam ülkelerindeki sanatçıların 

sanatsal bir imge olarak kadın figürünü ele alışlarına dair bir inceleme yapılmıştır.  Bu yönüyle de bu 

çalışmada toplumsal cinsiyetin sanata etkisi yanında farklı ülkelerden kadın ve erkek sanatçıların 

eserlerinde kullandığı kadın figürüne bakış açılarının ortaya koyulması amaçlanmıştır. Çalışmada nitel 

araştırma yöntemleri kullanılmış metin analizi ve eser analizi yöntemlerine başvurulmuştur.  

Anahtar kelimeler: Toplumsal cinsiyet, sanat ve kadın 

 

ABRASCT 

Gender reflects social structure of men and women with expectations, values, images, behaviors, belief 

systems, and ideas that define what their roles are.   In brief, it refers to actual or normative cultural 

special forms of behavior that refer to genera. In addition to its differences from culture to culture, 

social gender can be indicative of various changes which a society experienced over time and incidents 

effected its social structure. In fact, societies have assigned certain roles to men and women from their 

birth in each culture. These roles transmitted through the sexes are also conceived as truths 
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acknowledged by societies today. In this respect, wherever there are men and women, it is also quite 

normal for them to take on the roles that society imposes on them.  It is known that social gender 

forms the educational, socio-cultural, and economic personality of a society in which it lives, as well 

as the physical characteristics of individuals. Family structure and religion are also an important factor 

in shaping the roles of men and women in society. It is also known that as a reality that is fed by 

human life art is a field reacting cultural and individual determinants and serving social and 

psychological purposes. Today, artistic images are still questioned whether they are a reliable 

reflective of relationships in the roles of men and women, or a reflection of a male-dominated social 

structure and its normative manifestations in existing corporate organizations. In fact, this gender-

based differentiation is one of the main pioneers that plays an active role in the organizational design 

of almost all societies. In this study, an examination was made of the way artists in Islamic countries, 

where the Islamic religion is more active, treat the female figure as an artistic image.  In this respect, 

in addition to the impact of gender on art, the aim of this study is to reveal the perspectives on the 

female figure used by female and male artists from different countries in their works. In the study, 

qualitative research methods were used, text analysis and artifact analysis methods were applied. 

Keywords: Social Social gender, art, woman 

 

GİRİŞ 

Sanat, toplumsal bir gereksinim olarak içinde doğduğu toplumun bir ürünüdür. Toplumu oluşturan 

insanlar ise sanatın inşasındaki önemli unsurları bünyelerinde barındırmışlardır. İnsanlar olmadan 

sanat olmayacağı için toplumun içinde oluşan eğitim, kültür, sosyal yaşam ve ekonomi ile insani 

değerler, sanatın kaynağını da oluşturmuştur. Dolayısıyla sanat ve toplum birbirine bağlı iki önemli bir 

kavram olarak her dönemde karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca sanat, her toplumda psikoloji, felsefe ve 

estetiğin yanı sıra o toplumun sosyolojik durumuna ilişkin verileri analiz etmekte de fayda 

sağlamaktadır. Aslında insanı toplum içinde birey yapanda, onun bu toplumsal varlığıdır(Ersoy, 

2002:52). Bu yönüyle toplum ile sürekli etkileşim halinde olan sanat, yaşamın farklı birçok alanında 

karşımıza çıkarken sanatçılar da dar bir alan yerine çevre, din, kültür, aile, ekonomi, eğitim gibi birçok 

toplumsal alanda eserler ortaya koymuşlardır. Diğer taraftan sanat ile toplumsal alandaki 

farklılaşmalarda birbirini daima etkilemiştir (Çetin, 2013:92). Örneğin bir toplumda meydana gelen 

savaş, afet, salgın, devrim gibi insanlarda derin acılar bırakan pek çok olay, sanatçılar tarafından 

eserlerine yansıtılırken bu eserindeki olgularında toplumları etkileri altında bıraktığı da görülmüştür. 

Bu da bir sanat eserine bakılarak, o eserin ortaya çıktığı toplum hakkında yorumlar yapabilmesini 

mümkün kılmaktadır. Çünkü sanat toplumu yansıtan bir ayna gibidir. Toplumundaki insanın inancı, 

kültürü, düşünce ve duyguları sanat eserlerine yansıtılırken bu eserlerden yola çıkarak o toplum yapısı 

hakkında fikir sahibi olmamıza da imkân sağlamaktadır (Çağan, 2006:19). 

Dolayısıyla sanat ve toplum arasındaki bu bağ ile ekonomiden eğitime, sosyal yapı, aile, kültür, 

gelenek ve politikalara kadar değerlendirilmeler söz konusu olmuştur. Bu sebepten ötürü sanat ve 

toplum ilişkileri her açıdan önem arz etmektedir(Merçin ve Alakuş, 2007:15). Örnek olarak 

toplumlardaki kültür ve sanat ilişkisini ele alındığında Doğu ve Batı toplumlarında dinin kültüre ve 

sosyal hayata büyük ölçüde etki ettiğini söylemek mümkündür. Çünkü geçmişten günümüze kadar 

sanat ve din arasında hep etkili bir ilişki mevcut olmuştur. Bu açıdan doğulu ve Batılı sanatçıların 

eserleri incelendiğinde insanların manevi dünyalarındaki dini inançları daima dinin etkisinde kalmıştır. 

Bu etki ile sanatçılarda yaşadıkları toplumun dini inanç ve ritüellerini eserlerine yansıtmışlardır(Kırık, 

2017:430). Bu durumda sanat eserlerinin oluşumunda dini ön plana çıkarmıştır. İşte sanatta tema 
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olarak birçok imgeden yararlanan sanatçı da özümsediği, belleğinde yer eden ve düşünce boyutunda 

harmanladığı her imgeyi sanat diliyle dışa vururken aslında ontolojik bir mantık içinde sınırsız 

deneyimler yaşamış bu deneyim veya materyalleri ise ister kültürel ister dini ister ekonomik olsun her 

imgenin dışavurumunda, tinsel derinliği ölçeğinde biçim ve içerik ilişkisine dayalı olarak sanatsal bir 

anlamıyla da eserlerine yansıtmıştır (Kaftanoğlu, 2020:725). 

Yaşadığımız Ortadoğu coğrafyasında yer alan Irak, Suriye, Pakistan, Afganistan, Mısır, Filistin, 

Lübnan, Türkiye gibi Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerde İslam dininin farklı yansımaları söz 

konusudur. Son yıllarda gerçekleşen pek çok olayda başta savaş olmak üzere yaşanan olumsuzluklar 

da bu ülkelerin yapısında değişikliklerin meydana gelmesine neden olmuştur. Örnek olarak tarihte 

yüzyıllardır monarşi geleneğinden gelen İran, 1979 İslam devrimiyle Ayetullah Humeyni’nin dini 

liderliğinde kurulan dini cumhuriyet rejimiyle sonlandırılmıştır (Wright, 2000:68). Fakat toplum 

içindeki gelir eşitsizliği, yoksulluk, ekonomik ve sosyal, siyasi ve dini belirsizliklerde zaman 

içerisinde hızlarını daha da arttırmıştır (Yurdakurban, 2007:32). İran devriminden sonra Ataerkil 

toplumlar dünyanın her yerinde olduğu gibi Ortadoğu’da da baskın bir şekilde görülmeye başlamıştır. 

Bu ülkeler içinde; Irak, Suriye, Pakistan,  Afganistan, Mısır, Filistin, Lübnan, Türkiye sadece 

bunlardan bazılarıdır. Bu açıdan bakıldığında bu toplumlarda kadın ve erkek rolleri de toplumlardaki 

sosyal yapı ile kültür, ekonomi, eğitim, din gibi kavramlarla gelişen olaylardan etkilenmişlerdir. Bu 

olgular toplumsal cinsiyet kavramlarıyla da farklılıkları da beraberinde getirmiştir. 

 

Toplumsal Cinsiyet Kavramı ve Kadın 

Kadın ve erkek arasındaki fiziksel ve toplumsal farklılıkları anlatmada kullanılan toplumsal cinsiyet 

kavramı ilk kez 1968 yılında Amerikalı psikiyatrist Robert J. Stoller tarafından yayınlanan “Sex and 

Gender” (Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet) adlı kitabında geçmiştir. Lakin ilk bakışta kolay 

anlaşılacağı düşünülen bu kavram, derin araştırmalara neden olurken özellikle de feministlerce, daha 

belirgin bir şekilde tanımlanmış, cinsiyetlerin gösterdiği davranışların doğal mı yahut erkeklerin icadı 

mı olduğu konusunda sorgulama ve anlama çabalarını da beraberinde getirmiştir(İmançer, 2006:3). 

Toplumsal cinsiyet kavramı ile genelde kadının toplumda özne yahut nesne mi olduğuna ilişkin 

birtakım soruların cevaplarını bulmaya çalışılmıştır. Toplumda cinsiyetlere biçilen değer ve etik 

kurallar ile kadının toplumsal alandaki durumları da şekillendirilmiştir. Bu kavramların ilk ortaya 

çıktığı andan itibaren sadece bireysel kimlik ve kişilik tanımlamaları bugün erkek ve kadının kültürel 

idealler, stereotipiler, kamu içindeki cinsel odaklı iş bölümü de içine alacak şekilde geniş bir alanda 

kullanılmaya başlanmıştır(Demir, 2020:308). 

Toplumsal cinsiyet söz konusu olduğunda, bireylerin biyolojik özelliklerine göre sorumluluk ve 

rollerinin belirlenmesinin aksine bu rol ve sorumluluklarda toplumun kadın ve erkeğe yüklediği 

görevler ön plana çıkmaktadır. Bu yönüyle de toplumsal cinsiyet algısı aslında gelenek, kültür ve din 

gibi birçok farklı kaynaktan türemektedir. Bu sebeple toplumsal cinsiyetin oluşumunu tek bir nedene 

bağlamakta doğru değildir. Diğer taraftan toplumsal cinsiyet algısı geçmişten günümüze kadar 

insanların yerleşik hayata geçmesi yanında mülkiyet kavramlarının oluşmasıyla da ataerkil (erkek 

egemen) oluşumlarla geniş bir yelpaze içinde yer almıştır (Umutlu, 2021:14). 

Kadın ve erkek arasındaki bu cinsiyet ayırımı toplumsal hayattaki evrensel örgütleyicilerle daha küçük 

yaşlardan itibaren bireylere farklı becerilerin öğrenilmesi ve farklı kişiliklerin geliştirilip 

şekillendirilmesinde de etkili olmaktadır(Yılmaz, 2008:3). Bu toplumlardaki yetişkin bireyler olarak 

da karı ve koca rolleri ile gerekleri özellikleri yerine getirilmeleri de beklenmektedir. Her toplum, 

kendi kültür yapısı içinde hangi davranışların erkek ya da kadına ait olduğuna dair farklı tanımları 
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içerisinde barındırmaktadır. Bununla beraber toplum hayatının belirli bir işleyişe sokulmasında, düzeni 

sağlamak adına bu cinsiyetlerin var olmasının gerekliliğini de göz ardı etmemek gerekir(Yoder, 

1999:68). Bazı toplumlarda cinsiyetçi iş bölümleri içinde pilot ya da cerrahlar için ilk akla gelen 

erkekler olurken anaokulu öğretmeni, hemşire, hostes gibi işlerde kadınlarla özleştirilmektedir. 

Aslında bu ön yargılardan hareketle her toplumda, kadın ve erkeklerin kendi durumlarını 

belirlemelerinde bu rollerin, cinsiyetçi bir iş bölümünün onay mekanizmasından kaynaklı olduğu 

görülmektedir (Bahsin, 2003:45). Toplumlarda özel alanlar ise ‘mahrem’ olarak tanımlanmış ve bunun 

bir sonucu olarak da fazla deşifre edilmemiştir. Ancak; ev ve ailenin içerdiği özel alanlarla 

özdeşleştirilen kadının, tarihi kayıtlarda yer almayışı ya da marjinalleştirilerek yer verilmemesinin 

temelinde ise bu mahremiyetten çok, eril yapı tarafından, kadının ilgi alanları, eylemleri ile 

beğenilerinin değersiz görülmesi ve bu yönde anlamlandırılmasında aramak gerekebilir. Dolayısıyla 

kamusal alan, takım elbiseyle simgelenen erkeğin dünyası olurken, özel alan ise kadının dünyası 

olabilmektedir. Toplumlar daima yollu olarak kamu alanlarının gittikçe artan oranda önem kazanması 

yanında, özel alanlarda bir o kadar önemsizleştirilmiştir (Işık, 2002:43). Böylece her toplumda 

kadınlık ve erkeklik ile bir karşıtlık ilişkisi de kurulmuştur. Kadın, özel alana ait, doğaya yakın, 

seyredilen, edilgen, tüketen, bağımlı kavramlarıyla anlamlandırılırken, erkek ise kamusal alana ait, 

kültür ve teknolojiye yakın, seyreden, etken, üreten ve özgür kavramlarla anılmıştır (Yılmaz, 2008:5). 

Ancak üretilen bu anlam, günümüzde sosyal ortamın eril özelliklerinin baskın geldiği yaklaşımlar olup 

eril söylemi onaylayacak kodlamalara dayanırken kadının tarihsel görünürlüğünü azaltan bir neden 

olarak da karşımıza çıkmaktadır (Özçatal, 2001:14). Son bir asırda ekonomik, siyasal ve kültürel 

anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan Müslüman ülkelerinde de toplumun geleceği bakımından hayati 

öneme sahip olan kadınlar için, aile ve çocuklarla ilgili konularda daha savunmaya dayalı bir tutum 

içine girilmiştir. Bu savunma kaygısı zamanla sorun çözme kabiliyetlerinin azalması sonucunu 

getirirken mutedil bir bakış açısının geliştirilmesi de zorlaştırmıştır(Sınmaz, 2019:1). 

İslam dünyasındaki eğitim, sağlık, ekonomik fırsat eşitliği ve savaş mağduriyeti gibi konularda 

kadınların içinde bulunduğu koşullar ve genel okuryazarlık oranlarının dünya ortalamalarının çok 

gerisinde olduğu görülmektedir. Bu ülkelerde okula başlayan çocukların bir kısmı eğitimlerini 

tamamlayamadan sosyal, kültürel ve yapısal nedenlerden dolayı okulu bırakmaktadırlar. Ayrıca bu 

ülkelerde nüfusun dünyanın diğer bölgelerine göre daha hızlı artması da kadınlar açısından önemli 

sağlık problemlerini de beraberinde getirmektedir. Bu yönüyle de geleneksel ön kabullerin yanı sıra 

ailelerde bir kişinin gelirinin tüm aile bireyleri için yeterli olması ve yoğun çatışmaların 

yaşanması(savaş) gibi sebeplerle de kadınların ekonomiye katılımını azaltmaktadır. İslam 

dünyasındaki bu olumsuz insani göstergelerle, İslam’ın kadına verdiği değerler arasında da önemli 

çelişkiler söz konusudur. İslam ülkelerinde bugün ölüm, yaralama, keyfi tutuklama, işkence gibi 

uluslararası hukuk metinlerinde yasaklanmış olan pek çok fiillere, toplumun bütün kesimleri sıklıkla 

maruz kalmaktadır. Fakat bu ülkelerdeki kadınlar ise bu fiillerle birlikte hem fiziksel hem psikolojik 

hem de cinsel şiddetin en ağır şekillerine muhatap olmaktadırlar. Ayrıca bu çatışmaların yanında 

kadınlar, çocuklarla birlikte şantaj unsuru olarak da kullanılmaktadır (Sınmaz, 2019:5). 

 

Ataerkillik, Aile Yaşamı ve Sanat 

Ataerkillik, erkek otoritesinin egemen olduğu bir çeşit toplumsal örgütlenme düzeni olup bu düzenin 

temelinde ise erkeğin üstünlüğü fikri yatmakta olup soy ise erkekler tarafından belirlenirken, 

hâkimiyette erkeklerin elinde olmaktadır. Dolayısıyla ataerkilliğin hâkim olduğu toplumlarda 

erkeklere kadınlardan daha çok saygı gösterilmektedir (Altay ve Sultana, 2019:408). 
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Bir diğer toplumsal kurum olan aile yapısı ise batı ülkelerinde olduğu gibi bu ülkelerde de sanat 

eserlerinin konusu içinde sanat nesnesi olarak karşımıza çıkabilmektedir. Aile ve aile yaşantısı sanat 

eserlerine yansıtılırken aile kavramının zaman içerisinde değişimi, geçmiş ile şimdiki hali hakkında o 

toplumun aile yapısına ilişkin yorumlamaları yapmayı da mümkün kılmaktadır. Her toplamda zamanla 

değişen aile yapısı, aile içi sorunlar, toplumdan topluma farklılık gösterirken aile kavramı da sanat 

eserlerinin malzemesi olmuştur. Geçmişten günümüze kadar pek çok sanatçı, çalışmalarında 

toplumlarında gözlemlediği aile kavramını analiz ederek eserlerine de yansıtmışlardır. Sanatçıların 

resimlerinde kullandığı bu kavramların bugün de diğer bilim dallarında araştırma konusu olmaya 

devam etmektedir(Tezcan 2011:78). 

 

Toplumsal cinsiyet ve sanat 

Sanat eserlerine bakarak bir toplumun cinsiyetler üzerindeki rollerini anlamak mümkündür. Toplumsal 

cinsiyete en çok etki eden faktör ise kültür olarak karşımıza çıkmaktadır. Kültür, bir toplumun 

düşünme şekli, tavrı, bakış açısı gibi eylemleri, geçmiş ve gelecekteki bütün değerleri içerisine 

almaktadır. Aslında kültür doğrudan insan ve toplumla harmanlanmış bir olgudur. Çünkü kültürün 

kaynağı insan olurken, toplumlarda insanların oluşturduğu yapılardır. İnanç, din, sosyal yapı gibi 

maddi ve manevi değerler, kültürü oluşturan unsurlar olarak bir toplumun göstergesi ve temsili 

durumundadır (Alver, 2018:37-70). 

Toplumsal cinsiyeti de etkileyen bu unsurlar (sosyal, kültürel, ekonomi, eğitim, din) özellikle de İslam 

ülkelerinde sanatçılar tarafından farklı çerçeveler içinde işlense de genelde ortak noktalarda 

birleştikleri de görülmüştür. Bu sanatçılar içerisinden seçilenlerden bazıları: Jamil Naqsh – Pakistan, 

Vian Sora – Irak, Nabil Anani – Filistin, Morteza Katouzian – İran, Parya Ghaderi – İran, Gohar 

Dashti - İran,Gazbia Sirry – Mısır, Fatima Ahmet Suriye, Shamsia  Hassani – Afganistan, Shadi 

Ghadirian– İran, Malina Süleyman Afganistan, Mounira Al Solh – Lübnan, Amir Fallah – İran, Canan 

Şenol – Türkiye. 

Bu sanatçıların eserlerini sırasıyla inceleyecek olursak; Pakistanlı Jamil Naqsh, eserlerinde özgürlük 

ve barışı simgelediği bilinen güvercinlerle kadın figürlerini resmederken kadının özgürleşmesinin 

gerektiğine vurgu yapmaktadır (Artiana, 2018). Sanatçı Görsel 1’de kadını bir gözü ile resmedip bu 

figürü kafese kapanmış bir güvercin gibi göstermiştir. Burka içine gizlenmiş bu göz aslında kadınının 

dışa açılmak istediği ama açılamadığının bir simgesi durumundadır. Kadının burkaya hapsolmuş 

vaziyette olmasının nedeni ise toplumsal cinsiyetçiliğin kadına biçtiği paydan kaynaklı bir 

ayrımcılığın göstergesidir. Hiçbir suçu olmamasına rağmen sadece biyolojik olarak kadın olarak 

dünyaya gelen bireyin belli bir biçimde yaşamaya zorlanmasının konu edildiği bir çalışmada 

hapsedilmişlik düşüncesinin akla getirdiği burkalı figürde gözlerinin önünde işlenen parmaklıkların 

hapishane parmaklıklarına benzetilmiş olması da oldukça manidardır. Kadının tipik siyah burka yerine 

beyaz bir burka giymesi de (masumiyeti) de sözde özgürlük adı altında kadının aslında gerçekten tam 

anlamıyla özgür olmayışının da bir göstergesi niteliğindedir. 
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Görsel 1: Jamil Naqsh  - Pakistan             Görsel 2: Vian Sora- Irak 

 

Iraklı bir sanatçı Vian Sora’ya ait olan Görsel 2’ deki resme bakıldığında ise kadın figürleri ve ön 

tarafta yer alan küp ve benzeri nesneler ile bölgeye ait birtakım nesnelerin resmedildiği görülmektedir. 

Çalışmada üç kadın figürü yer almakta ve arkada birisi ayakta durmaktadır. Ortada bulunan kadının 

elinde iğne ve iplikli görülmesi Irak toplumunda kadınların sadece halı kilim veya dokuma gibi 

geleneksel işlerde yer aldığı ve kadının toplumdaki iş istihdamında sadece belirli işleri yapabileceği, 

meslek dallarının da toplumsal cinsiyete göre şekillendiği düşüncesinden kaynaklı olabilmektedir. 

Çünkü bu toplumlarda kadına ev dışında yaşam ve çalışma alanı sunulmamaktadır (Mediaura, 2017). 

Resimde yerleştirilen objelerden ve kadınların ellerinde işleme yaptıkları kumaşlardan böyle bir 

çıkarım yapılabilirken kadının sadece ev ve evle ilgili işlerde uğraştığı da dikkat çeken başka bir 

ayrıntı olarak göze çarpmaktadır. Yine kadınların yüz ifadelerine bakıldığında gözleri ve ağızlarının 

olmamasından hem söz haklarının olmadığının ve bazı gerçeklere de gözlerini kapamalarını söz 

konusu olduğu gibi bir durumda ortaya çıkmaktadır. Ayrıca toplumun onlara biçtiği bu rolden hiç de 

mutlu olmadıkları kanısına varılabilmektedir. 

 

 

Görsel 3: Nabil Anani – Filistin 
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Filistinli sanatçı Nabil Anani Görsel 3’ teki Filistin’ deki İsrail zulmü ile gelen tahribatın kadına ve 

toplumsal yaşama etkisini konu etmiştir. Burada kadın figürü sadece kadın imgesi olarak değil aksine 

Filistin toplumunun bir yansıması olarak ele alınmıştır. Bu figür, kadın olarak düşünülse de aslında 

bütün İslam toplumlarında genellikle kadın, ev ve ev işlerinden sorumlu kişi olarak görülmektedir. 

Resimde sanatçı, kadın figürü ile evi ve birçok yıkılmış ev ile artık yuva diye adlandırabilecek hiçbir 

yerlerinin olmadığı, hiçbir dayanakların kalmadığı, bomboş mekânlarda ayakta durup direnmeye 

çalışan Filistin toplumunun direnişi, kadın metaforu üzerinden gözler önüne serilmek istemiştir. 

 

 

Görsel 4- 5 :Morteza Katouzian – İran                            Görsel 6: Parya Ghaderi – İran 

 

İranlı sanatçı Katouizan’a ait görsel 4-5’ deki çalışmaları arasındaki zıtlık göze çarpmaktadır. Soldaki 

resimde beyaz çiçek desenli bir kadın güler bir yüzle izleyicisine bakarken (bir dönem daha özgür 

oldukları Şah Dönemi kadını) sağ tarafta ise (şimdiki dini dönemde daha zor durumda olan kadınlar) 

resimde yüzü ve gözü tamamen kapatılmış, elleri bağlı ve ayakları çıplak olarak çarşaflı bir kadın 

figürü resmedilmiştir. Elleri ve oturuş şeklinden zor bir durumda olduğu ve içine kapandığı, renklerin 

kasvetinden de aslında kadınların bu durumdan ne kadar hoşnutsuz olduğu anlaşılmaktadır. Görsel 

6’da İranlı kadın sanatçı, birbirinden farklı soyutlanmış kadın portrelerini batılı anlamda resmetmiştir. 

Fakat bu portrelerden de anlaşılacağı üzere kadınların ya gözleri ya da ağızları çizilmeyerek kasvetli 

tonlarda hüzünlü yada üzüntülü olarak resmedilerek bugün İran toplumundaki kadınların durumuna 

sanatçı dikkat çekmek istemiştir. 

 



ADIYAMAN 
ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ KONGRESİ 

 

90 

 

Görsel 7-8: Gohar Dashti- İran 

 

Bu iki çalışmasında da sanatçı Gohar Dashti, farklı bir bakış açısıyla toplum içindeki kadının 

devrimden sonra başka bir alanda kendine yer bulduğuyla ilgili bir gerçeği gözler önüne sermiştir. 

Artık terörle evlerin terk edilerek yok olduğu boş odalarda ağaçların büyüdüğü kadınlarında erkeklerle 

tankların gölgesinde bir hayatı sürdürmeye çalıştığına parmak basmaktadır(Görsel 7-8). 

 

 

Görsel 9: Gazbia Sirry – Mısır 

 

Gazbia Sirry, 1925 yılında Mısırda doğmuş bir kadın sanatçıdır. Sirry'nin resimleri Mısır'ın siyasi 

tarihinden izler taşımaktadır. Sirry'nin resimleri, feminist bilinç ile kadınların savunuculuğu, tarih, 

faşizm ve İslami fütürizm arasındaki ilişki ile bağlantılıdır. Sirry'nin resimleri modern Mısır 

kültürünün eklektikliğini ve heterojenliğini anlatmasıyla bilinmektedir. Çalışmalarındaki egemen 

konu, kadın birlikteliğinden kaynaklanan gücün hem kamusal hem de özel hayatta şüphe götürmez bir 

biçimdeki etkisi üzerinedir. Daha önceki çalışmaları çok eşlilik ve kadınların doğurganlığı ve üremeye 

ilişkin gücü ile ilgilidir. 1950'lerin sonlarında Sirry, muhaliflerin bastırılması ve ülke genelinde siyasi 

özgürlüğün kısıtlanmasıyla hoşnutsuzluğun yarattığı kasvetli havayı yansıtmak için üslup ve tematik 

değişiklikler yapmıştır. 1960’ ların ortalarında yaptığı çalışmalar, son derece soyut hale geldiğinde, bu 

dramatik değişiklikler çalışmalarında belirginleşmektedir. Tam soyutlama, 1970'lerin başında insan 

formlarının yeniden çalışmalarında ortaya çıkmasıyla yer değiştirmiştir, ancak bu karanlık temalı 
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resimler Sirry’ nin kadınların baskıdan ve tutsaklıktan kurtuluşunun kaderi hakkındaki korkularını 

temsil etmektedir. Resimlerindeki baskın parlak renkler ve piramidal şekiller, 1970’ lerin sonlarında 

yaşanan 1973 Ramazan/Yom Kippur Savaşı'ndan sonraki ulusal gurur ve coşkuyu 

simgelemektedir(Wikipedia, 2021). 

Görsel 9’de yer alan figürlere bakıldığında mavi kıyafetli figürlerin kadın figürlere göre bir adım önde 

durması ile erkeklerin toplumsal her alanda kadınlardan daha üstün olduğunu gösterirken “Rebellious 

Peasants” (Asi Köylüler) isimli bu çalışmasında düzene ve haksızlığa karşı çıkan bireylerin 

tutuklanmasını ve ardında kalan kadın ve çocukların çaresizliği resmedilmiştir. 

 

 

Görsel 10: Fatima Ahmet - Suriye 

 

Suriyeli sanatçı Fatıma Ahmet, ülkesinde yaşanan olayları ve Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekâtı’ nı 

resimlerinde bir kadının bakış açısından ele almıştır (Anadolu Ajansı, 2021). İç karışık ve savaş 

yüzünden Suriye’de çıkan kargaşaların topluma verdiği zararlardan dolayı Suriyeli sanatçının 

eserlerinden birinde Suriye’yi temsil ettiği düşünülen sağ taraf karalar içinde betimlenirken resmin sol 

kısmında Türkiye’yi kurtarıcı bir el olarak bayrağımızla metaforlaştırmıştır. Sanatçı çalışmasında 

ayrıca yeşil doğa, mavi gökyüzü ile Türkiye’nin dokunduğu yerleri yeşertirken bu dönemde Suriye’ye 

yaptığı yardımlardan dolayı bir kurtarıcı olarak göstermek istemiştir. Ayrıca kadın figürünün yer aldığı 

sol taraftaki resminde ise kadını başı sargılar içinde yaralanmış olarak gösterirken adaleti aramaya 

çalışan terazisiyle dengelerdeki eşitsizliğe dikkat çekmek istemiştir(Görsel-10). 
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Görsel 11-12:Shamsia  Hassani 

 

1988 doğumlu Afgan graffiti sanatçısı Shamsia Hassani ise Afganistan’ın Kabul şehrinde doğmuştur. 

Çalışmalarıyla kadın haklarına dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. 2013 yılında Art Radar'a şunları 

söylemiştir: "Duvarlardaki savaşın kötü anılarını renklendirmek istiyorum ve eğer bu kötü anıları 

renklendirirsem, o zaman (savaşı) insanların zihninden silerim. Afganistan'ı savaşıyla değil, sanatıyla 

ünlü yapmak istiyorum.” Hassani esas olarak burka giyen kadınların stilize, anıtsal görüntülerini tasvir 

ederken de aslında“kadınların Afgan toplumuna yeni ve daha güçlü bir şekille geri döndüğünü 

göstermek istediğini belirtmektedir. Bir röportajında da Hassani, “Afganistan'da kadınların karşılaştığı 

tüm trajediyi unutan birçok kişi olduğuna inanıyorum; bu yüzden resimlerimi insanlara hatırlatmak 

için bir araç olarak kullanıyorum. Toplumdaki meseleyi vurgulamak istiyorum, her yerde burkalar 

içindeki kadınları yansıtan resimlerimle ve onlara gerçekte olduklarından daha büyük ve modern 

formlarda, mutluluk, hareket, belki de daha güçlü olarak şekillendirmeye çalışıyorum. İnsanların 

onlara farklı bir şekilde bakmalarını sağlamaya çalışıyorum.” derken Hassani “ Bir kızın Kabil'de 

sokaklarda resim yapması çok tehlikelidir. Bazen insanlar gelip beni taciz ediyor; İslam'da bir kadının 

sokakta durmasına ve grafiti yapmasına asla izin verilmemektedir” diyerek kendi ülkesinde yaşanan 

bazı gerçeklere dikkat çekmiştir(Duckertt, 2014). 

Görsel 11’ de Hassani karanlık bir tünelden çıkan yolun devamının olmadığı gösterirken karanlık bu 

tünelin alt kısmını da bir şehri, yaşadığı ülke olan Afganistan’ı resmetmeye çalışmıştır. Karanlık tünel 

ile de sanatçı Afganistan’daki çıkışı olmayan iç savaşı tasvir ederken karanlık ve metruk yerlerde 

yaşadıkları bilinen yarasalar, kadının etrafını sarmış durumdadır. Sonu belli olmayan diğer tarafı da 

yok olmuş bir yolda tek başına oturmuş bir kadının artık hiçbir çıkışın olmadığı umutlarının bittiği 

yerde hayallerin ve inancın da yok olduğuna parmak basmıştır. 

Diğer görselinde (Görsel 12) ise sanatçı, ABD’ nin Minnesota eyaletinin en büyük kentlerinden 

Minneapolis'te siyahi Amerikalı George Floyd’un, polis tarafından gözaltına altına alındığı sıradaki 

öldürülme anında son sözleri olan “Can't breath” (Nefes alamıyorum) yazısını eserinde kullanarak 

kendi ülkesindeki gerçeklerinde aynı olduğuna dair bir gönderme yapmıştır. Yine resimde yer alan 

barış sembolü (özgürlüklere), terazi sembolü ile (adalete), (elini yumruk şeklinde göstermiş insanlarla) 

olaylara protesto etmektedir. Bütün dünyada ses getiren bu olaya sanatçı da kayıtsız kalmazken 
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resimdeki erkek postal iziyle de kadınlar üzerindeki erkek baskılarını dile getirmiştir. Çünkü sanatçı 

çalışmalarıyla kendi ülkesindeki istediği özgürlük ve adalete olan özlem duygularına vurgu 

yapmaktadır. 

 

 

Görsel 13: Shadi Ghadirian - İran 

 

1974 yılında İran’da doğan ve hala İran’da yaşayan fotoğraf sanatçısı Shadi Ghadirian’ın çalışmaları 

da İran’da yaşayan kadın kimlikleriyle yakından bağlantılıdır. Bununla birlikte dünyanın diğer 

bölgelerinde yaşayan kadınların yaşamlarını da çalışmalarında konu edinmektedir. Kadınların 

toplumdaki rolünü sorgularken, sansür, modernite ve kadınların toplumdaki statüsü de çalışma alanları 

içerisinde yer almaktadır. Ghadirian 2008’de oluşturduğu “Nil Nil” ismini verdiği fotoğraf serisinde 

savaşın ve baskıların evlerin içine kadar nasıl yansıdığını göstermeyi amaçladığı dokuz çalışmasına 

yer vermiştir (Muslima, 2020). Sanatçının Görsel 13 ‘de yer alan fotoğraf, bu serideki dokuzuncu 

çalışmadır. Savaşta evde kalan ve çeşitli baskı ve zulümlere maruz kalan diğer aile üyelerine ne 

olduğu hakkında izleyicisinin ilgisini çekmeyi amaçlamıştır. Ayrıca, sanatçı birisi savaştan 

döndüğünde hayatın nasıl bir şey olduğunu ve savaştan sonra birçok şeyin nasıl değiştiğini göstermeye 

çalışmış ve çiçekli bir tabakta sanki her şey güzelmiş gibi gösterilirken aslında baskılarında söz 

konusu olduğuna dikkat çekmiştir. 

 

 

Görsel 14- 15: Malina Suliman – Afganistan 
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Afganistan’ın Kandahar şehrinden Malina Suliman yaptığı grafitilerde ülkesinde kadınlara karşı eşit 

hakların yetersizliğini ifade etmiştir. 1990 yılında Kabil’de doğan sanatçı, eserlerinde etrafındaki kadın 

ve erkek arasındaki cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekmeye çalışmıştır. Beş erkek kardeşi dışarıda oyun 

oynayıp eğitim görürken o ve diğer üç kız kardeşinin neden kapalı kapılar arkasında çeşitli baskılara 

maruz kaldığını hiçbir zaman anlayamamıştır. Bu yüzden Afganistan’ın en muhafazakâr ve tehlikeli 

şehri olan Kandahar’ı terk ederek gizlice Pakistan’a güzel sanatlar okumaya gitmiştir. Okumaya 

gittiğini ise sadece annesi ve kız kardeşlerine söylemiş daha sonra Kandahar’a dönen sanatçı, burada 

kadın haklarını savunuculuğunu üstlenmiş ve kadının toplumdaki rolünü de resimleriyle sorgulamaya 

başlamıştır (BBC, 2013). Sanatçının Görsel 14-15’deki çalışmalara bakıldığında; Meksika Devrimi ile 

ilgili bazı konuları hicvetmek amacıyla benzer bir yaklaşımı resimlerinde kullanarak devrim çağrısı 

yaptığı da düşünülmektedir.1921 Meksika devrimi sırasında halka mesaj verme ve iletişim aracı olarak 

duvar sanatının önemli bir misyonu yüklenmesinin nedeni ise halkın büyük bir çoğunluğunun okuma 

yazma bilmemesinden kaynaklanmıştır Aynı durum Afganistan’da da söz konusu olduğundan duvar 

resimleri ile sanatçı sadece estetik bir kaygı gütmeyip aynı zamanda halka mesaj vermek ve halk ile 

iletişime geçme amacıyla bir araç olarak kullanmıştır (Zetterman, 2010). Görsel 14’ de sanatçı, 

kadınların evlere kapatılarak köle gibi kullanıldığına, çürüyüp gittiğine vurgu yapmaktadır. Bu 

düzenin değişebilmesi için ise köklü bir devrimin gereksinimine ihtiyaç söz konusudur. Sağdaki 

Görsel 15’ e bakıldığında ise ellerine ayaklarına dolanan çarşaflardan ve düğüm olmuş çıkmazlar 

içerisindeki kadınların durumuna da bir gönderme niteliğinde olup artık kadınların içinde bulundukları 

durumlardan kurtulmak istedikleri gibi bir yorumda çıkarılabilir. 

 

 

Görsel 16-17: Mounira Al Solh - Lübnan 

 

1978 yılında Lübnan'da doğan kadın sanatçı Mounira Al Solh, 1975-90 yılları arasında gerçekleşen iç 

savaş döneminde yetişmiştir. Görsel de Mounira Al Solh'un "Paper Speakers" (Kâğıttan 

Konuşmacılar) adlı tekstil eseri olan Görsel 16, Picasso tarafından yapılmış ve Vallarius kasabasındaki 

bir şapel de bulunan freske karşı cevap niteliğinde yapılmıştır. Sanatçı tarafından resimde betimlenen 

kadınlar, yakın zamanda Lübnan da gerçekleşen protestolarda çok etkili olmuştur. Betimlemede 

savaşçı ve doğurgan bir kadın ön saflarda mücadele ederken, diğer kadın figürlerinin ağızları kapalı bir 

şekilde kadınların öncüleri olarak (kağıttan megafonlarla) hak arayışlarını yapmaya çalışırlarken 

arkadaki erkek figürlerinden, Arap kültürünün yarattığı önyargılardan besleyen ve ayırımcılığa yol 

açan zeminlerden (streotipten) kurtulmaya çalışmaktadırlar. Bu protesto hareketlerini hapisteyken 

izleyen Al Solh, bazı protestocuların taleplerini de kitapların kapaklarına çizmiştir. Bu eskizlerle de 

kağıdın ve kağıt üstündeki bu fikirlerin ne kadar kısa ömürlü olduğuna dikkat çekmeye çalışmıştır. 
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Eserinde betimlenen erkek figürleri geleneksel kostümleri ile "Dabkeh" adı verilen geleneksel bir 

Lübnan dansını gerçekleştirmektedirler Bu betimleme ünlü feminist Emma Goldman'ın "Dans 

edemeyeceksem senin devriminde yer almak istemem" sözünden referans alınarak 

yapılmıştır(Artsy,2018). Görsel 17’de de sanatçı, bu toplumdaki kadınların kırmızı renkle yapılan peçe 

altındaki sıkıntıları ve meta olarak görünümüne de bir gönderme niteliğindedir. 

 

 

Görsel 18: Amir H. Fallah – İran 

 

1979 doğumlu İran’da doğan ve Amerika’ya hayatına devam erkek sanatçı Amir H. Fallah‘ın 

resimleri ise bir grafik etkisine sahiptir. Genellikle Fars minyatür resimleri ve çizgi romanlarını 

anımsatan bir tarzı mevcut olan Fallah’ ın eserlerinde azınlık problemleri, karmaşık kimlik ve 

diaspora konularına yer verilmektedir. Ayrıca göçmenlerin farklı hikâyelerine de sanatçı resimlerinde 

yansıtmıştır. Sanatçı, figürlerdeki yüz özelliklerini göz ardı ederek, öznesinin kimliğini temsil eden 

kültürel sembollere odaklanırken, resimlerinde evrensel ve nötr bedenler yaratmıştır. Bu şekilde kadın 

ve erkek diye ayırt etmeksizin her iki toplumsal cinsiyetin farklı toplum içindeki problemlerine de 

değinmektedir(Scott, 2021). Görsel 18’ de siyah ve beyaz, ak ve kara kavramlar içerisinde başlarına 

geçirilen tespih ve düğümlü iplerle bireylerin kimlikleri gösterilmeden toplumun kuralları 

çerçevesinde yaşamaya zorlanmaları konu edilmektedir. 

 

 

Görsel 19: Canan Şenol – Türkiye 
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Çalışmada ele alınan son sanatçı Canan Şenol da eserlerinde Türk toplumundaki ataerkil 

yapıyı sorgularken, kadının deneyimini ve değerlerini ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Şenol 

toplumsal cinsiyet bağlamında birey olarak kadının birçok alanda olduğu gibi sanat alanında da 

yeterince iyi temsil edilemediğini dile getirmektedir. Kadının aile, devlet, kültür, din ve toplum gibi 

iktidar söylemi üreten ve baskı yaratan kurumlarda maruz kaldığı baskı ve şiddeti, konu alan 

çalışmalarıyla dikkat çekmektedir. Sanatçının Görsel 19’ daki “Emine ve Mine” adlı çalışmasında da 

kimlikleri ile değil de görünüşleriyle ön plana çıkan iki kadın figürüne yer verilmiştir (Üner Yılmaz, 

2010). 

 

SONUÇ 

Geçmişten bugüne kadar cinsiyet ayrımcılığı ve eşitsizlikler kadınların karşıya kaldığı en önemli 

problemlerin başında gelmektedir. Genelde toplumlarda (Amazon Kadınları gibi bazı durumlar hariç) 

erkeklere kıyasla daha aşağı statüde görülüp daha az hak ve özgürlüğe sahip olmuşlardır. Bunun en 

büyük sebebi ise geleneksel cinsiyet rollerinin cinsiyetler üzerine biçtiği paylardan kaynaklanmaktadır. 

Çünkü bu roller bireylerin toplum içinde sosyal statülerini belirlemiştir. 

Son yıllarda Ortadoğu’daki İslam ülkelerinde gerçekleşen olaylar kadının da toplum içindeki yerini 

tekrar sorgulamaya itmektedir. Değişen dünya düzeni, ekonomi, kültür, din vb. faktörler sosyal 

cinsiyete etki etmektedir. Genel olarak bakıldığında bu araştırma kapsamında yer alan Fatıma Ahmet, 

Gohar Dashti, Shadi Ghadirian, Nabil Anani, Gazbia Sirry gibi sanatçılar savaşın toplum ve kişiler 

üzerinde bıraktığı etkiyi kadın gözüyle resmetmiş, savaşta geriye kalan kadın ve çocukların 

çaresizliklerini konu edinmişlerdir. İranlı sanatçı Amir Fallah cinsiyet ayrımı gözetmeksizin 

çalışmalarında nötr cinsiyetler kullanarak her iki cinsiyetinde ortak problemlerini ele alarak 

resimlerinde yansıtmıştır. İranlı sanatçılar Morteza Katouzian ve Parya Ghaderi ise İran rejiminden 

sonra kadının toplum içindeki konumunu sorgulamış ve bunu eserlerinde resmederek tepkisini ortaya 

koymuştur. Afganistanlı Malina Suliman ve Shamsia Hassani yaşadığı toplumda kadının 

ötekileştirilmesi, özgürlüklerinin kısıtlanmasını protesto etmek amacıyla duvar resimleri yaparak 

insanlara mesajlar vermiştir. Lübnanlı sanatçı Mounir Al Solh da toplum içinde kadının 

susturulmasını, eşitsizliği ve adaletsizliği resimlerinde sıkça ön plana çıkartmaktadır. Türk sanatçı 

Canan Şenol ise kadının birçok mecrada olduğu gibi sanat alanında da isminin yeterince geçmeyişini 

ikinci plana atılmasını resimlerinde konu alarak tepkisini ortaya koymuştur. Kadının kılık kıyafetiyle 

değil kendi kimliğiyle değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır. 

Sonuç olarak bakıldığında, sanatçılar toplumda gerçekleşen olayların cinsiyet rolleri üzerindeki 

etkisini sanat ile dile getirmeye ve seslerini duyurmaya çalışmışlardır. Zaman içerisinde değişen aile 

yapısı, aile içi sorunlar, toplumdan topluma farklılık gösteren aile kavramı, sanat eserlerine de 

malzeme olurken; geçmişten günümüze kadar pek çok sanatçı, çalışmalarında toplumlarında 

gözlemlediği aile kavramını saptayıp analiz ederek eserlerine yansıtmıştır. İslam ülkelerinde sanatçılar 

tarafından belli çerçeveler içinde bu konular işlense de genellikle ortak noktalarda birleştikleri 

görülmüştür.  
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MESNEVİLERDE BİR METAFOR OLARAK YOL VE YOLCULUK 

 

Ruken KARADUMAN 

Dr. Öğr. Üyesi, Bayburt Üniversitesi 

 

ÖZET 

Yolculuk, tasavvufi gelenekte yaşadığı hayat ile tüm bağlarını koparan insanın mistik anlamda bir alt 

kademeden üst kademeye ulaşması anlamına gelir. Tasavvufta sıklıkla kullanılan bu kavram hem 

gerçek anlamıyla hem de mana düzlemindeki karşılıklarıyla edebi metinlerin de ana temalarından 

birini oluşturur. Mitlerden destanlara, masallardan halk hikâyelerine, şiirden romana hemen her 

anlatıda bir yol hikâyesi ile karşılaşmak mümkündür.  Mesnevilerde ise yol ve yolculuklar genel 

olarak hakikati arayışın, mücadelenin, iç dünyaya dönüp kendini gerçekleştirmenin sembolüdür. Bir 

anlamda yenilenmeyi sağlayan, tekâmül sürecinin parçası olan bu aktif ve gizemlerle dolu arayışın 

sonunda kahramanların ruhsal bütünlüğü tesis edilir. Yolculukların alt metinlerdeki amacı, tâbi 

tutulduğu imtihanlarla cesaret, özgüven ve zorluklara kahramana tahammül gücü kazandırmak olur. 

Sevgiliye kavuşmak için asla tek seçenek olmayan yolun, kahramanın değişim ve keşif sürecindeki 

rolü bu nedenle oldukça önemlidir. Yoldaki macera, pek çok açıdan bir başlangıç ve hazırlık evresidir. 

Engellerle dolu yolun sonunda çoğunlukla artık kimliğini bulmuş, daha güçlü ve tahtı tam olarak hak 

eden bir şehzadenin sultan olduğu görülür. Mesnevilerde ayrıca yolculuğun aşamaları, tehlikeleri, 

olağanüstü güçlerden alınan yardım, bu yolda kılavuzluk eden kişi veya kişiler de farklı çağrışımlar 

sunan çeşitli işlevlerle yer alır. Bu araştırmada mesnevilerdeki yol ve yolculukla ilgili metaforik 

göndermelerin neye karşılık geldiği, çeşitli mesnevilerdeki anlatımlar çerçevesinde somutlaştırılmaya 

çalışılacaktır. Bu bağlamda, Mantıku’t-Tayr’dan itibaren Hüsn ü Aşk’a kadar hemen her yüzyıldan 

tasavvufî ve aşk temalı mesneviler yol, yolculuk ve kahramanın benlik inşası çerçevesinde 

değerlendirmeye alınacaktır.  

Anahtar sözcükler: mesnevi, yol, yolculuk, metafor 
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BAKARA SÛRESİ 17-20. ÂYETLERİ BAĞLAMINDA MÜFESSİRLERİN DOĞA 

ÂYETLERİNE YAKLAŞIMI 

APPROACH TO NATURE VERSES OF THE SUBJECTS IN THE CONTEXT OF BACCARAT 

VERSES 17-20 

 

Mustafa DEMİR 

Doktora Öğrencisi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri 

Anabilim Dalı 

 

ÖZET 

İnsanlar çevresinde olup biten olayları dikkatle gözlemlemektedir. İnsanların hem duygularına hem 

aklına hitap eden Kur’ân-ı Kerim’in âyetleri/konuları incelendiğinde kâinatın yaratılışının yanı sıra 

tabiatta meydana gelen, insanın yaşantısıyla iç içe olan şimşek, yıldırım, sel, köpük, rüzgâr, yağmur, 

güneşin doğması, denizin kabarması, biri tatlı diğeri tuzlu ve acı olan iki denizin arasına perde 

konulması, gece-gündüzün peş peşe gelişi, bulutların yürütülmesi, yerin yarılması gibi doğa 

olaylarından da bahsettiği görülmektedir. Ayrıca Kur’ân, bazı soyut gerçeklikleri, doğada bulunan 

somut varlıklarla ve olgularla, temsil sanatı yoluyla müşahhas hâle getirmektedir. Meselâ korku: 

“yüreklerin gırtlağa gelmesi” (el-Ahzâb 33/10), gıybet: “ölü eti yemek” (el-Hucurât 49/12) ile temsil 

edilmiştir.  Dolayısıyla bu tür temsilî ifadelerin yer aldığı âyetlerin Kur’ân’ın doğru anlaşılması 

noktasında müfessirlerin daha fazla dikkatini çektiği görülmektedir. Bu nedenle söz konusu âyetlere 

değişik yorumlar getirilmiştir. Müfessirlerin bu âyetlere bazen farklı pencerelerden bakmaları anlam 

zenginliğini sağlarken; bazen de bu âyetlerin gerçek zemininden, metinsel bağlamından koparılması, 

dilsel altyapısının, tarihsel arka planının dikkate alınmaması ciddi ihtilafların meydana gelmesine 

sebebiyet vermiştir. Bu makalede meşhur rivâyet ve dirâyet tefsirlerinden söz konusu Kur’ân âyetleri 

ekseninde örnekler sunularak müfessirlerin kevnî âyetleri nasıl yorumladıklarına yer verilmiş ve bu 

yorumlar değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Rivâyet, Dirâyet, Temsil, Kâinat, Şimşek, Yıldırım, Münafıklar. 

 

ABSTRACT 

People carefully observe what is happening around them. When the verses/subjects of the Qur'an, 

which appeal to both people's feelings and minds, are examined, it is seen that in addition to the 

creation of the universe, there are also natural events that occur in nature, such as lightning, lightning, 

flood, foam, wind, rain, rising sun, rising sea, putting curtains between two seas, one sweet and salty 

and bitter, day and night, following each ofher, the execution of clouds, the parting of the earth. In 

addition, the Qur'an reveals some abstract realities through the art of representation, with concrete 

beings and facts found in nature. For example “fear” is represented by hearts to the throat" (al-Ahzâb 

33/10), absentia is represented  by "eating dead meat" (al-Hucurât 49/12) Therefore, it is seen that the 

verses containing such representative expressions attract more attention from the devotees in the 

correct understanding of the Qur'an. Therefore, different interpretations have been brought to these 

verses. While the mufessirs sometimes look at these verses from different windows, they provide a 

richness of meaning; sometimes the removal of these verses from the real basis, the textual context, 

the linguistic infrastructure, the historical background, caused serious conflicts. In this article, 
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examples of the famous interpretations of the Qur'an are presented on the axis of the verses in question 

and these interpretations are evaluated. 

Keywords: Interpretation, Narrative, Persistence, Representation, Universe, Lightning, Lightning, 

Hypocrites. 

 

1. GİRİŞ 

İslam tarihi boyunca Müslümanlar dini ilimlere, dini ilimlerden de özellikle tefsir ilmine 

yoğunlaşmışlardır. Bu yoğun ilginin doğal sonucu olarak Kur’ân’ın anlam hazinesini devamlı, yeniden 

keşfetmeye çalışmışlardır. Onlar, Kur’ân’ı tefsir ederken, Kur’ân’ın değişik yönlerini ele alarak tefsir 

etmişlerdir. Onlardan bir kısmı gramere, bir kısmı temsillere, bir kısmı ahkâma, bir kısmı kıssalara 

yönelmiş diğer bir kısmı da Kur’ân’dan ilmi (bilimsel) bilgiler çıkarmaya gayret etmişlerdir. Bütün 

bunların tabii sonucu olarak da tefsirlerde çeşitli eğilimler/yaklaşımlar kendini göstermiştir. 

Tefsirlerde bu eğilimlerin ortaya çıkmasında eşsiz anlatımıyla muhataplarını hayran bırakan Kur’ân’ın 

gramer yapısının, dil özelliklerinin, üslubunun büyük etkisi olmuştur. Bununla birlikte, müfessirlerin 

bilgi birikimleri, dirâyet kabiliyetleri, zekâ seviyeleri, ilmî kapasiteleri, yetiştikleri ortam farklılıkları 

bu eğilimleri etkilemiş ve nasların farklı farklı anlaşılmasına yol açmıştır.  

Kur’ân-ı Kerim’in âyetlerine/konularına bakıldığında kâinatın yaratılışından1, tabiatta meydana gelen, 

insanın yaşantısıyla iç içe olan şimşek2, yıldırım3, sel4, köpük5, rüzgâr6, yağmur7, güneşin doğması8, 

denizin kabarması9, biri tatlı diğeri tuzlu ve acı olan iki denizin arasına perde konulması10, gece-

gündüzün peş peşe gelişi11, bulutların yürütülmesi12, yerin yarılması13 vb. doğa olaylarından bahsettiği 

görülmektedir. Ayrıca Kur’ân, bazı soyut gerçeklikleri, doğada bulunan somut varlıklarla ve olgularla, 

temsil sanatı yoluyla müşahhas, anlaşılır bir hâle getirmektedir. Meselâ korku: “yüreklerin gırtlağa 

gelmesi”14, gıybet: “ölü eti yemek”15, iman: “nûr”, inkâr: “zulumât”16, hak: “yağmur”, bâtıl: “köpük”17 

mü’min: “güzel, verimli toprak”, kâfir: “batak, verimsiz toprak”18, inançsızların âmelleri: “rüzgârların 

havaya savurduğu kül yığını”19  ve “düz, ıssız bir çöldeki serap”20 , kâfirlerin duygu, düşünce ve 

 
1 el-Bakara 2/29; el-En’âm 6/101, 107; el-A’râf 7/54; Yûnus 10/3, 5; Hûd 11/7; İbrahim 14/19; el-Hicr 15/85; 

en-Nahl 16/3; el-Enbiyâ 21/30; el-Furkân 25/59; el-Ankebût 29/44; er-Rûm 30/8; es-Secde 32/4; ez-Zümer 39/5; 

Fussilet 41/11-12; ed-Duhân 44/39; el-Ahkâf 46/3;  Kâf 40/38; el-Hadid 57/4; et-Talâk 65/12. 
2 el-Bakara 2/19, 20; Ra’d 13/12. 

3 el-Bakara 2/19, 55; er-Ra’d 13/13; Fussilet 41/13, 17; ez-Zâriyât 51/44; en-Nisâ 4/153. 
4 er-Ra’d 13/17. 
5 er-Ra’d 13/17. 
6 el-A’râf 7/57, el-Hicr 15/22. 
7 en-Nahl 16/10, 14; el-En’âm 6/99. 
8 el-Bakara 2/258; el-En’âm 6/78, 96; el-A’râf 7/54. 
9 Tûr 52/6. 
10 el-Furkân 25/53. 
11 el-Bakara 2/164; Âl-i İmrân 3/190; Yûnus 10/6; ez-Zümer 39/5; el-A’râf 7/54. 
12 en-Neml 27/88. 
13 et-Târık 86/12. 
14 el-Ahzâb 33/10. 
15 el-Hucurât 49/12. 
16 el-Bakara 2/157; er-Ra’d 13/16. 

17 er-Ra’d 13/17. 

18 el-A’raf 7/58. 

19 İbrâhîm 14/18. 

20 Nûr 24/39. 
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davranışları: “derin bir denizdeki zifiri karanlıklar”21, Allah’a şirk koşan kimse: “gökten düşüveren ve 

kuşların kapışıp didik didik ettiği yahut rüzgârın uzak ıssız bir yere savurduğu kimse”22 ile temsil 

edilmiştir.   Dolayısıyla bu tür temsilî ifadelerin yer aldığı âyetlerin Kur’ân’ın doğru anlaşılması 

noktasında müfessirlerin daha fazla dikkatini çektiği görülmektedir. Bu nedenle söz konusu âyetlere 

değişik yorumlar getirilmiştir. Bu  araştırmada Kur’ân’ın temsilî anlatım üslubunu kullandığı Bakara 

sûresinin 17-20. âyetleri ekseninde meşhur klasik ve çağdaş tefsirlerden örnekler sunularak 

müfessirlerin bu âyetleri nasıl yorumladıklarına yer verilmiş ve bu yorumlar değerlendirmeye tabi 

tutulmuştur. 

 

1.1. Müfessirlerin Bakara Sûresi (17-18.) Âyetlere Yaklaşımı 

Araştırmamızın bu bölümünde Bakara sûresinin 17 ve 18. âyetlerinin meâllerini vereceğiz. Daha sonra 

bu âyetlerle ilgili müfessirlerin yaklaşımlarını inceleyeceğiz. 

17- Onların durumu, (geceleyin) ateş yakan kimsenin durumuna benzer: Ateş tam çevresini 

aydınlattığı sırada Allah ışıklarını yok ediverir de onları göremez bir şekilde karanlıklar içinde 

bırakıverir. 

18- Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık (hakka) dönmezler. 

 

Zemahşerî (öl. 1074-1144), Kur’ân’daki bazı âyetleri yorumlamada, O’nun dil özelliklerinden, 

Arapça’nın gramer ilkelerinden faydalanarak asıl anlamla mecâzî anlam arasında ilişki kurarak mecâzî 

anlama hamletmiştir. O’na göre Allah önceki âyetlerde münafıkların niteliklerini hakiki olarak 

anlatmış, burada ise örnekle açıklığa kavuşturmuştur. Anlaşılması zor, gizli ve incelikli hususlarda, 

Arapların darb-ı meselleri kullanmaları faydası gayet açıktır. Darb-ı mesellerin hayalî olanı gerçek 

gibi, soyut olanı somut gibi, uzakta olanı göz önündeymiş gibi düşünülmesi, inatçı ve amansız 

hasımları susturmak, hiçbir delille iknâ olmayan yobazları iknâ etmek gibi özellikleri bulunmaktadır.23  

Darb-ı meselle ilgili bu vb. bilgiler verdikten sonra, münafıkların ateş yakan kimseye benzetilmesinin 

anlamı nedir, münafıklarla ateş yakan kimse arasında nasıl bir benzerlik var ki bunlar birbirlerine 

benzetilmiştir? sorusuna cevap arayan Zemahşerî bu konuda özetle şöyle cevap vermiştir: “Esed” 

kavramının “atılgan olan kimse” için istiâre edilmesi gibi “münafıkların şaşırtıcı, garip durumları, 

nitelikleri veya kıssaları” ateş yakan kimse istiâre edilmiştir. “Takva sahiplerine vadedilen cennetin 

misali şöyledir.”24  âyetinde de aynı kullanım söz konusudur. Âyetin devamında cennetin sıradışı 

özellikleri anlatılmaktadır. 25  Zemahşerî’nin burada âyeti mecâza hamlederek yorumlamaya ağırlık 

verdiği ve âyeti diğer âyetlerden örnek vererek açıkladığı görülmektedir. Ayrıca âyette bir topluluk 

olarak geçen münafıkların ateş yakan bir tek kişiye benzetilmesi ile ilgili olarak da Arapçanın dil 

özelliklerinden ve diğer âyetlerden deliller getirerek izâh etmektedir.26 

 

 
21 el-En’âm 7/122. 

22 el-Hâc 22/31. 

23 Ebu’l-Kâsım Cârullâh Mahmûd b. Ömer b. Muhammed ez-Zemahşerî, el-Keşşâf ‘an hâkâiki ġavâmizi’t-tenzîl 

ve ‘uyûni’l-ekâvîl fî vücûhi’t-te’vîl, thk. Âdil Ahmed Abdülmevcûd - Ali Muhammed Muavviz, (Riyâd: 

Mektebetu’l-Ubeykân, 1998), 1/190-191. 

24 er-Ra’d 13/35. 

25 Zemahşerî, el-Keşşâf, 1/191. 

26 Zemahşerî, el-Keşşâf, 1/191. 

http://www.facebook.com/KURANgentr
http://www.facebook.com/KURANgentr
http://www.facebook.com/KURANgentr
http://www.facebook.com/KURANgentr


ADIYAMAN 
ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ KONGRESİ 

 

103 

Zemahşerî, bu âyeti tefsir ederken doğrudan daha önceki âyetlerle bir ilişki kurmazken çağdaş 

müfessirlerden Elmalılı (öl. 1878-1942), bu âyeti daha önceki âyetlerle ilişkilendirmiştir. Önceki 

âyetlerde münafıkların akıbetleri, sonları ve uğradıkları zararları zikredilmekte, onların küfrünü açıkça 

ortaya koyan kâfirlerden daha zararlı olduğu konusunda mü’minler aydınlatılmakta, münafıklar 

korkutulmakta ve münafıklıktan sakındırılmaktadır. Bu açıklamalardan sonra Elmalılı darb-ı mesel ve 

mesel ile ilgili açıklamalarda bulunmuştur. O, “Bu âyetlerden önceki âyetlerde münafıkların hallerinin 

hakikatleri, doğrudan doğruya ortaya konmuş, bu âyetlerle de örneklendirmeye geçilmiştir.”27 diyerek 

önceki âyetlerle bağlantı kurmuştur. İzzet Derveze de (öl. 1887-1984) bu âyetin bir önceki âyetlerle 

beraber düşünülmesi gerektiğini ifade eder.28  

Elmalılı birçok müfessirin bu âyette geçen ateşin sönüverdiği yolundaki iddialarına itiraz ederek, 

ateşin sönmediğini Allah’ın münafıkların görecek göz nurlarını aldığını iddia eder. 29  Dolayısıyla 

Elmalılı burada ateşin söndürülmesi fiilini Allah’a isnad etmiştir. Âyette geçen nurun giderilmesinin 

Allah’a isnad edilmesinin sebepleri ile ilgili Beyzâvî (öl. 685/1286) şunları ifade eder: “Ya her şeyin 

netice itibariyle Allah’ın fiili olmasından, ya ateşin sönmesinin gizli bir sebeple meydana gelmesinden, 

ya rüzgar ve yağmur gibi semavî bir sebeple olmasından, ya da mübalağa içindir.”30 Tabâtabâî (öl. 

1902-1981) de Elmalılı gibi nurun giderilmesini Allah’a isnad etmiş; Beyzâvî gibi Yüce Allah’ın 

rüzgar ve yağmur gibi bir sebebi devreye koyarak ateşi söndürdüğünü ifade etmiştir.31 Bu yorumlarda 

Elmalılı, Beyzâvî ve Tabâtabâî’nin nurun giderilmesi fiilini Allah’a atfettikleri görülmektedir. 

Bu âyette anlatılan “zulmet” ifadelerini te’vil eden Beyzâvî; küfür karanlığı, nifak karanlığı, kıyamet 

gününün karanlığı, dalalet karanlığı ve ebedî azap karanlığı gibi anlamlara gelebilebileceğini ifade 

etmiştir. 32  Tabâtabâî ise,  bu âyette anlatılan kişilerin münafıklar olduklarını; münafıkların iki 

karanlığın ortasında bocaladıklarını; bu karanlıkların birincisinin çevrelerini saran karanlık, ikincisinin 

ise şaşkınlık karanlığı yani yaşadıkları psikolojik karanlık olduğunu söylemiştir.33 Ebu’s-Suud (öl. 

982/1574) bu temsilde geçen “zulümât”, ifadesinin zulmetin çoğulu olduğunu, karanlık anlamına 

geldiğini ve nurun olmayışını ifade ettiğini söylemektedir. Âyette “zulümât” kelimesinin çoğul ve 

nekra olarak gelmesinin karanlığın şiddetini gösterdiğini, âyetin devamında “artık bunlar görmezler” 

ifadesinin, bunu te’kid ettiğini söylemektedir. Ebu’s-Suud bu âyetin münafıkların karşılaştıkları ve 

karşılaşacakları karanlıkları anlattığını düşünmektedir. Buradaki karanlık münafıkların kalplerindeki 

küfür karanlığı, kıyamet gününde nurlarının gitmesi karanlığı, her an nifaklarının ortaya çıkması 

ihtimalinden dolayı ruhlarında beliren karanlık anlamına gelebilir. 34  Ebu’s-Suud’un yaptığı bu 

yorumlar Beyzâvî’nin yorumları ile aynı minvaldedir. 

Âyette geçen “nur”un ne olduğu ile ilgili Derveze, Hz. Muhammed’in (a.s) sunduğu mesajın nuru 

olduğunu ve bu nurun insanlara yol gösterdiğini; münafıkların bu nuru görüp aydınlattığı yolda bir 

müddet ilerlediklerini; sonra kötü niyetlerine yenik düşüp dolayısıyla kâfir veya münafık olarak bu 

 
27 Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, (Ankara: Akçağ Yayınları, yy), 1/213-215. 

28 Muhammed İzzet Derveze , et-Tefsîru’l-hadîs,  (Kâhire: Daru İhyai Kütübi’l-Arabiyye, 1421/2000), 6/141-

143. 

29 Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, 1/216. 

30 Nâsuriddin el-Beyzâvî, Envâru’t-tenzîl ve esrâru’t-te’vil, thk. Muhammed Abdurrahman el-Maraşlı, (Beyrut: 

Dâru İhyâi’t-Turâs, 1418),1/49-50. 
31 Muhammed Hüseyin Tabâtabâî, el-Mîzan fî Tefsîri’l-Kur’ân, thk. Hüseyin el-A’lamî, (Beyrut: Müessesetü’l-

A’lamî, 1417/1997), 1/58.  

32 Beyzâvî, Envâru’t-tenzîl, 1/50.   

33 Tabâtabâî, el-Mîzan, 1/50. 

34 Muhammed b.Muhammed el-lmâdî Ebu’s-Suûd, İrşâdu’l-akli’s-selîm, (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turasi’l-Arab, 

1990), 1/51. 
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nurdan yararlanamaz hâle geldiklerini vurgulamaktadır.35 Yakılan ateşin aydınlığını Rasûlullah’ın (a.s) 

davetine benzeten Elmalılı bu davet karşısındaki münafıkların durumu, tıpkı tutuşturucunun parlattığı 

ışık karşısında gözleri Allah tarafından görmez oluverenlerin hâli gibi olduğunu; bu davetin, bir 

taraftan müjdeleme, diğer taraftan korkutmayı içerdiği ifade etmektedir. Bu davetin ne olduğu ile ilgili 

şunları da ifade etmektedir:  

“Bu davet, Cennet’in karşısında bir de Cehennem ateşini gösteriyor. Bu ateşten kaçın, şu cennete 

koşun diyor. Münafıkların da müjdelere ağızları sulanıyor, korkutmadan da başları dönüyor. Ağızdan 

iman ettik diyorlar. Hidâyet buraya kadar geliyor, fakat iman kalplerine girmiyor. Çünkü anlayış ve 

kavrayış nurları sönmüş olduğu için, fenalığa ceza veren âdil bir Allah’a inanmak istemiyorlar. Her 

türlü emellerine kul gibi hizmet edecek adaletten aciz bir ilâh istiyorlar.”36  

Dolayısıyla, yukarıda bahsettiğimiz Derveze, Tabatabaî, Beyzâvî, Elmalılı gibi çoğu müfessirimizin 

“Allah ışıklarını yok ediverir” ifadesini motamot bir ifade tarzı olduğunu ve Allah’ın Hz. 

Muhammed’in (a.s) sunduğu mesajın nurunu söndürmesinin söz konusu olamayacağını belirtmektedir. 

Beyzâvî, âyete tasavvufî yönden bakıldığında şu manaya da bir işaret olabileceğini söyler: “Bir kimse 

henüz irade hallerinde iken muhabbet hallerinde olduğunu iddia etse, Allah ona parlattığı irade 

nurlarını alıverir.”37 Beyzâvî, âyette geçen ََاْستَْوقَد fiilindeki failin münafıklar olabileceği noktasından 

hareketle ayrıca şunları da ifade etmektedir:  

“Ateş yakan kimseler, münafıklardır. Ateşin yanması, iman izhar etmeleridir. Ateşten fayda görmeleri, 

bu münafıkların izhar ettikleri iman ile canlarını, mallarını, evlatlarını korumaları gibi faydalardır. 

Çok geçmeden ateşin sönmesi, helak olmaları, sırlarının ifşası, daimi zarar ve bitmez bir azap içinde 

kalmalarıdır.”38  

Taberî (öl. 310-923), “Onların durumu, (geceleyin) ateş yakan kimsenin durumuna benzer” âyetine 

farklı bir bakış açısıyla yaklaşarak, münafıkların iman etmek isteyip de iman edememe durumunu 

geceleyin ateş yakıp da aydınlanamayan kişilerin durumuna benzetir.39 Seyyid Kutub (öl. 1385/1966) 

ise bu iki âyeti tefsir ederken, bu âyetlerde anlatılan kişilerin kâfirler gibi başlangıçta hidâyetten yüz 

çevirmiş; kulakları duymaktan, gözleri görmekten, kalpleri idrakten mahrum kalmış kimseler 

olmadığını; aslında bunların gerçeğe vasıl olmak için gayret gösterdikleri ve önlerinde hak âyan beyan 

tecelli ettikten sonra gözlerini kapayıp ondan yüz çeviren kimseler olduğunu beyan etmiştir. Yine bu 

kimselerin bir ateş yaktığını, ateşin nuru kendilerine aydınlık temin ettiği ve önceden arzuladıkları bu 

aydınlıktan faydalanmadıkları ve faydalanmak istemediklerini; kulaklarını hakkı duymaz hale 

getirdikleri için “sağır”, dillerini hakkı söylemez hale getirdikleri için “dilsiz” ve gözlerini hakkı 

göremez hale getirdikleri için “kör” olduklarını belirtmektedir.40 Dolayısıyla Taberî’nin münafıkların 

iman etmek isteyip de edememelerinin yerine Seyyid Kutub, münafıkların bizzat hakikat ortaya 

çıktıktan sonra bu hakikate yüz çevirdiğini ifade eder. Münafıkların sonradan iman etmek 

istememesinin altında onların kalplerine düşen şüpheler olduğunu ifade eden çağdaş müfessirlerden 

Süleyman Ateş ise bu konuyu şöyle açıklamaktadır:  

 
35 Derveze, et-Tefsîru’l-hadîs, 6/143. 

36 Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, 1/216-217. 

37 Beyzâvî, Envâru’t-tenzîl, 1/50.   

38 Beyzâvî, Envâru’t-tenzîl, 1/53. 
39 Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Câmiu‘l-beyân fî te’vîli’l-Kur’ân, thk. Ahmed Muhammed Şakir, 

(Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1421/2000),  1/325. 

40 Seyyid Kutub, Fî Zılâli’l-Kur’ân, (Kâhire: Dâru’ş-Şurûk,  1423/2003), 1/46. 
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“Bunlar ona önce azıcık inandılar, şirkin karanlıklarından biraz kurtuldular, iyiliği kötülüğü tanımaya 

başladılar. Fakat birden kalplerine şüphe düşünce yine iman nurları söndü. Karanlıklar içine 

düştüler. Kıskançlıkları yüzünden basiretleri bağlandı. Nefislerinin esiri olup Allah’ın nuruna 

gözlerini kapadılar, yine karanlık içerisinde kaldılar. Onlar manen kördürler, hakkı görmezler; 

sağırdırlar, hakkı işitmezler; dilsizdirler, hakkı söylemezler.41 

Bu âyeti tamamen günümüze uyarlayan Muhammed Esed (öl. 1412/1992), “ateş yakan kişiler” den 

maksadın, hayatın ve inancın ölçüye ve tahmine gelmeyen yanlarını açıklamanın ve aydınlatmanın bir 

aracı olarak yalnızca “bilimsel yaklaşım” adı verilen şeye güvenen ve sonuçta, insan aklının kavrayış 

alanı dışında herhangi bir şeyin bulunabileceğini küstahça reddeden kişilere bir atıf olduğunu; bu 

kibirli küstahlığın, Kur’ân’ın tanımladığı gibi, sahiplerini kaçınılmaz olarak “neredeyse gözlerini 

alıveren” hayal kırıklığı yıldırımlarına maruz bıraktığını, yani, ahlakî kavrayışlarını daha da 

zayıflattığını ve “ölümün dehşeti”ni derinleştirdiğini belirtir.42 Esed’in bu yorumunda (bütün klasik 

tefsirlerde söz konusu edilen) iman etmek isteyip de iman etmeyen münafıkların şahsında, hakikati 

arayıp da hakikatin kendilerine apaçık beyan olduktan sonra ona yüz çeviren herkesi kapsadığı 

anlaşılmaktadır. 

Râzî (öl. 606/1209), bu âyetin birçok farklı manalarının olduğunu zikretmiştir. Bu manalardan birinde 

o, bu âyeti daha önce münafıklardan bahseden âyetlerle irtibatlandırarak şöyle demektedir: “Bu âyet; 

“İman edenlerle karşılaştıklarında, biz iman ettik derler; şeytanlarıyla baş başa kaldıklarındaysa, biz 

sizinle beraberiz derler.” 43  âyetine mânâca atfedilmiştir. Buna göre “nâr” kelimesi, münafıkların 

“iman ettik” sözlerinin, nurun gitmesi de, münafıkların kafirlere “sizinle beraberiz” sözlerinin 

meselidir.” 44  Yine âyetin muhtemel olduğu anlamlardan bir diğeri de şudur: “Onlar hidâyet 

mukabilinde sapıklığı satın almakla nitelenince, Cenab-ı Hak bunun peşinden onların sattıkları 

hidâyetlerini, ateş yakan kimsenin etrafını aydınlatan ateşe (nâra); satın aldıkları ve böylece de 

kalplerini mühürlediği “sapıklığı” da, Allah’ın onların nurunu gidermesine ve onları karanlıklar 

içerisinde bırakmasına benzetmek için bu temsili getirmiş olabilir.45 Râzî’nin verdiği bu iki yoruma 

göre, söz konusu âyet, daha önceki münafıkların durumunu, hallerini anlatan âyetlerle tefsir edilmiştir. 

Bu durumda münafıkların iman etmemesinin sebepleri daha önceki âyetlerde açıklanmıştır. Yani 

münafıkların iman etmemesinin sebebi ya kendilerine gelen hidâyeti dalalete karşı satmaları ya da 

münafıkların dostlarıyla beraber kaldıklarında ‘biz sizinle beraberiz’ demeleridir.  

Râzî, “Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık (hakka) dönmezler.” âyeti hakkında şöyle 

demektedir: “Münafıklar işitiyor, konuşuyor ve görüyor oldukları için bu âyeti hakikî, yani maddî 

cihete hamletmek imkansızdır. Bu sebeple, son derece inatçı olup, Kur’ân’dan ve Hz. Peygamber’in 

(a.s) izhâr ettiği delil ve mucizelerden yüz çevirdikleri için sağırlara benzetildiklerini düşünmek 

gerekir. Bu münafıklar duymadıkları için cevap da verememişlerdir. Bundan dolayı Cenab-ı Hak 

onları dilsiz kabul etmiştir. Delillerden faydalanmadıkları, hakikat yolunu göremedikleri için de onlar 

kör sayılmışlardır.46  Sâbûnî (öl. 2021) ise bu âyette teşbih-i beliğ sanatının olduğunu, onların bu 

uzuvlarından (kulak, dil ve göz) yararlanmama hususunda sağır, dilsiz ve kör olduklarını ifade 

 
41 Süleyman Ateş, Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsiri, (İstanbul: Yeni Ufuklar Neşriyat, 1989), 1/114. 
42 Muhammed Esed, Kur’ân Mesajı Meal-Tefsir, trc. Cahit Koytak-Ahmet Ertürk, (İstanbul: İşaret Yayınları, 

Eylül 1999), 1/7. 

43 el-Bakara 2/14. 
44 Ebû Abdillah Muhammed b. Ömer b. Hüseyin Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-ġayb, (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 

1401/1981), 2/81. 
45 Râzî, Mefâtîhu’l-ġayb, 2/81. 

46 Râzî Mefâtîhu’l-ġayb, 2/84. 
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etmektedir.47 Mu’tezile’nin meşhur müfessirlerinden Kâdî Abdulcebbâr da (öl. 415-1025) aydınlıktan 

mahrum, zifiri karanlıklarda kalan adamın organlarının sağlam olmasına rağmen işlev 

göremeyeceğini, organlardan faydalanamayacağını ifade etmiş 48 , dolayısıyla Sâbûnî’ye benzer bir 

yorum getirmiştir. Bu konuda Ali Arslan, Allah’ın ateşi söndürdüğünü, münafıkların karanlıklarda 

kaldıklarını, bu dehşetli durumun onların organlarını dumura uğrattığını, bu nedenle gözlerinin 

görmez, kulaklarının işitmez, dillerinin konuşamaz hâle geldiğini ifade etmektedir. 49  Günümüz 

müfessirlerinden Bayraktar Bayraklı bu âyet hakkında: “Akıl ve gönül ışığından yoksun olan insanın 

gözü görse bile kalp gözü kördür. Karanlık içinde kalan insanın gözlerinin görmesi mümkün olmadığı 

gibi, kalp gözü kör olan münafığın da gerçeği görmesi mümkün değildir. Sağırlık, dilsizlik ve körlük 

insanı girdiği yanlış yoldan geri çevirmez geri dönmek istese bile dönemez.”50 diyerek âyete tasavvufî 

bir yorum yapmıştır. 

Bakara sûresinin 17 ve 18. âyetleri ile ilgili klasik ve çağdaş tefsirlerden sunduğumuz yukarıdaki 

pasajlar çerçevesinde şunları söyleyebiliriz:  

Bazı müfessirler bu iki âyeti önceki âyetlerle irtibatlandırarak yorumlamış, önceki âyetlerde 

münafıkların nitelikleri hakiki olarak anlatılmış, burada ise örnek, temsil ve teşbihle somut hale 

getirilmiştir.  

Bu âyetlerde anlatılan “nurun giderilmesi” fiilini bazı müfessirler Allah’a isnad etmiştir. 

Bazı müfessirlerin rüzgâr, yağmur vb. bir sebebe binaen hakiki anlamda ateşin söndüğünü, nurun 

gittiğini, bazılarının ise bunu mecâzî anlama hamlettikleri görülmektedir. Nur ve zulmet ile ilgili 

yapılan yorumlarda da benzer durum söz konusudur. 

Bazı müfessirlerin âyetlere tasavvufî yorumlar getirdikleri bazılarının bilimsel açıklamalar yaptığı, 

bazılarının bilimsel açıklamalara karşı çıktığı, bazıların belağat yönüne ağırlık verdiği, bazılarının 

toplumsal açıdan yaklaştığı, bazılarının dilsel tahlillerle izaha çalıştıkları görülmektedir.     

 

1.2. Müfessirlerin Bakara Sûresi (19-20.) Âyetlere Yaklaşımı 

19-Yahut onların durumu, gökten yoğun karanlıklar içinde gök gürültüsü ve şimşekle sağanak halinde 

boşanan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. Ölüm korkusuyla, yıldırım seslerinden 

parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah, kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır. 

20-Şimşek neredeyse gözlerini alıverecek. Önlerini her aydınlatışında ışığında yürürler. Karanlık 

çökünce dikilip kalırlar. Allah dileseydi, elbette onların işitme ve görme duyularını giderirdi. Şüphesiz 

Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. 

Taberî’ye göre Bakara sûresinin 19-20. âyetleri, münâfıkların sadece dilleriyle ikrâr ve tasdiki izhar 

etmelerine bir meseldir. Yağmurdaki karanlıklar, münâfıkların içlerinde gizledikleri şüphe, tekzib ve 

maraz karanlıklarıdır. 51  İbn Kesir’e (öl. 774/1373) göre ise karanlıklar; küfür, nifak ve şek 

 
47 Muhammed Ali es-Sâbunî, Safvetü’t-tefâsîr, (İstanbul: Dersaâdet Yayınları, ty.), 3/384.  

48 Ebû’l-Hasen İmâdüddîn Abdülcebbâr b. Ahmed Kâdî Abdülcebbâr, Müteşâbihu’l-Kur’ân, Nşr. Adnan M. 

Zerzur, (Ḳâhire: Dâru’t-Türas, 1384/1969), 58. 

49 Ali Arslan, Büyük Kur’an Tefsiri, (İstanbul: Arslan Yay. ts.), 1/260. 

50 Bayraktar Bayraklı,  Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’an Tefsiri, (İstanbul: Bayraklı Yayınları, 2001), 1/225-

226. 

51 Taberî, Câmiu‘l-beyân fî te’vîli’l-Kur’ân, 1/353. 
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karanlığıdır. 52  Anlaşılacağı üzere, âyette geçen karanlığın ne olduğu ile ilgili Taberî, karanlığın 

münafıkların içlerinde gizledikleri şüphe, tekzib ve maraz karanlıkları olduğunu söylerken; İbn Kesir 

ise, karanlıkların küfür, nifak ve şer karanlıkları olduğunu ifade etmiştir. Dolayısıyla Taberî’ye göre 

bu temsil, içleri karanlık olan münafıkların sadece dilleriyle iman etmelerini tasvir etmektedir. Bu 

âyetin tamamının münafıkların davranışlarını resmettiğini düşünen Seyyid Kutub, bu tablodaki şiddetli 

yağmurlardan karanlıklara, gök gürültülerinden yıldırımlara, dehşet içinde kalanların titrek 

adımlarından mıhlanıp kalmalarına kadar her hareket, münafıkların acı ve muzdarip hayatını 

canlandırdığını belirtmektedir.53 

Bu âyete bilimsel açıklama getiren Elmalılı, ٌََوبَْرق  ifadesindeki “vav”ın mutlak birliktelik  َرْعٌدَ

bildirdiğini dolayısıyla bazı kimselerin bilmeden, gök gürültüsünün şimşekten sonra, yıldırımın da bu 

gürültü ile beraber geldiğini zannettiğini, işin doğrusunun yıldırım, şimşek ve gök gürlemesinin bir 

arada, aynı anda meydana geldiğini söylemiştir. Olayın böyle gerçekleştiğini ümmî olan Hz. 

Peygamber’in (a.s) bilemeyeceğini, onu Allah’ın bildirdiğini, âlimlerin ve fencilerin de bunu tasdik 

edeceğini söyler.54   

Elmalılı, bu açıklamalardan sonra, gök gürültüsünün, şimşeğin, yıldırımın maddî ve manevî hakikatini 

açıklamak için sözlük anlamları, dinî ve hikmetsel tanımları olduğunu söyler. Burada dinî 

açıklamalardan dikkat çeken şey şudur: “Bulutları Allah Teala’nın iradesine göre yağmur yağacak 

yerlere sevk ve idare eden bir melek vardır ki buna Ra’d denilir. Bu melek, rüzgâr meleklerinden 

başka olarak, bulutları özel bir şekilde sevk eder. Bunun sevki, rüzgârın sevki gibi taş yuvarlarcasına 

değildir. Bu tıpkı, bir çobanın türkü söyleyerek deve sürmesine benzer… ”55  Elmalının Ra’d kelimesi 

ilgili bu yorumlarının kaynağı muhtemelen Taberî’ye dayanmaktadır. Nitekim, Taberî de bu âyette 

geçen “ra’d” kelimesinin tefsirini yaparken İbn Abbas’tan şöyle bir nakilde bulunmaktadır: “Ra’d” bir 

meleğin ismidir; gök gürültüsü olarak işittiğiniz de bu meleğin sesidir.”56 Kurtubî (öl. 671/1273) ise, 

bu görüşü destekleyen sahih bir metin olmadığından hareketle, buradaki ra’d’ın bir melek 

olamayacağını söylemektedir.57 

Elmalılı’nın, burada hikmetsel açıklamalarda daha da dikkat çeken, âdeta bilim-fen kitabı gibi bir 

takım açıklamalarda bulunmasıdır. Bunların ayrıntılarına burada girmeyeceğiz. 58  Bu tür ayrıntılı 

bilimsel açıklamalara müfessirlerimizi sevk eden faktör onların Kur’ân ile ilmî gelişmeler arasında 

herhangi bir zıtlığın bulunmadığı, bilakis her ikisinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği 

fikrinin hâkim olmasıdır. İzzet Derveze de bunların çoğunun bilimsel gerçeklerle bağdaşmadığını, 

zaten âyetlerin akışı içinde bu tür açıklamalara girmenin yersiz olduğunu; âyetlerin amacının 

insanların bildikleri, gözlemledikleri ve her gün karşılaştıkları fenomenleri, soyut kavramları 

somutlaştırma, eleştiri ya da tanımlama amacı ile gözler önüne sermek olduğunu ifade etmiştir.59  

 

 
52 Ebü’l-Fidâ İsmail İbn Kesir, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, thk. Muhammed Hüseyin Şemsuddin, (Beyrut: Dâru’l-

Kütübi’l-İlmiyye, 1998), 1/99. 

53 Seyyid Kutub, Fî Zılâli’l-Kur’ân, 1/46. 

54 Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, 1/216. 

55 Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, 1/220. 

56 Taberî, Câmiu‘l-beyân fî te’vîli’l-Kur’ân, 1/339. Benzer rivâyetler için bkz. Taberî, Câmiu‘l-beyân fî te’vîli’l-

Kur’ân, 1/338-342. 

57  Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî, el-Câmi‘u li Ahkâmi’l-Kur’ân, (Beyrut: Dâru İhyâ-i Turasi’l-Arab, 

1985/1405), 1/217. 

58 Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, 1/223-226. 

59 Derveze , et-Tefsîru’l-hadîs, 6/143. 
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Reşid Rıza’nın (öl. 1935) şu tespitleri ise konuya açıklık getirmektedir: 

“Allah Teâlâ; gökten inen yağmuru nitelendirirken “Onda karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek 

vardır.” buyuruyor. Karanlıklardan maksad, gecenin, bulutun ve yağmurun karanlığıdır. Gök 

gürültüsü ise, zaman zaman bulutların toplandığı sırada işitilen ve bilinen sestir. Şimşeğe gelince o, 

bulutların içerisinden parlayan ışıktır. Bazen de bulut olmadan ufukta parlar. Müfessirimiz Celaleddin 

es-Suyutî (öl. 911/1505) der ki; “Gök gürültüsü, bir melektir veya meleğin sesidir. Şimşek ise meleğin 

kamçısıdır, onunla bulutları sürükler.” Sanki melek maddi bir cisimmiş gibi. Çünkü kulağa gelen ve 

duyulan sesler cisimlerin özellikleridir. Ona göre, sanki bulutlar tembel bir merkepmiş de ancak 

şiddetli gürültü ve ard arda gelen kamçılarla yürütülebiliyormuş gibi. Bizim söylediğimiz husus 

Arapların ve bu gün insanların bu iki lafızdan anladıkları manadır. Sahih bir delile dayanmadan 

lafızları hakiki anlamlarının dışına çekmemek lazımdır. Bilhassa âyetlerin manasının; konuşan ve 

söyleyenlerin bildikleri, görülen âlemlerden Allah’ın ve Allah’ın kendilerine vahiy yoluyla 

bildirdiklerinin dışında, kimsenin bilmediği gayb alemine çekilmesi asla caiz değildir. Fakat 

müfessirlerin çoğunluğu, eserlerini muhaddislerin, açıkça yalan olduğunu belirttikleri mevzû hadisler 

ve İsrailî kıssalarıyla doldurup taşırmışlar ve Kur’ân’ı açıklamak ve tefsir etmek üzere bu kıssaları 

Kur’ân’a iliştirmişler, bunu vahye atfetmişlerdir. Tartışma gerektirmeyen hakikat odur ki: Vahyin lafız 

ve üslûbunun, ma’sum olan Peygamberden şüphe götürmeyecek şekilde sabit olan manasının dışında, 

delilsiz bir noktaya ilhak edilmesi asla caiz değildir…”60   

  

Reşid Rıza bu konuya şu şekilde devam etmektedir:  

“Bu mevzû rivâyetleri, Ka’b el-Ahbar ve Vehb İbn Münebbih Müslümanlar arasında yaymışlardı. 

Sahabe ve Tabiîn de onların görüşüne uymuştur. Gök gürültüsünün, yıldırımın ve şimşeğin hakikati, 

nasıl meydana geldiği, Kur’ân’ın ilgi alanına giren konular değildir. Çünkü bunlar tabii ilimlerin 

sahasına girer. Atmosfer olaylarını insanlar gayret ederek öğrenebilirler. Bu husus, vahye dayanmaz. 

Kur’ân’da doğal fenomenler ibret alınması, kanıt olarak kullanılması ve aklın anlayışı ve dini 

güçlendirecek araştırmalara yönlendirmesi için yer alırlar. Kainat ilimleri zamanla ve insanlara göre 

gelişir veya duraklar… Kur’ân-Kerim’i bu gibi tabiî meselelere bağlayarak yorumlamanın manası 

yoktur. Çünkü bunlar kendi özel ilim dallarıyla ilgilidirler.”61 

 

Diğer âyetlerde olduğu gibi Râzî bu âyetin tefsiriyle ilgili birçok muhtemel manalarının olduğunu 

ifade eder. Âyetin muhtemel manalarından biri şöyle geçmektedir: “Âyetteki ‘sayyib’den, Allah’ın 

maksadı, iman ve Kur’ân; “karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek”ten maksadı ise münafıklara zor 

gelen şeylerdir. Bunlar da namaz, oruç, makam-mevkiyi terk, cihad etmek, eski dinlerini terk etmek ve 

Hz. Muhammed’e (a.s) uymaya son derece karşı olmalarına rağmen, ona uymak gibi zor 

mükellefiyetlerdir. En faydalı şey olan sağanak yağmurdan, beraberindeki zararlı şeylerden dolayı, 

insanların son derece sakınmaları gibi, münafıklar da, kendisinde bu güç mükellefiyetler bulunduğu 

için iman ve Kur’ân’dan aynı şekilde sakınmışlardır. Cenab-ı Allah’ın “Önlerini her aydınlatışında 

ışığında yürürler.” sözünden maksadı, “onlar için menfaatli şeyler meydana gelince…” demektir. Bu 

menfaatler de, o münafıkların mallarının ve canlarının korunması ile ganimetlerden onlara da 

verilmesidir. Çünkü onlar dinde, “Karanlık çökünce dikilip kalırlar.” sözünden maksadı şudur: Onlar, 

 
60  Muhammed Reşid Rıza, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Hakim (Tefsîru’l-Menâr), (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 

1999), 1/147. 

61 Reşid Rıza, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Hakim, 1/148-149. 
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bu menfaatlerden bir şey elde edemedikleri zaman imandan hoşlanmaz ve dine rağbet etmezler.”62 Bu 

durumda Râzî’ye göre, münafıkların hallerinin tasvir edildiği âyetlerin tamamını göz önünde 

bulunduracak olursak; birinci bölümdeki âyette Allah’ın münafıklara olan rahmeti, insanların yolunu 

aydınlatacak ‘nur’ olarak tecelli ederken, ikinci bölümdeki âyette Allah’ın münafıklara olan rahmeti 

‘yağmur’ olarak tecelli etmektedir. Fakat her iki durumda da Allah’ın rahmeti gereği onlara hidâyete 

erme fırsatı sunduğunda, onlar bu rahmetten içlerindeki taassup dolu karanlıklardan dolayı 

nasiplenememişlerdir.  

Zemahşerî ile Râzî bu temsilde anlatılan kuvvetli yağmurun İslâm dinine, zulümâtın (karanlığın) 

kâfirlerin şüphelerine, ra’d ve berk (gök gürültüsü ve şimşek) ifadelerinin dindeki vaad ve vaide, 

yıldırımların ise müslümanlardan münafıklara gelen korku,  belâ ve fitnelere işaret ettiğini ifade 

etmişlerdir.63 

Muhammed Esed, âyetin sonundaki “Allah dileseydi, elbette onların işitme ve görme duyularını 

giderirdi.” ifadesinin, burada anlatılan kişilerin günün birinde hakikati anlayıp yollarını 

düzeltebilecekleri ihtimalinin olduğu anlamına geldiğini söyler. 64  Yani Allah dileseydi onların 

kalplerini tamamen hakikate karşı kapatırdı. Fakat Allah rahmeti gereği insanların sonradan hakikati 

bulma ihtimali olduğundan kalplerini tamamen hakikate kapatmamıştır. 

İki bölüm halinde incelediğimiz âyetlere göre, iki türlü münafığın olduğunu ifade eden İbn Kesir bu 

konuda şöyle demektedir: “İnsanlar bölüm bölümdür. Bir kısmı saf mü’minlerdir ki, bunlar Bakara 

suresinin ilk dört âyetinde nitelendirilmiş olanlardır. Bir kısmı saf kâfirlerdir ki, bunlar da daha sonraki 

iki âyette nitelendirilmiş olanlardır. Münafıklara gelince bunlar da iki kısımdır. Bir kısmı saf 

münafıklardır ki; işte ateş örneği verilenler (birinci temsil) bunlardır, bir kısmı da tereddüt içerisinde 

kalan münafıklardır ki bazen iman parıltıları ortaya çıkar, bazen de kaybolur. İşte şu örneği verilenler 

de (ikinci temsil) bunlardır. Bunların durumu kendilerinden öncekilerden daha hafiftir. Burası bazı 

yönlerden Nur suresinde zikredilenlere benzemektedir. Şöyle ki, mü’minlere ve mü’minlerin kalbinde 

bulunan imana örnek olarak verilmiş olan “İçinde ışık bulunan bir kandil yuvası ve bu ışık bir cam 

içinde bulunur” örneği mü’minin kalbinin numunesidir. Çünkü mü’minin kalbi iman fıtratı üzerindedir 

ve her türlü karanlıktan, bulanıklıktan uzak, saf ve halis şeriata ulaştırıcı noktalardan yardım diler.”65 

Buna göre, birinci türdeki münafıklar, kalplerindeki hakikate olan kapalılıkları o kadar ileri 

derecededir ki önlerinde parlayan aydınlığı bile görememektedirler. Bu aydınlığa az da olsa duyarlı 

olan ikinci türdeki münafıklar ise üzerlerine yağan hidâyet rahmetinin farkında değiller. Dolayısıyla bu 

durumda Allah münafıklara, hakikatleri bulmaları için, ilk etapta yollarını aydınlatacak ateş yakarken 

buna duyarlı olanlara rahmet yağmuru yağdırmıştır. 

Buraya kadar (17-20) âyetleri müfessirlerin çoğu (17-18) ve (19-20) şeklinde ayrı ayrı tefsir ettiği için 

biz de bu âyetlere dair yorumları iki bölüm halinde işledik. Fakat bu müfessirlerin dışında bu âyetleri 

bir bütün olarak ele alan tefsirler de olmuştur. Örneğin, Kur’ân Yolu tefsirinde, bu dört âyet bir bütün 

halinde şöyle tefsir edilmiştir:  

 

“Bu iki âyetteki ışığı ve aydınlığı, ‘güdüler, duyu organları, akıl gibi beşerî bilgi kaynakları ve 

araçları’; karanlık, yağmur, gök gürültüsü, yıldırım, şimşek ve bunlar arasında ilerlemeye, yol almaya 

çalışan insanı da ‘bütün iniş ve çıkışlarıyla, maddi ve manevi meseleleriyle insanın dünya hayatı’ 

 
62 Râzî, Mefâtîhu’l-ġayb, 2/85. 
63 Zemahşerî, el-Keşşâf, 1/198-209; Râzî, Mefâtîhu’l-ġayb, 2/84-89. 
64 Esed, Kur’ân Mesajı Meal-Tefsir, 1/7. 
65 İbn Kesir, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, 1/101. 
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olarak anlıyoruz. İnsanoğlu dünyada problemleriyle başa çıkmaya çalışırken ya sadece beşeri güç ve 

imkânlarıyla yetinir veya bunlara ilahî yardım ve irşadı da ekler, Kur’ân’ın ve Sünnetin 

rehberliğinden faydalanır... Münafıklar da bir yandan akılları, diğer yandan zâhiren uyum 

gösterdikleri Müslümanların dinden gelen bilgileri sayesinde dünya hayatlarını kısmen düzgün 

götürebiliyorlar. Fakat sıra iç dünyalarına, madde ve ölüm ötesi aleme ve ilişkilere gelince 

karanlıklar ve ızdıraplar içinde kalıyor, bocalıyor ve çıkmaza saplanıyorlar. Kesintisiz ilahî irşad ve 

ışıkla desteklenmediğinde bir yakımlık ateşin, bir kibritin, bir şimşeğin ışığı kadar kısa ve yetersiz olan 

akıl ve beşeri bilgiler onları bu çıkmazdan kurtaramıyor.”66  

 

Kur’ân Yolu tefsirinin bu şekildeki bütüncül yorumu bizlere, birçok farklı şekilde tefsir edilen bu 

âyetlerin farklı yorumlarını bir araya getirmek suretiyle elde edildiği izlenimini vermektedir. 

Müfessirlerimizin âyetlerden ilmî işaretler çıkarmak uğruna zaman zaman zorlama yorumlara 

başvurdukları görülmekte; bu yorumlara karşı çıkanlar da muhalefetlerine rağmen muhalif oldukları 

bu metoda bazen kendileri de başvurmaktadırlar. Her hâlükârda şu bir gerçektir ki, kesin deliller 

olmadan herhangi bir görüşe tamamen katılmak da ona karşı tamamen muhalif olmak da doğru 

değildir. Çünkü bu durumlarda hata ihtimali olduğu gibi isabet ihtimali de vardır. Dolayısıyla en iyi 

tavır ihtiyatlı olmaktır. Bu tür yorumların bazı olumsuz taraflarının olmasına karşılık oldukça faydalı 

taraflarının da bulunduğu inkâr edilemez. Meselâ, en azından Kur’ân’ı yorumlama bağlamında bir 

ufuk açabilmektedir. Ancak, bunu söylerken bu tür yorumların olumsuz taraflarını da göz ardı 

ettiğimiz anlamına gelmemelidir. Dolayısıyla, olumsuz tarafları mutlaka tenkit edilmeli ama bu tenkit 

yıkıcı değil yapıcı olmalıdır. 

 

2. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Temsil ve teşbihin yoğun olduğu bu âyetler, doğal olarak müfessirler tarafından farklı farklı 

yorumlanmıştır. Münafıkların hallerinin tasvir edildiği bu âyetlerde, münafıkların kalplerindeki 

katılıklarından dolayı hakikate ulaşamamaları noktasında konsensüs olsa da bu âyetlerin tasvir 

şekillerinde ve kelimelerinin anlaşılmasında farklı açıklamalar getirilmiştir. Âyetler açıklanırken kimi 

zaman nakle dayalı yorumlar yapılırken kimi zaman da âyetlerin siyak-sibakına uygun olarak 

yorumlar yapılmaya çalışılmıştır. Yine âyetlerde farklı manalara gelebilecek (vücûh) kelimelerin 

çokluğundan dolayı, lafız-gramer ağırlıklı yoruma gidilmiştir. Bu âyetlerin tabiat olaylarına atıfta 

bulunması, kimi müfessirleri bu âyetlere bilimsel açıklama zorunluluğu getirmiştir. Bu minvalde bazı 

müfessirler, bilimsel tespitler aramaya çalışırken; bazıları da bu âyetlerin doğa olaylarına atıfta 

bulunmasının sebebi bilimsel tespitler yapmak değil, insanları bilime ve araştırmaya teşvik etmek 

olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca diğer bir grup müfessir ise, Kur’ân’ın sadece hidâyet kitabı olduğu 

iddiasından hareketle, bu tür âyetlerde doğa olaylarından bahsedilmesinin sebebi, insanların bu 

olaylardan ibret alıp Allah’ı anmalarının istenmeleridir.  

Bazı müfessirler genelde âyetlerin zâhirini ele almış tefsir etmişler, bir kısım müfessirler ise onun işarî 

yorumunu yapmayı tercih etmişlerdir. Bu iki yaklaşımın yanında Kur’ân’ın hem zâhirini hem de işarî 

yorumunu konu edinen müfessirler de vardır.  

 

 
66 Hayrettin Karaman vd. Kur’ân Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir, (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 

2007), 1/83-84. 
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CAHİLİYE ANLAYIŞI VE AKLIN İŞLEVSİZLEŞTİRİLMESİ 

UNDERSTANDING OF THE MIND AND THE FUNCTIONING OF THE MIND 

 

Halil ÇELİK 

Doktora öğrencisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam 

Bilimleri Anabilim Dalı 

 

ÖZET 

Bu bildiri, cahiliyenin inanç, gerçek bilgi ve aklı işlevsizleştirerek bilgisizlik içerisinde kendine göre 

değer inşa etme, kültür ve yaşantılarını konu edinmektedir. Kur’an’ın, İslâm dışı toplum ve kişilerin 

tutum, davranış, yaşantı ve değerlerini tanımlamak için kullandığı kavram cahiliyedir. Cahiliye insanı, 

şirk ve zulümden temizlenmiş tevhit inancından uzak olduğu için gerçek bilgi, doğru istikamet, iyi 

davranış ve adaletli bir yönetim sisteminden de mahrumdur. Bu sebeple o dönemin insanları vahşi, 

kaba, hukuk tanımaz ve bedevi davranışlar sergilemişlerdir. Cahiliye; kuvvetlilerin zayıfları ezdiği, 

eline idare ve gücü geçirenlerin başkalarına haksız yere saldırabildiği bir yaşantının adıdır. Putçuluğun 

revaçta olduğu, haklı olanların değil; güçlü olanların hep haklı olduğu sistemlerdir. Olması gerekenin 

eşitlik ve adalet temelli aklın öngördüğünde değil, kan ve çıkar bağında zorbalıkta aranmasıdır. 

Cahiliye, taassupça geleneklere bağlanıp iyiyi kötüden ayırmayı bilmeyen bir anlayıştır. Bu anlayışa 

sahip olanlarda asabiyet, inat ve akılsızca geleneklere bağlılık emareleri görülür. Cahiliye insanı 

Kur’an’ın akletme, tefekkür ve tedebbüre çağrısına uymadıkları gibi gelenek ve atalarından 

gördüklerini Kur’an’a alternatif olarak sunarlar. Onlar vahiy gerçeğine karşı kör ve sağır bir tavır 

takınırlar. 

Aslında cahiliye bir döneme ait bir yaşam şeklinden çok; her zaman ve ortamda bulunabilen sosyolojik 

bir sapma olgusudur. Tebliğimizde farklı cehalet kabullerine sahip kişilerle birlikte cahili kültürün 

temel dinamiklerine vurgu yaparak Kur’an’ın çağrılarına karşı bu toplumun sergiledikleri tavır ve 

tepkilerinin tahlilleri üzerinde durulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Cahiliye, Akıl, Akletme, İdrak, İşlevsizlik 

 

ABSTRACT 

This paper deals with the ignorance's self-building of value in ignorance by dysfunctionalizing the 

faith, real knowledge and mind, and their culture and lives. The concept used by the Qur'an to define 

attitudes, behaviors, lives and values of non-Islamic society and individuals is ignorance. The people 

of ignorance are also deprived of the true information, the right direction, good behavior and a just 

management system because they are free from the belief of the Torah, which has been cleansed of 

shirk and persecution. For this reason, the people of that period were violent, rude, lawless and 

behaved. Ignorance; it is the name of a life in which the strong crush the weak and those who have the 

power and authority can attack others unjustly. That idolatry is popular, not the righteous; systems that 

are always justified by the powerful. What should be is that the mind based on equality and justice is 

not foresight, but in the bond of blood and interest, but in tyranny. Ignorance is an understanding that 

does not know how to connect taassupca traditions and distinguish good from evil. Those who have 

this understanding have signs of irritableness, stubbornness and unwise devotion to traditions. They do 
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not conform to the qur'an's call for akmanism, contemplation and thedebbüre, nor do they offer what 

they see from their traditions and ancestors as an alternative to the Qur'an. They take a blind and deaf 

attitude towards the truth of revelation.  

In fact, ignorance is more like a way of life from a period; it is a phenomenon of sociological deviation 

that can be found at any time and in the environment. In our communiqué, we will emphasize the basic 

dynamics of illiterate culture together with people with different acceptances of ignorance and will 

focus on the analyses of the attitudes and reactions of this society against the calls of the Qur'an. 

Keywords: Ignorance, Reason, Reasoning, Comedation, Dysfunction 

 

1. GİRİŞ 

Cahiliye, birey ve toplumların beşeri bakış ve uygulamalarını esas alan bir algının zaman içerisinde 

adetten inanca doğru yol aldığı bir inanma ve yaşama şeklidir. Cahiliye: Usule uygun olmayan 

davranışlar veya bir şeyi hakikatinin dışında bilip anlayarak buna göre inanç ve davranışları ortaya 

koymaktır.1 Arabistan'da İslam’dan önce yaşanmış olan bu dönemde her ne kadar bilgisizlik, okuma 

ve yazmadan mahrumiyet geniş ölçüde yaygın ise de bu döneme "Cahiliye" adı verilirken; kendini 

bilmez, hak ve hukuk tanımaz insanların sert, kaba ve merhametsiz davranışları göz önünde 

bulundurulmuştur.2 Cahiliye kavramı, gereği gibi aklını kullanmayan, atalar kültürünü yegâne yaşam 

tarzı olarak benimsemiş kimselerin Kur’an’ın akıl, ruh ve duygu dünyasına hitap eden ayetleri 

karşısında akıl dışı veri/savunma ve yaşam şekilleriyle muhtevası belirginleşen bir toplumu ifade 

etmektedir.  Bu toplumun en belirgin vasfı taassup içerisinde atalar kültürüne bağlılıktır. Değişim ve 

dönüşümü öngören Kur’an ayetleri karşısında ona hayat hakkı tanımama stratejisi ve ıslah olmaz 

asabiyetleri inatlarının en temel dayanakları olmuştur. Cahiliye dönemi homojen bir yapıdan ziyade 

heterojen bir nitelik arz etmektedir. Ebu'l-Beka (1094/1683)  cehaleti iki kısımda değerlendirmektedir: 

Birincisi, "basit", bilinmesi gerekli olan bir şey hakkında bilgisiz olmaktır. İkincisi ise "cehl-i 

mürekkeb"tir ki o da gerçek olmayan, gerçeğe tekabül etmeyen şeylere kesin inanılması 

gerekiyormuşçasına inanmaktır. Cehl-i mürekkeb olarak isimlendirilmesinin nedeni, kişinin doğruyu 

bilmediğini de bilmemesi, başka bir ifadeyle yanlışı doğru zannederek inanmasıdır.3 

Bu tür yaklaşım ve yaşayışta hep ihmal edilen aklın kullanılması ve akletmenin zorunlu kıldığı 

tedebbür ve tefekkürün sağlıklı bir şekilde işletilmemesi olmuştur. Kur’an’ın salt felsefi akıldan öte 

muhataplarını kâinatta var olan, görülebilen, red ve inkârı mümkün olmayan şeyler üzerinde tefekküre 

çağırması, onun aklı iman için zorunlu bir öz olarak gördüğünü göstermektedir. Cahiliye döneminde 

yaşadığı halde batıl ve paganizme kaymayıp muvahhit olarak Hz. İbrahim’in dinine göre yaşayan ve 

putlardan nefret ettiği bilinen Zeyd b. Amr b. Nüfeyl el-Adevî el-Kureşî (ö. 606) Bi‘setten önce 

yaşamış Mekkeli Hanifler’den biridir.4 Yakarışlarından birinde cahiliye aklına göndermede bulunarak 

şöyle dua etmektedir: “Allahım! Şahit ol ki ben İbrahim’in dinindenim.”5 Cahili anlayış ve yaşamdan 

 
1 Ebü’l-Kāsım Hüseyn b. Muhammed b. el-Mufaddal er-Râgıb el-İsfahânî, Müfredat’u Elfazi’l-Kur’an, thk. 

Safvan Adnan Davudî, Daru’l-Kalem, Dımaşk 2009, s. 209. 
2  Ahmet Lütfi Kazancı, “Cahiliye Devrinde Müsbet Davranışlar”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi, Sayı: 1, Cilt: 1, Yıl: 1, 1986, s. 104. 
3  Ebu'l-Bekâ, Eyyub b. Musa el-Kefevî, el-Külliyat Mu’cemu fi’l-Müstalahati ve’l- Furuki’l-Lüğaviyye, 

Müessesetü’r-Risale, Beyrut-Lübnan, 1998, s. 350.  
4 Halit Özkan, TDV İslâm Ansiklopedisi, “Zeyd b. Amr” maddesi,  TDV Yayınları, İstanbul 2013, c. 44, s. 316-

317. 
5 Muhammed b. İsmail el-Buharî, Sahîhu’l-Buharî “Menâkıbü’l-Ensâr”, 24, Mektebetu Daru’s-Selam, Riyad, 

1999. 
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uzak bulunduğuna özellikle vurgu yapan bu ifadeden sonra muvahhitliğine ve putlardan uzak 

kalmasının akletmesi sayesinde olduğuna da işaret ederek şöyle demektedir: 

 

“Lat'ı da 'Uzza’yı da hepsini terk ettim, 

Kuvvetli ve sabırlı olan böyle yapar, 

Bundan böyle ne 'Uzza'ya ne onun iki kızına inanıyorum, 

Ne de Ğanem oğullarının iki putuna giderim. 

Hubal'i de ziyaret etmem 

Ki o, aklımın ermediği çağda bize ilâhtı.”6 

 

Zeyd b. Amr b. Nufeyl’in bu şiirinin o dönemin inanç ve kültürünü anlamak için önemi büyüktür. Zira 

o, Mekke’de az sayıda bulunan Haniflerden biri olarak kendi toplumunun içinde bulunduğu inanç 

boşluğu ve yaşam dinamikleri hakkında veriler sunmaktadır. Şiirinde cahiliye aklının inanç 

tasavvurunu zikrettikten sonra son satırında işlevsizleştirilmiş bir aklın ve taassubun varlığını 

vurgulamaktadır. Bunu da “ki o, aklımın ermediği çağda bize ilâhtı.” İfadesiyle dile getirmektedir. 

Aklın doğru inancı bulmadaki etkisine vurguda bulunan Zeyd b. Amr, cahili yaşamı toplumun 

gereğince akletmemesine bağlar. Vahyin putlar için “Kendileri yaratıldığı halde hiçbir şeyi 

yaratamayan varlıkları (Allah'a) ortak mı koşuyorlar?  Hâlbuki (putlar) ne onlara bir yardım 

edebilirler ne de kendilerine bir yardımları olur.”7 şeklindeki tefekküre çağıran davetine karşı onların 

takındıkları tavrın “Sağırlar, dilsizler ve körlerin”8 haline benzerliğine Kur’an dikkat çekerek idrak ve 

izan melekelerini harekete geçirmeye çalışır.  

Bu çalışmada cahiliye anlayışındaki tezat değerler ve cahiliyede/aklın kullanımı konusu çeşitli 

yönleriyle ele alınarak cahiliyenin bir yaşam tarzı olduğu, kendine has değerleri bulunduğu ve her 

dönemde örneklerinin bulunabileceği üzerinde durulacaktır. 

 

2. CAHİLİYE DEĞERLERİ 

Her toplum gibi cahiliye toplumunun da çeşitli değerleri vardır. Değer: Bir şeyin önemini belirlemeye 

yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet,9 bir sosyal grup veya toplumun kendi varlık, 

birlik, işleyiş ve yaşamlarının devamını sağlamak ve sürdürmek için bireylerinin çoğunluğu tarafından 

doğru ve gerekli oldukları kabul edilen ortak düşünce, amaç, temel ahlaki ilke ya da inançlardır. 

Toplum tarafından özümsenen değerlerin ve bu değerleri yaşatanların özellikleri şöyle sıralanabilir: 

1.   Toplum ve bireylerce benimsenen doğruluğu tartışmaya açık olmayan ancak birleştirici etkisi olan 

olgulardır.  

 
6 Ebü’l-Münzir Hişâm b. Muhammed b. Sâib b. Bişr,  İbnu’l Kelbî, Putlar Kitabı, trc. Beyza Düşüngen, Ankara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1968,  LXXXIV, 33. 
7 A’raf, 7/191-192. 
8 Bakara, 2/18. 
9 TDK Sözlük, https://sozluk.gov.tr/ Erişim (20.02.2021) 

https://sozluk.gov.tr/
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 2.   Toplumun atalarından tevarüs edilen, var olmaları ve ayakta durmalarının kaynağı olan, birlik ve 

güçlü sosyal yapı taşı niteliğiyle ihtiyaçlarını karşıladığına ve bireylerin menfaati için olduğuna 

inanılan ölçütlerdir.  

 

Bunlar gerçekte akıl ve gerçeğe uygun insanî ve erdemli bir bilincin sonucu değil; gelenek, menfaat, 

duygu ve taassubun üstünlük heyecanıyla oluşan yargılarıdır. Cahiliye toplumunun bu anlamdaki bazı 

değerleri şöyle sıralanabilir: 

 

2.1. Doğru Yolda Oldukları Konusundaki Yanılgıları   

Cahiliye kültürü ve bu kültürün formatladığı insanların sahiplendikleri değer ve duruşları da 

bulunmaktaydı. Bu insanlar, kendilerini ‘doğru olanı biz yapıyoruz’ şeklinde konumlandırarak ilahi 

vahye kulak vermeyip İslâm öncesi ve İslâm dışı bir yaşayış biçimini seçerek cahilane bir yaşam 

sürmüşlerdir. Onların bu yaklaşımları gerçekle yüzleşip doğru olanı kabul etme ve aklın gerekli 

kıldığına iman, hakikat, adalet, eşitlik gibi davranışlarla ilişki kurmada onları yanıltmıştır. İlahi vahyin 

çağrısı karşısında tutunacakları dal tevhit olması gerekirken onlar nefislerine hoş gelen pragmatist ata 

törelerine uyarak vahiy gerçeğinden yüz çevirme yolunu tercih etmişlerdir.  

Söz gelimi putlarının yiyip içmediklerini bilip gördükleri halde önlerine yemekler koyup onlara ikram 

etmekten de geri durmamışlardır. Kur’an onların bu davranışlarına dikkat çeker: “Bir de kendilerine 

rızık olarak verdiklerimizden, mahiyetini bilmedikleri şeylere (putlara) pay ayırıyorlar.”10, “Allah'ın 

yarattığı ekinlerle hayvanlardan Allah'a pay ayırıp zanlarınca, bu Allah'a, bu da ortaklarımıza 

(putlarımıza) dediler. Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor, fakat Allah için ayrılan ortaklarına 

ulaşıyor! Ne kötü hüküm veriyorlar?”11 Cahiliye toplumu, ekip biçtiklerinden ve hayvanlarından bir 

kısmını Allah ile şirk koştukları putları arasında paylaşırlardı. “Bu Allah’ın payı, bu da tanrılarımızın 

payı” derlerdi. Allah için ayırdıklarını kendilerine, misafirlere ve fakirlere harcarlardı. Tanrı 

edindikleri putları için ayırdıklarından hiçbir şeyi eksiltmez, Allah için ayırdıklarından putları lehine 

ayırmaya çalışırlardı.12 Bununla da onlar için düzenlenecek ayin, ritüel vb. şeylerin harcamaları için 

mal biriktirmiş oluyorlardı. Söz konusu ayette buna işaret edilmektedir. Cahiliye toplumunun Allah 

inanç ve algıları farklılıklar arz etse de temelde atalar geleneğinin şekillendirdiği akıl ve mantık 

ölçülerini devre dışı bırakan, ahiret ve hesaba yer vermeyen amaçsız yaşam unsurları ihtiva 

etmektedir. 

Oysa Kur’an’ı Kerim insanın başıboş yaratılmadığını, yaratılış amacında ona “kulluk etme görevi” 

verildiğine işaret ederek “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” 13 kesin 

hükmüyle düşünme ve akletmeye vurgu yapar. Kur’an Yolu tefsirinde kulluğun kime yapılması 

gerektiği ve rızık verenin kim olduğu üzerinde akletmeye şöyle davet eder: Ayette sözü edilen öğüdün 

özü, insanların ve cinlerin yaratılış amacını hatırlatmaktır. 56. ayette açıkça ifade edildiği üzere bu 

yaratılış amacı, onların sadece Allah’a kulluk etmeleridir. Fakat burada fert fert her bir insan ve cinin 

zorunlu olarak Allah’a kulluk etmeleri değil, bu iki türden isteyenlerin kendi seçimleriyle bunu 

 
10 Nahl, 16/56. 
11 En’am, 6/136. 
12 Hayrettin Karaman vd., Kur’an Yolu Tefsiri, DİB Yayınları, Ankara 2007, c. 2, s. 475-476. 
13 Zariyat, 51/56. 
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yapmaları kastedilmektedir.14 Nitekim başka birçok ayetten de bu mana anlaşılmaktadır. Meselâ Mülk 

suresinin 2. ayetine göre hayat ve ölüm insanların sınanması amacıyla var edilmiştir. 56. ayetin “sırf 

bana kulluk etsinler” şeklinde tercüme edilen kısmı “sırf beni tanısınlar” şeklinde de anlaşılmıştır. 

Şevkânî, (V. 106). Neticede Allah’ı tanımanın anlamı O’na gerektiği şekilde kulluk etmektir. Burada 

“kulluk” ile Allah Teâlâ’nın buyruk ve yasaklarına uymanın değil, mümin olsun inkârcı olsun bütün 

cinlerin ve insanların Allah’ın kudreti ve koyduğu ilâhî-tabii yasalar önünde zorunlu olarak boyun 

eğmelerinin kastedildiği15 vurgulanmıştır.  

 

2.2. Cahiliye Anlayışında Akıl 

Akıl, kendisiyle eşyanın hakikatleri bilinen ve anlaşılan özdür.16 Akıl insanoğluna verilmiş manevi bir 

kuvvettir. Kur’an’da akıl; düşünmek, ibret almak, öğüt almak, hidayete ermek, cehaletten kurtulmak, 

gerçekle yüzleşildiğinde gereğini yapmak, kâinattaki ve kendi  içindeki gerçekleri anlamak için Allah 

tarafından verilmiş olan düşünme ve doğruyu bulma ölçütü anlamında işlevsel yönüyle ele 

alınmaktadır. 

İnsan bu güç ile gerekli ve nazari bilgileri elde eder. Kur’an, insanın yaratılma amacına ışık tuttuğu 

gibi onun bu amacı idrak etmesi için de kendisine akletme, tefekkür etme yeteneğinin verildiğine 

dikkatleri çeker: “O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da Allah'ın emri 

ile hareket ederler. Şüphesiz ki bunlarda aklını kullananlar için pek çok deliller vardır.”17 ayetiyle 

gözlemlenmesi herkesçe mümkün olan kainattaki varlıklardan örnekler verilmiş ve insanlar bunları 

idrak etmeye çağrılmıştır. Cahiliye dönemi Arapları, gök cisimlerinden başka melekler ve cinler gibi 

varlığı kabullenilen her türlü metafizik varlığa da ulûhiyet atfetmekteydiler. Cahiliye dönemi Arap 

dini konusunda en önemli kaynak olan Kur'an'da yer alan çeşitli ifadelerde, cinler ve meleklerin 

Araplarca yüce Allah'ın akrabaları olarak görüldüğü belirtilmekte ve bu düşünce şiddetle 

reddedilmektedir.18  

“Onlar bu Kur’an üzerine hiç düşünmezler mi?”19 Yani onlar Kur’an’ın kendilerine neyi emrettiğini 

düşünmezler mi? Akıllarını kullanıp anlamaya çalışmazlar mı? Kınama babında gelen bu ayet,20 cahili 

tüm anlayışlara yeniden dönüp bakmayı ve gerçeği anlamak için akletmeyi, Kur’an üzerinde kafa 

yormayı istemektedir. Kur’an üzerine tedebbürün amacı öncelikle ona iman sonra da ona itaat ve 

yakınlık içindir. Çünkü insan ancak bu şekilde Allah’ın maksadını anlayabilir. Bundan dolayıdır ki 

yüce Allah “(Resulüm!) Sana bu mübarek Kitab'ı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar 

diye indirdik.”21 Bu ayette Allah Teâlâ muhataplarından Kur’an üzerinde akli tefekkür ile doğru ile 

yanlışın, kabul ile reddin akıl terazisine vurulduktan sonra onlardan istenen şeyler olduğunu beyan 

etmektedir. Kavrama yetisi olan akıl ve idraklerini kullanmalarını isteyerek aklın kılavuzluğuna 

 
14 Carullah Ebi’l-Kasım Mahmud b. Ömer ez-Zemahşerî, el-Keşşaf an Hakaiki Ğevamidi’t-Tenzil ve Uyuni’l-

Ekavil fi Vücuhi’t-Te’vil, thk. ve ta’lik. Adil Ahmed Abdu’l-Mevcud – Ali Muhammed Muavvid, Mektebetü’l-

Abikan, Riyad 1998, c. 5, s. 260-261. 
15 Hayrettin Karaman vd., Kur'an Yolu Tefsiri, c. 5,  s. 137. 
16 Seyid Şerif Cürcanî, Tarifat Arapça-Türkçe Terimler Sözlüğü, trc. ve şerh: Arif Erkan, Bahar Yayınları, 

İstanbul 1997,  s. 154. 
17 Nahl, 16/12. 
18  Şinasi Gündüz, “Cahiliye Dönemi Arap Politeizmine Nebatilerin Etkileri”, Dinler Tarihi Araştırmaları, 

Ankara 1998, I, 361.  
19 Mü’minun, 23/68. 
20 İbn Cerir et-Taberî, Tefsiru Taberî min Kitabihi Camiu’l-Beyan an Te’vili Ayi’l-Kur’an, Müessesetü’r-Risale, 

Beyrut 1994, c. 5, s. 374. 
21 Sad, 38/29. 
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başvurmalarını istemektedir.22 Öte taraftan da aklını kullanmayanlara cezai müeyyide uygulanacağının 

altı çizilmiştir. 23  Aklını gereği gibi kullanıp Hz. Peygamber’in getirdiklerine kulak verip kabul 

edenlerin cehennem azabından kurtulacaklarını; aksini yapanların da onu hak edeceklerine Kur’an’da 

vurgu yapılmıştır.24  Bir başka ayette de “O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. 

Yıldızlar da Allah'ın emri ile hareket ederler. Şüphesiz ki bunlarda aklını kullananlar için pek çok 

deliller vardır.”25 Bu ve benzeri ayetler üzerinde düşünmenin Kur’an’ın ilahi emri olduğu gerçeği 

Kur’an’a muhatap olan herkese akletme sorumluluğu da yüklemektedir. Zira Kur’an’ın gayelerinden 

biri de inzal edilenler üzerinde düşünme faaliyetini gerçekleştirip yanlış ile doğru arasında seçim 

yapmada aklı kullanmaktır. Mevdudî, bu ayetin tefsirinde şu açıklamaları kaydetmektedir: “Etrafa 

hayvan gibi bakmayan, gözleri önünde gece gündüz işleyip duran büyük kâinat sistemini akıllıca bir 

gözleme tabi tutan ve ön yargılarla, inatçılıkla körelmemiş bir kimse, hakikate işaret eden birçok ayet 

görebilir.”26 

Kur’an, akledip düşünmemeyi donukluk ve anlaşılmasının önünde bir engel olarak niteler. “De ki: 

"Göklerde ve yerde neler var, bakın (da ibret alın!)" Fakat inanmayan bir topluma deliller ve uyarılar 

fayda sağlamaz.”27  Taberî, Kur’an’ın muhataplarına yaptığı tedebbür çağrısının akla ve tefekküre 

çağrı olduğunu vurgular. 28  Kur’an’ın durağanlığı değil akli aktiviteyi, tefekkür ve teakkulü/akıl 

erdirmeyi emretmesi, anlaşılması için bunların vazgeçilmez oluşundandır. Kur’an’ın haklı olarak 

akletmeye çağrısı bu çağrının gereklerini dikkate almayanların inanç ve davranışlarında düştükleri akıl 

dışı pagan inancında kendini göstermektedir. Nitekim onların düştükleri şirk ortamı şöyle anlatılır: Biz 

cahiliye döneminde taşlara tapınırdık, daha güzel bir taş bulunca, öncekini atar, sonrakini alırdık, taş 

bulamazsak topraktan küçük bir yığın yapar, bir koyun getirip, bu yığının üstüne sağar, sonra da o 

yığının etrafında tavaf ederdik.29 Bu ifadeler cahiliye ve şirk arasındaki sebep sonucu ortaya koyduğu 

gibi Kur’an’ın çağırdığı akletmenin de ne kadar önem arz ettiğini göstermektedir.  

Kur’an’ın tefekküre çağrısı salt akılla elde edilecek işlevsiz bir sonuç değildir. Onun çağrısı tefekkür 

ve teakkul edilerek ulaşılan iman olarak isimlendirilen bu eylemin ona yol göstermesi ve kılavuzluk 

etmesini de zorunlu kılmaktadır. Çünkü Kur’an imandan sonra salih amellerin yapılmasını,30 varılan 

kararlarda adaletli olunmasını,31 ibadette bulunup infak edilmesini,32 yalancı şahitlik yapılmamasını, 

faydasız boş şeylerle uğraşılmamasını 33  ve iyiliği emredip kötülükten sakınılmasını 34  da gerekli 

kılmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de, eşyadaki nizamı anlama gücüne sahip olan akla, aynı zamanda ilâhî 

hakikatleri sezme, anlama ve onların üzerinde düşünüp yorum yapma görev ve yetkisi de verilmiştir. 

 
22  Muhammed Emin Şinkiti, Tefsiru’l-Kur’an bi’l-Kur’an min Edvai’l-Beyan, Daru’l-Fadile Riyad-Daru’l-

Hedyu’n-Nebevi-Mısır, Riyad 2005, s.1187. 
23 Yunus, 10/100. 
24 Mülk, 67/10. 
25 Nahl, 16/12. 
26 Ebu’l A’la el-Mevdudî, Tefhimu’l-Kur’an, İnsan Yayınları, İstanbul 1991, c. 1, s. 133. 
27 Yunus, 10/101. 
28 Taberî, c. 14, s. 245. 
29 Ebi Bekir Ahmed b. Hüseyin el-Beyhâkî, Delailü’n-Nübüvve, Daru’l-Kütübü’l-İlmiyye, Beyrut-Lübnan 1988, 

c. 5, s. 333. 
30 Asr, 103/ 3. 
31 Al-i İmran, 3/110. 
32 Bakara, 2/3. 
33 Furkan, 25/72. 
34 Tevbe, 9/71. 
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Nitekim “Allah âyetlerini akledesiniz diye açıklamaktadır”35 ayetiyle aklın bu fonksiyonuna işaret 

edilmiştir.36  

Doğrusu cahiliye toplumu bilmemekten kaynaklı bir anlayışın yerine inatla sürdürülen, akletmeye 

gerek görmeden ataların geleneğine bağlanmayı önceleyen ve bunun dışındaki inançlara düşmanlık 

besleyen bir toplumun dünyaya bakış fikri ve yaşam biçimidir. Bu taassup anlayışıyla çeşitli değerlere 

sahip olmuşlardır. Bu değerler üzerinde kısa bir değerlendirme yapmak onların olaylara bakışları 

hakkında fikir edinmeyi kolaylaştıracaktır.   

 

2.3. Hums/Üstünlük Anlayışı  

Bu anlayış, Araplar arasında Kureyş için kullanılan bir kavramdır. Ebrehe olayından sonra önemi iyice 

artan Ka’be ve oranın halkı olan Kureyş, Hz. İsmail’in soyundan geldiklerini sebep göstererek diğer 

Arap kabilelerinden “Biz Allah dostlarıyız” diyerek kendilerini üstün görüyorlardı. Bu nedenle Hz. 

İbrahim’in menâsikini tayin ettiği Hac ibadetinin vakfesini Arafat’ta çıkarak yapma yerine rahatlarını 

düşünüp daha yakın olan Müzdelife’de yapmaya çalışıyorlardı.37 Allah’ın menasikini belirlediği hac 

ibadetinin vaktini de kendilerine göre tayin ediyorlardı. Hac zamanıyla oynayarak bazen bir yıl öne 

bazen de bir yıl geri bırakıp erteliyorlardı.38 Kureyş’ten olmayanlar ise daha uzak mesafede olan 

Arafat bölgesinde ibadetlerini yapıyorlardı. Erkeklerini ahmes kadınlarını da ahmesiye diye 

isimlendirmişlerdir. 

Buna göre ahmesîler yalnız ahmesiyelerle evlenecekler, Harem Bölgesi dışında oturan kimselerle 

tacirler Mekke’ye yiyecek içecek sokamayacak ve ihtiyaçlarını oradan karşılayacaklar, Hac sırasında 

Kâbe’yi ziyaret edecekleri zaman soyunup Mekkelilerden alacakları elbiseleri giyecek ve ayrılırken 

bunları yanlarında götüremeyeceklerdi.39  Kur’an onların bu değer ve inançlarına ışık tutarak “Ey 

Âdemoğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Takva elbisesi... İşte o 

daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar (diye onları indirdi).”, 

“Ey Âdemoğulları! Şeytan, ana-babanızı, ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini 

soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları, sizin onları 

göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları, inanmayanların dostları kıldık.” 40 

ayetleriyle onların sömürü araçlarına ve uyduruk uygulamalarına işarette bulunur. 

 

2.4. Yeni Kutsallar Uydurmak 

İnsanoğlu fıtrat üzerine yaratılmıştır. İslami literatürde fıtrat, Allah’ın yarattığı varlıkları kendisini 

kabul etmeye yatkın olarak yaratması ve onu bu şekilde kodlamasını ifade etmektedir. Bu açıdan insan 

kutsal ve aşkın bir varlığa fıtraten ihtiyaç duyar. Bu ihtiyacı doğru bir şekilde giderilirse kişi doğru bir 

inanç ve metafizik âlem tasavvuruna sahip olur. Bu ihtiyacı doğru bir şekilde yerine getirilmezse 

insanoğlu bu ihtiyacını yanlış doğru demeden bir şekilde tatmin etmeye çalışacaktır.  

 
35 Bakara, 2/242. 
36 Süleyman Hayri Bolay, “Akıl”, DİA, DİB Vakfı Yayınları, İstanbul 1989, II,  246-247. 
37  Muhammed Murtaza el-Hüseynî ez-Zebidî, Tacu’l-Arus min Cevahiri’l-Kamus, et-Türasi’l-Arabî, Kuveyt 

1975,  c. 15, s. 555-556. 
38  Muhammed b. Yusuf Itfeyyiş, Teysiru’t-Tefsir, thk. ve tahric. İbrahim b. Muhammed Tallayi, Vizaretü 

Turasi’s-Sikâfe, Umman 2004, c. 1, s. 444. 
39 Recep Uslu, TDV İslâm Ansiklopedisi, “Hums” Maddesi, TDV, İstanbul 1998, c. 18,  s. 364-365. 
40 A’raf, 7/26-27. 
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Bu doğrultuda ya kendine peygamberlerin öncülük ettikleri bir yol tutacak veya kendince doğru ve 

makul gördüğü kimi yollara yönelecektir. Burada önemli olan “sıratı müstakim”41üzere bir yolun 

yolcusu olmaktır. Başka bir ifadeyle ya Allah ve Peygamberlerinin yolunu takip ederek bu kanalla 

gelmiş olan temel inanç ve kutsalları özümseyecek ya da kendince bir yol ve yordamın takipçisi olarak 

beşeri ve profan kutsallar edinecektir.  

Yeryüzünde Allah’a ibadet edilmek için ilk yapılan yapı Kâbe 42  olmasına rağmen Arabistan 

coğrafyasındaki cahiliye anlayışında güya Kâbe’ye saygı sunmak için Mekke’den uzaklaştıklarında bu 

bölgeden aldıkları bir taşı yanlarında götürüp Kâbe’de tavaf yaparcasına o taşın etrafında dönerlerdi. 

Bu inanç ve gelenek zamanla paganizmin alt yapısını oluşturmuştur. 43  Cahiliye Dönemi Arap 

putlarının büyük bir kısmının temsili olmayan, yani herhangi belirli bir canlı motif taşımayan düz kaya 

parçalarından ya da taşlardan ibaret olması44 bu inanç ve kanaati pekiştirmektedir.  Bu coğrafyada 

çeşitli tapınaklar vardı ki bunlara tanrısal gücün hulul ettiğine inanılır, her biri hac mekânı olarak da 

bilinirdi. Bunlardan biri Taif’te bulunurdu ki Lat putu için yapılmıştı. Güneyde Yemen taraflarında 

Zülhalasa putu için bir tapınak yapılmıştı. Kâbe’deki Hac ibadeti gibi bunları da tavaf ederek 

kurbanlar sunuyorlardı.45  

Akıl ve idrakin yanlış objeler üzerinden doğruyu araması yanlış atılan bir binanın temelinden sağlam 

ve standartlara uygun bir yapının çıkmasını beklemek gibidir. Bu açıdan özellikle inanç noktasında 

ilahi ilke ve Peygamberler örnek kabul edilmezse örnekliği tartışmalı varlık ve kişiler örnek alınmaya 

başlanacaktır. 

 

2.5. Paganizme Savrulmak 

Cahiliye Arapları, putlara sadece kendilerini Allah’a yaklaştırmaları için taptıklarını ifade 

etmektedirler.46 Bu tarz bir zihin dünyası, direk olarak, Allah’ın kendisine ulaşmanın güç olduğuna 

inanıp ona ulaşmak için çeşitli varlıkları aracı kılanların davranışlarını yansıtmaktadır.47 Onlar, putları 

için “Bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz, derler.”48 Böylece dini Allah’a has 

kılmayıp aracılar vasıtasıyla ona yöneldiklerinden İslam dini tevhide çağırdığında şaşkınlık içinde 

bocalayıp durmuşlardır. Çünkü onlar Allah’ın verdiği akıl nimetinin kıymetini ve onun doğru ile 

yanlış arasında verdiği temyiz hükmünü doğru algılayamamış ve kullanmaktan geri durmuşlardır. 

Farklı putları aracılar olarak benimseyen cahiliye Arapları kabile yaşantısının doğal bir sonucu olarak 

geleneklerine sıkı sıkıya bağlılık içerisindedirler. İlk defa Kâbe’ye putları getirip yerleştiren kişinin 

Amr b. Luhay olduğu zikredilmektedir.49 Hz. İbrahim ve İsmail zamanlarında Arabistan’ın her tarafına 

 
41 Fatiha, 1/6. 
42 Al-i İmran, 3/96. 
43 İbnu’l Kelbî, Putlar Kitabı, trc. Beyza Düşüngen, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara 

1968,   LXXXIV, 33. 
44  Şinasi Gündüz, “Cahiliye Dönemi Arap Politeizmine Nebatilerin Etkileri” Dinler Tarihi Araştırmaları, 

Ankara 1998, C. I, s. 359.  
45 İbn Hişâm, es-Siretü’n-Nebeviyye, Daru’l-Kitabu’l-Arabî, Beyrut-Lübnan 1990, c. 1, s. 101. 
46 Zümer, 39/3. 
47 Şuayıp Karataş, “Kur’an Öncesi Cahiliye Toplumunun Melek İnancı”, Mütefekkir, Aksaray Üniversitesi İslamî 

İlimler Dergisi, 6/11, Haziran 2019, s. 108. 
48 Zümer, 39/3. 
49 Ebü’l-Velîd Muhammed b. Abdillâh b. Ahmed b. Muhammed el-Ezrakî, Ahbâru Mekke, thk . abdu’l-Melik b. 

Abdullah b. Duheyş, Mektebetü’l-Esedi,  ys. 2003, c.1, s. 186-187. 
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hakim olamayan dolayısıyla da tevhit inancını hakim kılamayan insanlar, zamanla ilişki içine 

girdikleri pagan toplumların etkisinde kalmışlardır.50 Bu kültür ortamında büyüyen cahiliye toplumu 

yeni inanç ve değerlere karşı reaksiyoner bir tavır içinde bulunmuşlardır.       

İslam’ın tevhide çağrısı karşısında alışageldikleri politeizmin etkisiyle vahdaniyeti şaşkınlıkla 

karşılamışlar ve tevhidi akıllarınca akıl dışı ve imkânsız görmüşlerdir. Kur’an bu durumu şu şekilde 

haber vermiştir: “Tanrıları, tek tanrı mı yaptı? Doğrusu bu tuhaf bir şeydir! dediler..”51 Oysa Kur’an, 

“(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.”52, “İşte Rabbiniz Allah O'dur. 

O'ndan başka tanrı yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O'na kulluk edin, O her şeye vekildir 

(güvenilip dayanılacak tek varlık O'dur).”53 ayetleriyle bu tarz bir düşüncenin yanlışlığını kesin bir 

şekilde ortaya koymaktadır. Ayrıca gerçek hakikati bulmaları için onları deveden dağlara, yıldızlardan 

ekinlere kadar somut objeler üzerinden düşünmeye ve hidayeti bulmaya davet etmiştir. Eğer Kur’an bu 

somut göstergeler üzerinden onlara hitap etmeseydi yan çizip bahanelere sığınacaklardı. 

 

2.6. Çoklukla Övünmek 

Cahiliye toplumunun kendilerini makbul sayma kriterlerinden biri de sayı çokluklarıyla başkalarına 

karşı övünme ve böbürlenmeleridir. Bazen mal mülk, bazen yaşayan kişi sayısı, bu övünmede esas 

kabul edilmiştir. Elmalılı Hamdi Yazır, Abdimenaf oğullarıyla Sehm oğulları arasında kimlerin daha 

çok olduğu tartışmasının onları mezardakileri de sayıp sayı çokluğuna ulaşmaya sevk ettiğini 

kaydetmektedir.54 “Çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki, nihayet kabirleri ziyaret ettiniz.”55 ayeti 

onların hak ve adalet ölçülerini değil sayı çokluğuyla zorbalık ve asabiyeti esas aldıklarını, bu konuda 

akla gelmedik uçuk davranışlar sergilediklerine işaret etmektedir. Bu durum kaba güç ve hâkimiyet 

kurma amacıyla sayı çokluğunun onlar arasında ne derecede revaç bulduğuna işaret etmektedir. 

Araplar atalarını övmeyi şan ve şereflerinin hatırlatılması olarak algılar ve bunu her fırsatta yaparlardı. 

Hac ibadeti esnasında bile bunu yapar, bir süre sonra iş kabileler esnasında ataları övme rekabetine 

dönüşür ve kavgalar çıkardı.56   Övülme işini o kadar abartmışlardı ki bazen birisi ölmeden önce 

ölümünden sonrası için “naiha” ağlayıcı kadınlar tutulmasını vasiyet ederdi. Örneğin Abdulmuttalib, 

ölüm döşeğindeyken kızlarını çağırıp arkasından nasıl ağlayacaklarını duymak istediğini söylemiş ve 

kızları onun başında ağlayarak bu isteğini yerine getirmişlerdir. Bir diğeri de yakınlarına “ölümümden 

sonra ağlayarak yakanı yırt. Beni bana eş olmayanlarla bir tutma” diye vasiyette bulunmuştur.57 Tüm 

bunlar başkalarına karşı yaygın övünme adetlerinin yansımaları ve kendilerini başkalarında 

bulunmayan asalet ile vasıflandırmalarındandır. İslam dini ise başkalarına karşı övünüp durmaya sıcak 

bakmamıştır. O, eşitlik ve kardeşlik hukuku içerisinde bir hayatı öngörerek soy ve sayı çokluğuna 

değil haklının güçlü olduğu, adaletin titizlikle uygulandığı, erdem, eşitlik ve kardeşliğe dayalı örnek 

bir toplum oluşturmayı hedeflemektedir. 

 

  

 
50 Adnan Demircan, İnanç ve İbadetler, KURAMER, İstanbul 2020, s. 78. 
51 Sâd, 38/5. 
52 Fatiha, 1/5. 
53 Enam, 6 /102. 
54 Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Çelik-Şura Yayınları, İstanbul: ts., c. 9, s. 75. 
55 Tekâsür, 102/1-2. 
56 Âdem Apak, Kur’an’ın Geliş Ortamında Arap Toplumu, KURAMER, İstanbul 2020, s. 209-210. 
57 Ebu Abdillah Hüseyin b. Ahmed ez-Zevzenî, Şerhu’l-Mu’allakati’s-Seb’, Daru Sadır, Beyrut ts. s. 69. 
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2.7. Hac ile İlgili Batıl Kurallar Uydurmak 

Hac ibadetinin yapılmasıyla ilgili tüm menasiki Hz. İbrahim insanlara öğretmişti. Allah’ın kimi 

menâsikini şeâir58 diye belirlediği haccın belli zaman ve mekânlara bağlı fiilleri bulunmaktadır. Allah 

Teâlâ “Hac, bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca niyet ederse (ihramını giyerse), hac esnasında 

kadına yaklaşmak, günah sayılan davranışlara yönelmek, kavga etmek yoktur. Ne hayır işlerseniz 

Allah onu bilir. (Ey müminler! Ahiret için) azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl 

sahipleri! Benden (emirlerime muhalefetten) sakının.”59 ayetiyle hacdaki zamana, ihrama ve ailevi 

ilişkilerin nasıl olması gerektiğine ilişkin kurallar koymuş ve bunların değiştirilmesine de razı 

olmamıştır. Ancak zaman içerisinde farklı nedenlerle bunlarda insanlar tarafından değişiklikler 

yapılmıştır. Cahiliye halkı vakfe için Arafat yerine daha yakın olan Müzdelife’de vakfe yapmış 

bununla da kalmayarak Telbiye’yi de değiştirmişlerdir. Onlar put ve Allah’ı da içinde barındıran bir 

telbiye getirirlerdi. Ancak telbiyelerine çeşitli ilahları ortak ederlerdi. Örneğin Nizar kabilesinin İsâf 

putu için “Buyur Allah’ım buyur, buyur! Senin ortağın yoktur. Ancak bir ortağın vardır sen ona ve 

onun sahip olduklarına sahipsin”60 şeklinde telbiye getirerek Allah’a şirk koştukları bilinmektedir. 

Öyle ki her kabile kendi putunun adıyla telbiye getiriyordu. “Kureyş kabilesi Kâbe’yi şöyle diyerek 

tavaf ederdi: 

 

Lât hakkı için, Uzzâ hakkı için! 

Onlar yüksek turnalardır, 

Onların şefaatine ümit bağlanabilir! 

Üçüncüleri Menât hakkı için!”61 

 

Diğer kabilelerin de benzer şekillerde kendi putlarının adlarının anıldığı telbiye şekilleri bulunuyordu. 

 

2.8. Yanlış Yerde Konumlanıp Allah’tan Yardım İstemek 

İnsanların bazısı, içinde yaşadıkları toplumun geleneklerine aşırı bağlılık gösterdikleri veya özgürce 

düşünmeye çalışmadıkları ya da yaptıkları iş ve davranışların mutlak doğruluğuna kendilerini 

inandırdıkları için kendi fikir, inanç ve düşüncelerini tabu haline getirirler. Şeytan bu tür insanlara 

yaptıklarının güzel ve en ideal şeyler olduğuna onları inandırır. Kur’an bu konuda şöyle der:  

“Andolsun, senden önceki ümmetlere de (peygamberler) göndermişizdir. Fakat şeytan onlara işlerini 

süslü gösterdi de (iman etmediler).”62 ,“…Onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. 

Böyle iken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar.”63 Buna en güzel örnek Ebu Cehil’in 

sergilediği davranışlardır.  

 

 
58 Bakara, 2/158. 
59 Bakara, 2/197. 
60 İbnu’l Kelbî, Putlar Kitabı, s. 27. 
61 İbnu’l Kelbî, Putlar Kitabı, s. 32. 
62 Nahl,16/63. 
63 A’raf, 7/30. 
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Atalarının dinine taassup içerisinde bağlı ve kendisini hak din ve doğru yolun yolcusu bilen, yapılması 

gereken işin en doğrusunu yapıyor sanan Ebu Cehil, Bedir Savaşı için Mekke’den yola çıkmadan önce 

yanındakilerle Kâbe’yi tavaf ediyor. Kâbe’nin örtüsüne yapışarak “Allahım! İki taraftan hangisi sana 

daha sevimliyse onlara yardım et!”64 diye dua ediyor. Bu ruh hali, kişinin içinde bulunduğu yanlışlığın 

farkında olmasını engelleyerek yegâne doğrunun kendi davranışlarında olduğuna inanmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu durum doğru ve hakikat ile kişi arasında bir perdelemeye dönüşebilmektedir. 

Böyle bir perdeleme oluştuktan sonra artık geri dönülmez bir narsizm etkisiyle kişinin otokritik 

yapmasını olumsuz etkilemekte ve bir Peygamber’in davetine karşı bile kendini haklı ve “Allah’ın 

sevgili kulları” oldukları zannıyla avutabilmektedir. Nitekim Bedir Savaşı’nda da benzer bir 

psikolojiden söz edilebilir. Bedir’de iki ordu karşılaşınca Ebu Cehil “Allahım! İki ordudan hangisi 

yüce, kerim, doğru din üzerindeyse ona yardım et, zafer ver Allahım! Hangimiz akrabalık bağlarını 

koparıp toplumda fitne çıkarıp bozgunculuk yapmışsa onu helak et; yarına çıkarma!” 65  şeklinde 

yakarışta bulunması onun kendisini doğru din ve yaşayışın temsilcisi olarak konumlandırdığı; Hz. 

Peygamber ve beraberindekileri ise akrabalık bağlarını koparıp atalarının dininden sapan ve fitne 

çıkaranlar olarak gördüğüne işaret etmektedir.  

 

2.9. Çelişkiler İçinde Bocalamak 

Cahiliye Araplarının yaşamlarını bilmek bir anlamda Kur’an’ın onların yaşamlarına ilişkin kurallarının 

neden ve niçinini bilmek anlamına gelir. Bu açıdan onların inanç, ibadet, kültür ve sosyal hayata dair 

bakış açıları, vazgeçilmezleri, yaşam dinamikleri ve bunların Kur’an’a konu olmaları arasındaki ilişki 

bizi asırlar sonra onlar hakkında doğru değerlendirmelere götürecektir. Aynı zamanda Kur’an 

ayetlerini de daha iyi anlamaya sevk edecektir.  

Bu açıdan Kur’an’a baktığımızda cahiliye kapsamında birbirinden farklı yapıların olduğunu 

görmekteyiz. Bunlardan ilki Allah’ı ve onun hükümranlığını kabul etmeyen ve ahirete inanmayan; 

ikincisi Allah’ı kabul etmekle beraber ahireti inkâr eden; üçüncüsü ise hem Allah’ı hem Peygamberleri 

hem de ahireti inkâr eden katı kabile asabiyetine sahip inatçı inkârcılardır.66 Bu çalışmamızda ağırlıklı 

olarak üçüncü gruptakiler üzerinde değerlendirmelerde bulunacağız. Yukarıda zikredilen yapıların 

ortak noktası gerçekle yüzleştiklerinde yan çizmeleri, Kur’an’ın inkârı mümkün olmayan akli 

sonuçlara çağrısı karşısında çelişkili ve mantık dışı yollara başvurmaları veya kısmen kabul etmekle 

beraber kısmen cahili anlayışlarında inat etmeleridir. Ebû Hilal el-Askerî (ö. 1009) “cehalet”, 

“ahmaklık“ ve “zan” kelimeleri arasındaki anlam farklarını verirken cahilin, kendisini âlim suretinde 

tasavvur ve tahayyül ettiğini; âlim olmadığını veya inandığı şeyin doğru olmadığını bilse de, bunun 

aksini kabul etmeyi gururuna yediremeyip, ısrar ve inatla bunda takılıp kaldığını “cahil” kimselerin 

böyleleri olduğunu vurgular.67 

Kur’an’ı Kerim’de cahil ve inatçı müşrik aklının tenakuzundan bahisle “Şayet o inkârcılara, “Gökleri 

ve yeri yaratan, güneşi ve ayı yasalarına boyun eğdiren kimdir?” diye soracak olsan, hiç tereddütsüz 

“Allah’tır” derler.68 Bir diğer ayette “ Onlara, “Göklerden su indirip de onunla ölü toprağa hayat 

 
64 Ebi Ca’fer en-Nahhas, Meani’l-Kur’anî’l-Kerim, Merkezu İhyau’t- Turasi’l-İslamî, Mekke 1988, c. 3, s. 142. 
65 Ebul Kasım Süleyman b. Ahmed b. Eyyub et-Taberânî, et-Tefsiru’l-Kebir, Daru’l-Kitabi es-Sekâfi, Ürdün, 

2008, c. 3, s. 247. 
66 Mustafa Güven, “Cahili Arap Aklı ve Kur’an’ın Buna Yönelttiği Eleştiriler” Bilimname, XXVII, 2014/2,  s. 

124. 
67 Ebû Hilal, el-Askerî,  Farklar Sözlüğü, thk: Muhammed İbrahim Selim, trc: Veysel Akdoğan, İşaret Yayınları, 

Ankara 2007,  s. 100.  
68 Ankebut, 29/61. 
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veren kimdir?” diye sorsan, hiç tereddütsüz “Allah’tır” derler. De ki: “Hamd Allah’a mahsustur; 

ama onların çoğu akıllarını kullanmazlar.”69 Bu ayetlerde onların akıllarını doğru ve işlevsel olarak 

kullanmadıklarını varlığını kabul ettikleri Allah’ın vahdaniyeti noktasında çelişkiye düştüklerine 

dikkat çekilmektedir. Lokman suresi 32. ayette 70  de sıkışıp umutsuzluğa düştüklerinde tek olan 

Allah’a içtenlikle yalvardıkları, kurtulup güven, sefa ve refaha kavuştuklarında ise şirk koşmaya 

devam ettiklerinden söz edilmektedir. Bir diğer çelişkileri ise kendilerini “atalarının dini üzere 

olduklarını”71 ifade edip bunu kendileri için bir iftihar, ayrılmaz ve kınanmaz bir konum ve statü 

görürken Hz. Peygamber’in getirmiş olduğu vahiy için “eskilerin masalları”72  diye küçümseyerek 

çelişkiye düşmeleridir. Bunun sebebi aklı doğru kullanmaya engel olan ırkçılık, inat, atalara körü 

körüne bağlılık ve gerçeğe kulak kapatmalarından ileri gelmektedir. 

Kur’an, cahiliye anlayışını farklı ifadelerle ele alır. “hükmü’l-câhiliyye” 73 , “zannü’l-câhiliyye” 74 , 

“hamiyyetü’l-câhiliyye”75  ve “teberrücü’l-câhiliyye”76  şeklinde tasnife tabi tutar. Bunların her biri 

cahiliye anlayışının farklı varyantlarına işaret ederler. “Zannü’l-câhiliyye” ile Arap toplumunun 

tamamen zanna ve yalana dayalı bilgisine; “hükmü’l-câhiliyye” ile zorbalığa dayanan, adaletin 

olmadığı ve üstünlerin hukukunun öncelendiği toplum yapısına dayanır. “Teberrücü’l-câhiliyye” ile 

ahlâkî değerlerin yara aldığı etik olmayan yaşantının kabul gördüğü, doğruların kınandığı yanlış ve 

tefessüh etmiş bir hayatın benimsendiği; “hamiyyetü’l-câhiliye” ile de “asabiyet” ve ırkçılığın 

öncelenerek merkeze alındığı kimsesizlerin horlandığı bir ayrımcılık ve ırkçılığa tekabül etmekteydi.77 

 

3. CAHİLİYE TAASSUBUNDA EHL-İ KİTAB’IN ETKİSİ 

Cahiliye toplumu, aralarındaki kimi anlaşmazlıklarda Ehl-i Kitap’tan olan Yahudilere müracaat 

ederlerdi. İslam dininin gönderildiği bölgelerde yaşayan Araplar, iyi yüzen, güzel ok atan, özellikle 

okuma-yazmayı bilen kimselere özenir ve onları “kâmil” kimseler olarak isimlendirirlerdi.78 

 Onların ilahi bir kitaba sahip oldukları ve bununla aralarındaki anlaşmazlıklara çözüm bulmaları 

istenirdi. Bu, bir anlamda Allah’tan gelen ilahi bir çözüme dayanma ve psikolojik olarak rahatlama 

isteğinden kaynaklanmaktaydı. Çünkü onlar ehl-i kitabınki gibi ellerinde bir kitabın bulunmasını 

istemişlerdir. Böyle bir kitabın mensubu olunması halinde ihlaslı ve dini bütün bir yaşamın takipçileri 

olacaklarını iddia etmişlerdir. Bu durum onların bir kutsal kitaba sahip olmayı istediklerini; böyle bir 

kitaba sahip olmamalarından ötürü samimi bir inanç-amel yaşantısını gerçekleştiremediklerinin 

gerekçesi olarak sunmuşlardır. Kur'an onların bu durumunu “O putperestler hep şöyle derlerdi: 

Elimizde öncekilerden gelmiş bir kitap bulunsaydı; Elbet biz de Allah’ın hâlis kulları olurduk.”79  

Oysa tam da istedikleri kutsal Kur’an indirilince yukarıda söylediklerinin tam tersi istikamette bir 

 
69 Ankebut, 29/63. 
70 “Dalgalar onları kara gölgeler gibi kapladığında içten bir inanç ve bağlılıkla sadece Allah’a yakarırlar; Allah 

kendilerini sağ salim karaya çıkardığında ise içlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler 

topluluğundan başkası ayetlerimizi inkâr etmez.” 
71 Bakara, 2/170. 
72 Kalem, 68/15. 
73 Maide, 5/50. 
74 Al-i İmran, 3/154. 
75 Fetih, 48/26. 
76 Ahzab, 33/33. 
77 Komisyon, Hadislerle İslam, DİB Yayınları, Ankara 2015, c. 6, s. 205. 
78 Muhammed İbn Sa'd, Tabakatu’1-Kiibra, Daru Sadr, Beyrut ts., c. 3, s. 613. 
79 Saffat, 37/167-168. 
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duruş sergilemişlerdir. Allah Teâla onların bu tutarsız davranışlarını: “Ama şimdi bu kitabı/Kur’an’ı 

inkâr ediyorlar…”80 buyurarak onların hakikat karşısındaki tavırlarına ışık tutmaktadır.  

Yahudilerden bazıları Kureyşlileri Müslümanlar aleyhine harekete geçirebilmek için Mekkelilerin bile 

kendilerine öykündüğü kitap ehl-i olma niteliklerini tehlike ve maduma götürecek şekilde “Allah 

hiçbir insana hiçbir şey indirmedi” dediler. De ki: “Öyleyse Mûsâ’nın insanlara bir nur ve hidayet 

olarak getirdiği kitabı kim indirdi?” 81 ikazıyla nasıl bir çelişki içerisine girdiklerini anlayamadılar. 

Ancak Cenab-ı Allah kendi peygamberlerine indirilen kitabı kimin indirdiğini sorgulayarak 

tenakuzlarını açığa çıkarmıştır. Bunlar bu sözü ancak Kur’an’ın Hz. Peygamber (s.a.)’e indirilişini 

inkârda mübalağa için söylemişler fakat Tevrat’ın Hz. Musa’ya indirilişi gibi mutlaka ikrar etmeleri 

gereken bir delille ilzam olunmuş, susturulmuşlardır. Cenab-ı Hak onları azarlamayı, kendi kitapları 

karşısındaki cehaletleri ve onun gereğini yerine getirmemeleri sebebiyle onları yermeyi, kitaplarını 

tahrif etmelerini ve yine kitaplarının bir kısmını açıklayıp bir kısmını gizlemelerini…82 Yüzlerine 

vurarak onları uyarmıştır. 

Diğer taraftan Yahudiler hem bir peygamber takipçisi hem de gelecek peygamberin takipçisi 

olacaklarını vurguluyorlardı. Bu durum Kur’an’da şöyle tasvir edilmektedir: “Allah peygamberlerden, 

“Ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdekini tasdik eden bir elçi size geldiğinde ona 

mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz” diyerek söz almış, “Kabul ettiniz mi ve bu ahdimi 

üstlendiniz mi?” dediğinde “Kabul ettik” cevabını vermişler; bunun üzerine “O halde şahit olunuz, 

ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim” buyurmuştu.” 83  Ancak Yahudilerin kendileri ilahi 

menşeli bir kitaba sahip olmalarına rağmen ilahi kaynaklı olarak inen Kur’an’a karşı makul ölçüler 

içerisinde bulunmamışlardır. Toplumsal çıkarları yeni dine karşı onları gerçeği tersyüz etmeye ve 

doğrunun üzerini örtmeye sevk etmiştir. Dinlerin aslından olmayan geleneklerin yerleşmesinde rol 

oynayan tesirlerin başında maddi çıkarların geldiğini görmekteyiz. Çeşitli dinlerin tarihi seyri ile ilgili 

olarak yapılacak araştırmalar, bazı şahıs veya zümrelerin maddi çıkarları için, Allah'ın insanoğluna 

göndermiş olduğu buyruklarda tahrifat yaptıklarını ortaya koymaktadır. Bu tahrifat, ya mevcut dini 

uygulamaları aslından saptırma ya da dini ritüellerin arasına dinden olmayan şeylerin sokuşturulması 

ve dinin safiyetinin bozulması şeklinde yapılmıştır.84 Medineli Yahudiler sosyal ve siyasal hayatta da 

birçok kargaşanın teşekkülünde yer almışlardır. 

Nitekim Bedir Savaşı’nda mağlubiyetle geri dönen Mekkelileri kışkırtmaktan da geri durmamışlardır. 

Mekke’yi ziyaret eden Medineli Yahudi Ka’b b. Eşref’e Mekkelilerin ‘biz mi daha hayırlı ve hak 

yoldayız yoksa Muhammed ve ashabı mı?’ şeklindeki sorularına85 “…Bunlar Allah’a iman edenlerden 

daha doğru yoldadır.”86 deme cüretinde bulunmuş bununla da yetinmeyerek Mekkelilerin iki putuna 

secde ederek onları inandırmaya çalışmıştır.87  Yahudi toplumu menfaatleri söz konusu olduğunda 

dinin esaslarını eğip bükme ve çıkarları doğrultusunda yorumlamada ileri gitmişlerdir. Bu göz göre 

göre hakikati ters yüz etmek, çıkarları uğruna güneş gibi parlak realiteye kara çalmaktır. 

 
80 Saffat, 37/169. 
81 En’am, 6/91. 
82 Carullah Ebi’l-Kasım Mahmud b. Ömer ez-Zemahşerî, el-Keşşaf an Hakaiku Ğevamidi’t-Tenzil ve Uyuni’l-

Ekavil fi Vücuhi’t-Te’vil, thk. ve ta’lik. Adil Ahmed Abdu’l-Mevcud – Ali Muhammed Muavvid, Mektebetü’l-

Abikan, Riyad 1998, c. 2, s. 370. 
83 Al-i İmran, 3/81. 
84 Ali Osman Ateş, “İslam Öncesi Dini Geleneklerin Meydana Gelmesinde Maddi Çıkarların Rolü”, Diyanet İlmi 

Dergi, Ocak-Şubat-Mart 1993, Cilt: 29, sayı:1, s.23. 
85  Celaleddin es-Suyutî, ed-Dürrü’l-Mensur fi Tefsirî bi’l-Me’sur, thk. Abdullah b. Abdulmuhsin et-Türkî, 

Merkezu’l-Hacri lil-Buhûsi ve Dirasat, Kahire 2003, c. 4, s. 481-482.  
86 Nisa, 4/51. 
87 es-Suyutî, ed-Dürrü’l-Mensur fi Tefsirî bi’l-Me’sur, c. 4, s. 481-483. 
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Bütün bu yaşananlar, ilim ve bilgi yoksunluğundan dolayı mazur görülecek bir davranışları olmayıp 

inat, tebliği önemsememe ve kibirlerinden kaynaklı olduğu söylenmelidir. Kur'an'ın kendilerinden 

"cahil kavim" veya "cahiller" diye bahsettiği insanların menfi davranışlarına bakıldığında onların 

akıllarını kullanmadan hisleriyle peygamberlere karşı akıl almaz tekliflerde bulundukları ve onları son 

derece üzecek kötü fiiller işledikleri görülmektedir. Bütün bu söyledikleri ve yaptıkları ise ilimden, 

bilgiden yoksun olduklarından değil, aklı geri plana atıp kibir ve taassupla tamamen hisleriyle ve 

arzularıyla davranmalarından ileri gelmektedir.88  

 

4. CAHİLİYE BİR YAŞAM TARZI VE BAŞKALDIRIDIR 

Cahiliye her zaman bilmemekten kaynaklanan, bilgi eksikliğinden dolayı kavranamayan bir alan ve 

çerçeveye tekabül etmez. Cahiliye bir duruşla beraber mevcudu koruma ve yeniye karşı kapıyı kapalı 

tutma çabasıdır. Zira cahiliye mensupları da kendi kültür ve geleneklerine sahip çıkma, onları yaşatıp 

sürdürme çabasında olmuşlardır. Atalarından tevarüs ettikleri geleneklerine sıkı sıkıya bir bağlılık 

onların vazgeçilmezleri arasındadır. Bu açıdan cahiliyeyi, fikir ve ilmi bilmemekten kaynaklı masum 

bir bilgi yoksunluğu olarak değil; bir başkaldırı ve meydan okuma çabası olarak değerlendirmek daha 

doğru olacaktır. Zira “Onlara, “Allah’ın indirdiğine uyun” denildiğinde, “Hayır, atalarımızdan 

gördüğümüze uyarız” dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa!”89 

Kur’an, tam bir taklitçilik, bilinçsizlik ve körlük örneği olan bu cevap karşısında, “Ya atalarının aklı 

bir şeye ermemiş (lâ ya‘kılûne şey’en), doğru yolu bulamamışlarsa! (lâ yehtedûn)” buyurarak bilgide 

ve yaşayışta doğruya ulaşmanın iki temel aracını göstermektedir. Bunlardan biri akıl diğeri de 

hidayettir. Aklı kullanmak kuldan, hidayet vermek Allah’tandır. Bu sebeple kul, aklını kullanıp her 

konuda doğruya ulaşabilmek için kendisi bakımından mümkün olan bütün sebeplere başvurmanın 

yanında, esasen ayette anılan inkârcıların taklitçiliğe saplanarak akıl ve hidayet yolundan mahrum 

kalmalarının temel sebebi de Kur’an’ın ve Hz. Peygamber’in uyarılarından rahatsız olmaları ve bu 

kurtarıcı çağrıya kötü niyetle yaklaşarak90 Kur’an öğretilerini dinlemeyip onu susturma ve ona hayatta 

yer açmamaya dönük duruşlarıdır. Onların bu anlamdaki tavırlarından söz eden ayette “Bu Kur’an’a 

kulak vermeyin, okunurken gürültü çıkarın, belki bastırırsınız.”91  Şeklindeki cüretleri konumlarını 

kaybedeceklerinden korkan Mekke’nin ileri gelenleri, nüfuzları altındaki insanların ayetleri 

dinlemelerini önlemek için tazyik ve baskıya başvurmuşlardır. Sonuçta adamlarını görevlendirerek 

onlardan, Hz. Peygamber’in tebliği esnasında yüksek sesle şiirler okuyarak, ıslık çalıp el çırparak, 

anlamlı anlamsız sözler söyleyerek gürültü çıkarmalarını, yaygara koparmalarını ve böylece adalet ve 

eşitlik temelli bu yeni dine karşı cephe alarak tüm platformlarda onu engellemeye çalışmalarını 

istemişlerdir. 

Cahiliye, salt bilgisizlik, anlamama ve idraksizlik değildir. O inanç, gelenek, ritüel ve sosyolojik 

yapısıyla bir yaşam tarzının korunması ve sürdürülmesi adına verilen mücadeledir. Bu mücadelenin 

emel unsurları, dokunulmazları, kutsalları, sınırları ve kırmızı çizgileri vardır. Bunları kabul edenlerle 

cahiliyenin bir sorunu yoktur. Ama tüm bu sayılan alanlarda değişim ve adalet temelli dönüşümleri 

cahiliye hoş karşılamadığı gibi onu yok etmeyi de hedeflemektedir. Onlar “İsterler ki Allah’ın nurunu 

ağızlarıyla söndürüversinler; ama inkârcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlamayı 

 
88 M. Faik Yılmaz, “Kur’an’da Cehalet Kavramı”, Dini Araştırmalar, Ocak-Nisan 2003, C. 5, s.191, ss.181-198. 
89 Bakara, 2/170. 
90 Hayrettin Karaman vd., Kur’an Yolu Tefsiri, c. 1, s. 255-256. 
91 Fussilet, 41/26. 
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istiyor.”92 Bu ayete göre onların amacı yeryüzünde Hz. Muhammed’in getirip ashabıyla yaşadıkları 

dine hayat hakkı tanımayıp onu inkâr ve red suretinde yaşamalarına imkân vermeyip onu yok etmek 

etmekti.93 Bu tavır cahiliyenin sadece bir bilgisizlik hali olmayıp hayatiyetini sürdürme adına Kur’an 

ve onun Peygamberinin hayatına kastedecek kadar asabiyetle yoğrulmuş bir anlayış ve inanışın 

hakikate karşı mücadelesi olduğunun göstergesidir.  

 

5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Cahili anlayışın yaşamdaki yeri zulümle, zorbalıkla toplumda kendine yer bulmaya dayanır. Bu açıdan 

zorbalık, cahiliye insanı için menfi ve kaçınılması gereken yanlış bir anlam ve davranıştan öte övgü ve 

şerefe tekabül etmektedir. Bu denenle cahili toplum nazarında doğruluk, hak, adalet, aklın gereği, 

erdemli davranış gibi kavramların pek önemi yoktur. Onların amaçları hiçbir inanç ve kişinin kendi 

kurdukları düzeni değiştirmeye teşebbüs etmemesi ve yanlışlığına vurgu yapmamasıdır.  

Diğer bir husus da cahiliye döneminde yapılagelenler üzerinde onları akletmeye davet eden tüm 

çağrılara karşı onların inatla kör, sağır ve anlamamakta ısrar ederek kaba, katı, uzlaşmaz ve acımasız 

bir tavır içerisine girmiş olmalarıdır. Kur’an’ın kınadığı, bu tarz cahiliye taassubu ve sert kaba 

duruşudur. Kur’an, cahiliye insanını iman-imansızlık noktasındaki her muhatabını kazanmak, doğru 

yola iletmek ve onları İslam’a kazandırılmış bireyler haline getirmek için peygamberler ve ilahi 

kitaplar göndermiştir. Bu, Kur’an’ın insanlara değer vererek onları kazanmak ve ubudiyetle 

şereflendirmek için ortaya koyduğu dışlayıcı değil kazanımsal yöntemidir. Allah’la iletişim kurmayı 

sağlamaya dönük kazanma amaçlı uygulamalarından da anlaşılacağı üzere o, akla hitap edip onu ikna 

etmenin tüm yol ve usullerini kullanarak “Gerçek, rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin 

dileyen inkâr etsin.”94 ayetiyle bu din, Allah katından gelmiş bir dindir. Bunun karşısında zengin-fakir, 

güzel-çirkin, ünlü-ünsüz, güçlü-güçsüz ayırımı yapmaksızın herkes eşittir. Kur’an, insanlar arasında 

hiçbir ayırım gözetmeksizin herkese aynı şekilde ve eşit olarak hitap eder. Dileyen ona inanır, dileyen 

de inkâr eder. İnananın faydası, inanmayanın da zararı kendisine aittir.95 Yaşayan her birey yaşamını 

kime borçlu olduğunu bir kanıta dayalı olarak yaşamalıdır. Niçin yaşayıp niçin öldüğünü aklını 

kullanarak ve yaratılış amacını tefekkür ederek olaylara bakmasını ve vahyi bu çerçevede 

değerlendirmesini denemelidir. 

Allah Teâlâ Kur’an’ı Kerim’de akla birçok yerde vurgu yapmış bilenlerle bilmeyenlerin bir 

olamayacağını nazara vererek gerek iman açısından gerekse idrak açısından böyledir. Gereği gibi 

akledip peygamberlerin getirdiklerini tasdik edenlerin cehennemden kurtulacaklarını bunun tersi 

yaşam tercihinde bulunanların ise cehennem azabıyla cezalandırılacaklarına Kur’an’da işaret 

edilmiştir. 

Cahiliyeyi tanımlarken onu yalnızca İslâm’dan önceki dönem diye anlamak yanlış olacaktır. O 

döneme ‘cahiliyye’ adı verilmiştir ancak bu kavram, tezahürleri farklı da olsa cahilî davranış-yaşayış 

ve inançların genel adıdır. Her kim yaşantısında kibirlenip kendini Allah’a muhtaç görmez, yaşamında 

Allah’ın kırmızı çizgilerine dikkat etmeyi gerekli görmez ise o cahiliye içerisinde rol alıyor demektir. 

Bunun en müşahhas sembolü ise; bilgisizce hareket etmenin, yaptığı şeyin sonucunu düşünmemenin, 

 
92 Tevbe, 9 / 32. 
93 Dahhak, Ebü’l-Kāsım, Dahhâk b. Müzâhim el-Hilâlî el-Horasânî el-Belhî, Tefsiru Dahhak, thk. Muhammed 

Şükri-Ahmed ez-Zaviti, Daru’s-Selam, Kahire 1999, c. 1, s. 404. 

94 Kehf, 18/29. 
95 Hayrettin Karaman vd., Kur’an Yolu Tefsiri, c. 3, s. 551-552. 
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Allah’ı ve O’nun ayetlerini anlamamanın, onlara sırt çevirmenin ve Allah’a isyan bayraktarlığının ne 

kadar kötü olduğunu idrak edememenin yaşantısal adıdır cahiliye.  

Cahiliye dönemi bir zaman dilimine karşılık gelmekle beraber bir düşünüş, kavrayış, duruş ve yaşam 

tarzını da ifade ettiğinden bu duruş her çağ ve zamanda kendine taraftar bulabilmektedir. Bu sebeple 

cahili anlayış ve yaşamların olduğu her yer ve zaman için bir cahiliye kavramı ve yaşamından söz 

etmek mümkün görünmektedir. 
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ÖZET 

Bu bildiri, FETÖ tecrübesinin ilk olmadığı gibi, benzer tutumlar sergilendiği sürece FETÖ benzeri 

tecrübelerin yinelenebileceğini, tarihten, Kadızâdeliler örneği üzerinden göstermeyi amaçlamaktadır. 

Literatürde FETÖ ile mücadelede FETÖ’nün izlediği yöntemler dikkate alınarak Haşhaşi vurgusunun 

ön plana çıkarıldığını gözlemlemek mümkündür. Bu tespit önemli dayanaklara dayansa da vurguyu 

terör örgütüne kaydırmaktadır. Ancak vurgu, devlet idaresinin tutumuna kaydırıldığında Kadızâdeliler 

örneği çarpıcı ve ibret verici bir örnek olarak Türk siyasi geçmişinde yer almaktadır. 17. yüzyılda 

Osmanlı Devleti’nin tecrübe ettiği süreç ile 15 Temmuz 2016’ya giden süreçte Türkiye 

Cumhuriyeti’nin tecrübe ettiği süreç, özü itibariyle büyük benzerlik göstermektedir. 

Tarikatlar/cemaatler arası rekabet, ülkeyi idare edenlerin bu gruplara sıcak bakması ve bu gruplardan 

birini özellikle desteklemesi ve ülke yönetimine dâhil etmesi, cemaatlerin dini telkinlerinin halkın 

sıkıntılarının unutulmasını sağlamada vasıta olarak görülmesi, bir süre sonra ülkeyi yönetenlerin hedef 

alınması, karşılık olarak elebaşların tutuklanması, sürülmesi ve mallarına el konulması vb. unsurlar her 

iki tecrübenin (Kadızâdeliler ve FETÖ) dikkat çeken ortak noktalarıdır. Kadızâdeliler tecrübesi, aynı 

zamanda mücadele de gevşeklik gösterilmemesi gerektiğini de göstermektedir. Kâtip Çelebi’nin 

ifadesiyle ham sofulara ve taassup erbabına iltifat edilmemesi gerekmektedir. Mevcut tecrübeler, 

sorunun laiklikle ilgili olmadığını ortaya koymaktadır. Bilakis, laiklik iç barış için önemlidir. Bununla 

birlikte laik sistemi temsil eden kişi, yönetim ve yahut partilerin başarısız olmak gibi bir lüksü 

bulunmamaktadır. Aksi takdirde dini grupların siyasallaşma kabiliyeti dikkate alındığında, alternatif 

yaratmada zorlanmayacaklarını söylemek isabetsiz olmayacaktır. Bu çalışmada tarihsel-betimsel bir 

yöntem kullanılmıştır. Bildirinin sınırlarını siyasi tarih oluşturmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kadızâdeliler, FETÖ, İdari Tutum, Dini Gruplar, Laiklik.  

 

ABSTRACT 

This paper aims to show, through the example of Qādīzādelīs (Kadızâdeliler) thanks to the history that 

the experience of FTO is not the first, but also FTO-like experiences can be repeated as long as similar 

attitudes are exhibited. In the literature, it is possible to observe that the emphasis on Assassins 

(Hashshashins or Hashishin or also Hashishiye) has been brought to the fore when taken the methods 

followed by FTO into consideration. Although this determination is based on important grounds, it 

shifts the emphasis to the terrorist organization. However, when the emphasis is shifted to the attitude 

of the state administration, the example of the Qādīzādelīs (Kadızâdeliler) is a striking and exemplary 
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case in the Turkish political history. The process experienced by the Ottoman Empire in the 17th 

century and the process experienced by the Republic of Turkey in the period leading up to July 15, 

2016 show great similarities in essence. Competition between sects/communities (cemaat), the country 

rulers’ favoring these groups and supporting one of these groups in particular and including them in 

the administration of the country, seeing religious indoctrination of communities as a means to make 

people forget their troubles, after a while the country rulers’ being targeted, in return  the ringleaders’ 

being arrested, exiled and their properties’ being seized etc. are the striking common points of both 

experiences (Qādīzādelīs and FTO). The experience of the Qādīzādelīs (Kadızâdeliler) also shows that 

there should be no loosening in the struggle. In the words of Kâtip Çelebi, it is necessary not to 

compliment the ignorant ascetics and bigotry connoisseurs. Existing experiences reveal that the 

problem is not related to secularism. On the contrary, secularism is important for inner peace. 

However, the person, administration or parties representing the secular system do not have the luxury 

of failing. Otherwise, considering the ability of religious groups to become politicized, it will not be 

wrong to say that they will not have difficulty in creating alternatives. In this study, a historical-

descriptive method has been used. Political history forms the borders of this paper. 

Keywords: Qādīzādelīs, FTO, Administrative Attitude, Religious Groups, Secularism. 
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Özet 

Bilindiği üzere bütün semavi dinlerin temelinde tek tanrı inancı vardır. Ancak, bu semavi dinlerden 

birisi olan Hristiyanlığın içerisine zamanla bir takım yanlış düşünceler girmiş ve bu düşünceler de 

Hristiyanlığın temel unsuru haline dönüşmüşlerdir. Bunlardan bir tanesi de teslis inancıdır. Halbuki, 

Hristiyanlık inancındaki İsa’nın tanrısal özellikler taşıması ve Tanrı gibi ölümsüz olması hiçbir mantık 

ilkesi ile uyuşmamaktadır. Daha Hristiyanlığın ilk dönemlerinden itibaren, teslis inancı ile alakalı bir 

takım tartışmalar yaşanmıştır. Ancak bu tartışmaların en şiddetlendiği dönem, Arius’un yaşadığı MS 

IV. yüzyıldır. Bu yüzyılda, Arius teslisi tamamen yok saymış ve teslisin yanlışlığını akılcı bir 

yöntemle izah etmeyi de başarmıştır. Arius’a göre, İsa Tanrı değildir. Ona göre, İsa, herkes gibi, 

sıradan bir insandır. Onu bizden ayıran tek önemli özelliği Hz. İsa’nın Tanrı’dan buyruklar almasıdır. 

O, Tanrı’nın oğlu da değildir. Çünkü bu Tanrı’nın tanrısallığına aykırıdır. Yine, Kutsal Ruh için ileri 

sürülen düşünceler de Arius’a göre, asla doğru değildir. Arius’un bütün bu fikirleri zamanla kilisenin 

gücüne zarar verecek bir duruma gelecektir. Bundan dolayı, Arius’u bu doktrinlerinden vazgeçirmek 

için çeşitli sinodlar toplanmıştır. Ancak bu sinodlar, Ariusçular ve teslisçiler arasındaki uçurumun 

daha da derinleşmesine sebebiyet vermiştir. İşte 325 tarihinde düzenlenen İznik Konsili, bu 

sinodlardan netice alınamaması üzerine toplanmıştır. Bu konsilde, Arius ve taraftarları aforoz 

edilmişlerdir. Roma ve İstanbul Kiliseleri bu toplantı esnasında ve daha sonra toplanan Efes 

Konsili’nde (431), ve Kadıköy (Kadıköy) Konsili’nde (451) heretizme karşı birlikte hareket etmeyi 

başarmışlardır. Ancak, yine Kadıköy Konsili’nden itibaren Roma ve İstanbul Kiliseleri arasındaki ilk 

ayrılıklar da ortaya çıkmaya başlayacaktır. Daha sonraki süreçte de izlerini göreceğimiz bu ayrılık, 

devletlerin siyasi hayatları üzerinde de oldukça etkili olacaktır. Bu çalışmada, Kadıköy Konsili ve  

Doğu ve Batı Kiliseleri arasındaki ilk ayrılıkların ortaya çıkması süreci üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Arius, Teslis, İznik Konsili, Efes Konsili, Kadıköy Konsili 

 

Abstract 

As is known, all celestial religions have a belief in one God at the heart. However, a number of false 

thoughts have entered Christianity, one of these heavenly religions, over time, and these thoughts have 

become the main element of Christianity. One of them is the Trinity faith. However, the fact that Jesus 

in the Christian faith has divine characteristics and is immortal like God does not correspond to any 

logical principle. Since the early periods of Christianity, there have been a number of controversies 

related to the Trinity faith. But the period when these disputes were most intense was AD IV. century, 

when Arius lived. In this century, Arius completely ignored the delivery and managed to explain the 

inaccuracy of the delivery in a rational way. According to Arius, Jesus is not God. According to Arius, 

https://orcid.org/0000-0003-4579-6703
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Jesus is not God. According to Him, Jesus, like everyone else, is an ordinary person. The only 

important feature that distinguishes him from us is Hazrat Mahdi (as). Jesus takes Commandments 

from God. And he is not the son of God. Because it goes against the divinity of God. Again, the 

thoughts put forward for the Holy Spirit are also, according to Arius, never true. All these ideas of 

Arius will eventually come to a situation that will damage the power of the church. Because of this, 

several synods were convened to dissuade Arius from these doctrines. But these synods caused the gap 

between the Ariusians and the Trinity to deepen. Here is the Council of Nicaea, held on 325, was 

convened after the failure to obtain a continuation from these synods. At this council, Arius and his 

adherents were excommunicated. The Churches of Rome and Istanbul managed to act together against 

heretism during this meeting and later at the Council of Ephesus (431) and the Council of Kadıköy 

(Kadıköy) (451). However, the first divisions between the Churches of Rome and Istanbul will also 

begin to emerge from the Kadıköy Council. This separation, which we will see in the later process, 

will also have a very significant impact on the political lives of the states. In this study, the process of 

the emergence of the first divisions between the Kadıköy Council and the Eastern and Western 

Churches will be discussed. 

Key Words: Arius, Trinity, Iznik Council, Ephesus Council, Kadıköy Council. 

 

Giriş 

M.S. IV. yüzyıl Roma tarihi açısından oldukça önemlidir. Bu yüzyılda I. Konstantin (272-337) 

tarafından Hristiyanlık kabul edilmiştir. Büyük Theodosios (379-392) tarafından da devletin resmi dini 

olarak tanınmıştır. Böylece Hristiyanlık ortaya çıktıktan yaklaşık 300 yıl kadar sonra devletin resmi 

dini olarak kabul edilmiştir. Ancak bu 300 yıllık süreçte Hristiyanlığın içerisine de birçok farklı unsur 

girmiştir. IV. yüzyılda, Hristiyanlığın, Roma’da devlet dini olarak kabul edilmesinden sonra bu farklı 

unsurların bir yansıması olarak, Hristiyanlarca heretik olarak kabul edilen bir takım Hristiyan gruplar 

ortaya çıkmıştır. Bu grupların en önemli tartışma konularından birisi teslis inancıdır. Bilindiği üzere 

teslis inancı Hristiyanlığın en önemli kaidelerden birisidir. Bu inançta Hz. İsa, hem baba, hem oğul 

hem de kutsal ruhtur. Bu kavramların hepsi Hristiyanlık açısından tek bir şeyi nitelendirir: Tanrı. 

İsa’nın tanrısallığı meselesi IV. yüzyıl ile beraber farklı bir boyuta taşınacaktır.(Kaçar, 2003: s.187-

206, Albayrak, 2005: s.104, Doğrul, 1963: s.180, Gündüz, 2006: s.17). 

Libya kökenli bir aileden gelen Arius, 312 senesinde rahip olarak kiliseye katılmıştır. Arius, daha 

sonraki dönemlerde teslis inancını reddettiği için heretik olarak ilan edilmiştir. Teslise dair ilk 

tartışma, Alexander ve Arius arasındaki bu münakaşa ile başlamıştır. Bu konuyu detaylı bir şekilde 

anlatan kilise tarihçisi Socrates, bu tartışmanın Alexander’in teslis inancını izah ederken Arius’un 

buna sesli olarak tepki göstermesi ile başladığını ifade etmektedir. Alexander, Arius’un fikirlerini 

değiştirmek için çok uğraşmış ancak başarılı olamamıştır. Çok kısa bir süre içerisinde de Arius’un 

fikirleri bütün Roma’da tartışılmaya başlanmıştır. Etrafına azımsanamayacak ölçüde kalabalık bir kitle 

toplamayı başaran Arius’un fikirlerinin Roma’daki yankılarını izah eden Nissa Piskoposu Gregor, 

şunları söylemektedir: “Her yer, anlaşılması mümkün olmayan meselelere dair münakaşa eden 

şahıslarla dolu. Sokaklar, pazar mahalleri, dört yol ağızları, meydanlar, her taraf… Kaç dol verilmesi 

lazım geldiğini sorsanız, size hak edilen yahut edilmeyene dair felsefi düşünceler yürüterek cevap 

verirler. Ekmeğin fiyatını anlamak isterseniz, Baba’nın Oğul’dan daha büyük olduğu cevabını 

alırsınız.” (Vasiliev, 1943: s.98, Kaçar, 2003: s.200-201). 

Teslis inancını reddeden Arius, bu konu ile alakalı fikrilerini Thallia isimli eserinde şu şekilde izah 

eder: “Tanrı yalnızca bir tanedir. Varlığı kendisinden doğurulmamış, başlangıcı ve sonu olmayan, 
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irade, ilim, gaye, hikmet ve kelam sahibi bir varlıktır. Tanrı, başka varlıklar tarafından kavranamaz. 

O, ezelden beri baba değildir. Kendi iradesiyle oğlu (İsa) yoktan yarattığında, baba olmuş, diğer 

varlıkları da yoktan yaratmıştır. Kutsal Ruh ise, oğlun aracılığı ile yaratılmıştır ve derece olarak 

ondan aşağıdadır.” (Baş, 1999: s.37-38). 

Arius’u bu fikirlerinden vazgeçirmek üzere bir sinod toplanmış ancak bu sinoddan da istenilen netice 

elde edilemeyince, Arius ve taraftarları kiliseden aforoz edilmiştir. Arius, kendisi hakkında alınan bu 

aforoz kararı sonrasında da boş durmamış ve fikirlerini yaymaya devam etmiştir. Arius, bu faaliyetleri 

neticesinde, Anadolu, Suriye, Mısır, Filistin ve İtalya gibi bölgelerde kendisine birçok taraftar 

bulmuştur. Ariusçular ve İskenderiye Piskoposu Alexander arasındaki teolojik tartışmalar IV. yüzyılın 

Doğu Roma topraklarındaki bütün kiliseleri etkisi altına almış ve dini birliği bozma yönünde de ciddi 

sıkıntılar yaratmıştır. (Çelik, 1987: s.85). 

İmparator I. Konstantin, tahta geçtikten sonra 324 senesine kadar Licinius ile olan problemlerini 

çözdü. 324’ten itibaren de ülkedeki dini birliği sağlamak amacıyla harekete geçmiştir. Özellikle 

Cordoba Piskoposu Hosius’u teslis tartışmalarını bertaraf etmek için görevlendirdi. Ancak Hosius bu 

konuda başarılı olamadı. Bundan dolayı da I. Konstantin bu meselenin çözümlenebilmesi için İznik’te 

ilk ekümenik konsilin toplanmasına karar verdi. Bu konsile, Konstantin tarafından doğunun ve batının 

bütün piskoposları davet edildi. (Hammer, 1972: s.133, Dvornik, 1990: s.6, Lemerle, 1994: s.26, 

Sinanoğlu, 2001: s.6, Yalduz, 2003: s.273, Usta, 2005: s.40, Herrin, 2013: s.79). 

Arius’un fikirlerini mahkum edenler, onun karşısına mantıklı bir açıklama ile çıkamamışlardır. 

Teslisin önemi konusunda, Arius’un tezini çürüten bir açıklamada da bulunamamışlardır. Bundan 

dolayı Arius’un fikirleri, İznik Konsili sonrasında da yayılmaya devam etmiştir. Arius taraftarları 

bütün engellemelere rağmen, artmaya devam edince Konstantin, Bizans Devleti’nde herhangi bir 

karışıklık çıkmasın diye Ariusçular ile anlaşmış ve onlara bir takım tavizler de vermiştir. 

Konstantin’in, Arius ve taraftarlarını affetmesi neticesinde dağılmış vaziyette bulunan Ariusçular, 

yeniden bir araya gelmişlerdir. I. Konstantin’in ölümünden sonra Bizans tahtına geçen Konstans da 

Ariusçulara destek olmuştur. Bunun neticesinde Ariusçuluk çok geniş bir alanda yayılma imkanı 

bulmuştur. (Yılmaz, 1994: s.19). 

Ancak M.S. 379 tarihinde İmparator olan Theodosius dönemi ile birlikte Arius ve taraftarları için 

yeniden sıkıntılı bir süreç başlamıştır. Çünkü, Theodosius, İznik Konsili’nde alınan kararları uygulama 

taraftarıdır. Dolayısıyla da teslis inancını reddeden Arius ve taraftarlarını yeniden mahkum etmiştir. 

M.S. 381 tarihinde de bu duruma bir çözüm bulabilmek için İstanbul’da bir konsil toplanmasına karar 

verilmiştir. (Vasiliev, 1943: s.84, Duygu, 2017: s.283-284, Sayar, 2009: s.250, Runciman, 1979: s.30, 

Çelik, 1999: s.23). 

Bu konsile Anadolu, Suriye, Filistin, Mısır ve Trakya’dan birçok piskopos katılmıştır. İstanbul Konsili 

ile alakalı oldukça az bilgiye sahibiz. Çünkü bu konsilde hangi konuların tartışıldığı ve hangi 

kararların alındığına dair belgeler, günümüze ulaşmamıştır. Ancak bazı kilise tarihçileri ile 

piskoposların mektuplarını değerlendirdiğimizde, İstanbul Konsili’nde İznik Kredosunun kabul 

edildiğini söyleyebiliriz. Bu konsilde İsa şu şekilde tanımlanmıştır: “Zaman yaratılmadan, Baba’dan 

var olan, ışıktan ışık, gerçek Tanrı’dan gerçek Tanrı, doğumu yaratılma sonucu olmayan, Baba ile 

homoousios (aynı cevherden) ve her şeyin onun vasıtasıyla yaratıldığı, tanrı’nın oğlu İsa.” Bu 

konsilin en önemli yanlarından birisi kutsal ruh’a yapmış olduğu vurgudur. Konsil kararlarında kutsal 

ruh şu şekilde tarif edilmektedir: “Baba’dan var olan efendi ve hayat verici, Baba ve oğul ile birlikte 

yüceltilmeye ve ibadete layık olan.” (Rubenstein, 2004: s.199). 
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IV. asır, İskenderiye ve Antakya ekolü arasında yaşanan çatışmalardan dolayı oldukça dikkat çekicidir. 

Nitekim, İskenderiye ekolü, İsa’nın tanrısal tabiatı ile alakalı olarak, oğlun bedenleşmesinden sonra iki 

tabiatın tam olarak birleştiğini savunmaktadır. Antakya ekolü ise, İsa’nın beşeri tabiatı üzerinde ısrar 

etmektedirler ve bedenleşmiş kelime olan İsa’da aynı tabiatın varlığını ileri sürmektedirler. İstanbul 

Piskoposu Nestorius da, Antakya ekolünün yanında yer almıştır. İki taraf arasında yaşanan bu 

gerginlik neticesinde Theodosius, meselenin çözümlenmesi için 431 tarihinde Efes’te bir konsil 

toplanmasına karar verdi. (Dvornik, 1990: s.13, Aydın, 1982: s.150). 

Efes’te toplanan bu konsile, İmparator kendisini temsilen iki resmi görevli göndermiştir. Bu konsile 

İskenderiye Patriği Cyrill başkanlık etmiştir. Konsil neticesinde Katolik imanı ve İsa’nın tek kişilikli, 

iki tabiatlı olduğu kabul edilerek, Nestorius da mahkum edilmiştir. Konsil sonunda Nestorius görevden 

alınmış, Antakya manastırına gönderilmiş ve M.S. 451 tarihinde de burada hayatını kaybetmiştir. Efes 

Konsili’nde kabul edilen iman ilkesinde şu görüşün benimsendiğini görmekteyiz: “İsa’da iki tabiat 

birleşmiş, insaniyet ve uluhiyet bir tek uknum olmuştur.” “ Bakire Meryem bir insan annesi değil, 

ilahi bir uknumun annesi olarak, Allah annesidir.” (Kahraman, 1965: s.180, Aydın, 1982: s.152). 

I. Efes Konsili sonrasında, Antakya ve İskenderiye Kiliseleri arasında kısmen de olsa bir uzlaşma 

ortamı sağlanmıştır. Ancak bu olumlu ortam, 444 tarihinde yerini yine huzursuzluklara bırakacaktır. 

Nitekim, bu tarihten bir süre önce İstanbul’da bir manastırda baş keşiş olan Eutyches, İsa’da ilahi ve 

insani tabiatın birleşmesinden sonra sadece ilahi bir tabiatın bulunduğuna dair fikirlerini yaymaya 

başlamıştır. Eutyches’in bu fikirlerinden rahatsızlık duyan Antakya piskoposları İsa’nın iki tabiatlı 

olduğuna dair fikirlerini daha etkin bir biçimde yaymaya başlamışlardır. Ancak Antakya ekolünün bu 

fikirlerine Cyrillus’u aziz olarak kabul eden ve kurtuluşu da İsa’nın tanrılığında gören bir grup keşiş 

arasında tepki ile karşılanmıştır. (Tarakçı, 2006: s.223, Eroğlu, 1999: s.405). 

Bu esnada İstanbul Patriği Flavianus, 448 tarihinde, Eutyches’i aforoz etmiştir. Flavianus’un bu 

aforozunda, İmparator II. Theodosius’un da etkili olduğu bilinmektedir. Ancak bir müddet sonra II. 

Theodosius, Flavianus’un tavırlarından rahatsızlık duymaya başlayacaktır. Aynı zamanda Eutyches’in 

taraftarları da İmparator üzerinde baskı uygulamaya başlamışladır. Bunun üzerine İmparator, 

İskenderiye Patriği Dioscoros’un başkanlığında Efes’te yeni bir konsil düzenlenmesine karar 

vermiştir. (Kaçar, 2009: s.84-85). 

8 Ağustos 449 tarihinde, yüz civarında piskoposun katılımı ile toplanan II. Efes Konsili’nin 

başkanlığını, İskenderiye Piskoposu Dioscoros üstlenmiştir. Konsil neticesinde Eutyches aklandı ve 

onun aforoz edilmesine sebebiyet veren İstanbul Piskoposu Flavianus ve Eskişehir Piskoposu 

Eutyches ve konsile katılmayan İbas ve Antakya Piskoposu aforoz edilmiştir. (Kaçar, 2009: s.86-87). 

II. Efes Konsili aslında yeni bir şey getirmemiş ve I. Efes Konsili’nin kararlarını onaylamakla 

yetinmiştir. II. Efes Konsili ile birlikte İskenderiye Kilisesi, Doğu Hristiyanlığının lideri olduğunu bir 

kez daha kabul ettirmiştir. İstanbul Kilsesi üzerinden I. Theodosius’un mirasına sadık kalacağı 

izlenimini veren II. Theodosius da I. ve II. Efes Konsilleri ile birlikte İskenderiye Kilisesi’nin 

üstünlüğünü kabul etmişti. Yine Papa Leo’nun II. Efes Konsilini tanımayı reddetmesi, I. Efes 

Konsili’nde ittifak halinde bulunan İskenderiye ve Roma Kiliseleri arasında da ayrılıklar meydana 

gelmesine sebebiyet verdi. Ve kiliseler arasındaki bu ayrılıkları çözümlemeye siyasi otoritelerin de 

gücü yetmemiştir. (Kaçar, 2009: s.86-87, Dvornik, 1990:  s.16). 

II. Efes Konsili de ülkedeki karışıklığı önleyememiş ve dini birliği kuramamıştır. Ülkedeki kaos 

ortamı daha da artınca II. Efes Konsili’nden iki sene sonra 451 yılında yeni bir konsil, Kadıköy 

Konsili toplanmıştır. 
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Doğu ve Batı Kiliseleri Arasındaki İlk Ayrışmaların Başlaması ve Kadıköy Konsili (451) 

II. Efes konsili’nde alınan kararları doğru bulmayan I. Leo, konsilin almış olduğu kararları protesto 

etmiş ve bu konsili haydutlar sinodu olarak nitelendirmiştir. Aynı zamanda Leo, yeni bir konsilin 

toplanması için II. Theodosius’u ikna etmeye çalışmış ancak bu konuda başarı sağlayamamıştır. 

(Aydın, 1991: s.18, Güngör, 2002: s.18, Tarakçı, 2006: s.181). 

Bunun üzerine Leo, Roma’da yeni bir sinod toplamıştır. Bu sinodda, II. Efes Konsili’nin gayri meşru 

olduğu konusunda uzlaşma sağlanmıştır. Aynı zamanda bu sinodda II. Efes Konsili’nde aforoz 

edilenlerin hepsine de rütbeleri yeniden iade edilmiştir. Bu toplantı esnasında İskenderiye Patriği 

Dioskoros da aforoz edilmiştir. Leo tarafından sinodda alınan bu kararlar Dioskoros’a ulaşınca, 

Dioskoros da bir toplantı gerçekleştirmiş ve bu toplantıda Leo’yu aforoz eden bir karar almıştır. 

(Zekka, 1981: s.29). 

Leo, bununla da yetinmedi. Batı Roma İmparatoru Valentianus’dan, Theodosius’un II. Efes Konsili 

kararlarını yeniden gözden geçirmesi için ona ricacı olmasını istedi. Valentianus da Theodosius’a bu 

konuyla alakalı bir mektup yazdı. Ancak Theodosius’un cevabı yine u-olumsuzdu. Valentianus, 

Theodosius’dan şu cevabı aldı: “II. Efes Konsili, Allah korkusu ve sağlam imanla tasarruf etmiştir. Bu 

yüzden en iyisi siz bu işe karışmayın.” (Zekka, 1981: s.28, Sâka, 1985: s.36). 

II. Theodosius, 450 yılının Temmuz ayında, at sırtında gezintiye çıktığı bir gün düşerek, hayatını 

kaybetmiştir. II. Theodosius’un ölümü üzerine kız kardeşi Pulcheria, General Marcianus ile evlenerek, 

tahta geçmiştir. Bu durumdan faydalanan Papa Leo, zaten İstanbul Kilisesi’nin İskenderiye Kilisesi 

karşısındaki mağlubiyetinden hoşnut olmayan Marcianus’u, yeni bir konsil toplanması konusunda ikna 

etmiştir. (Krüger, 1980: s.812, Abu’l Farac, 1987: s.144). 

Marcianus’u, yeni bir konsilin toplanması konusunda ikna eden Leo, bu konsilin İtalya’da 

toplanmasını istemiştir. Ancak, konsile katılacak olan bazı piskoposlar, bu konuda isteksiz 

davranmışlardır. Aynı zamanda bu dönemde Hun akınları da devam etmektedir. Bundan dolayı da 

konsilin ilk olarak İznik’te toplanmasına karar verilmiştir. Ancak daha sonradan bu konsili bizzat takip 

etmek isteyen devlet otoritesinin araya girmesi ile birlikte konsilin Kadıköy’de toplanmasına karar 

verilmiştir. (Kaçar, 2009: s.87-88). 

Konsil, 8 Ekim 451 tarihinde beş yüzü aşkın delegenin katılımı ile başladı. Papa Leo, bu konsile 

katılmamıştır. Konsilin resmi başkanlık görevi Papa’nın temsilcisi Paschasinus’a verilmiştir. (Kaçar, 

2009: s.87-88). 

Kadıköy Konsili, Doğu Hristiyanlığı açısından son derece önemlidir. Bundan dolayı da özellikle 

Süryani kaynaklarında bu konu ile alakalı detaylı bilgiler olduğunu görmekteyiz. Nitekim bu konsille 

birlikte Doğu ve Batı Hristiyanlıkları birbirinden ayrılmış, bu ayrılıştan Süryani Kilisesi de nasibini 

almıştır. Süryani Kilisesi, ilerleyen süreçlerde Doğu Hristiyanlığından ayrılmış ve bağımsız bir 

mevkiye ulaşmıştır. (Çelik, 1996: s.165). 

Konsil, 15 oturumdan meydana gelmiştir. Konsilin ilk oturumunda II. Efes Konsili’nin kararları 

tartışılmış ve bunun neticesinde de Efes Konsili’ne öncülük eden İskenderiye Piskoposu Dioscorus ve 

beş Mısırlı piskoposun konsil üyeliği askıya alınmıştır. İkinci oturum, 10 Ekim 451 tarihinde 

başlamıştır. Konsilin ikinci oturumunda II. Efes Konsili esnasında aforoz edilenlerin rütbeleri iade 

edilmiştir. Aynı zamanda bu oturumda Dioscoros hakkında kilise yasalarına karşı gelmesinden ve II. 

Efes Konsili’nde almış olduğu haksız kararlar nedeniyle aforoz kararı verilmiştir. (Çelik, 1996: s.207). 

Üçüncü oturuda I. Efes Konsili’nin baş aktörü Nestorius ile II. Efes Konsili’nin toplanmasına neden 

olan Eutyches aforoz edilmiştir. Dördüncü oturumun konusu Leo’nun Toms’u meselesidir. Aslında bu 
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konu ile alakalı tartışmalar üçüncü oturumda da yapılmış ancak bir neticeye ulaşamamıştır. Dördüncü 

oturumda konsil hakemleri, Leo’nun Toms’unu havaya kaldırmışlar ve “Toms, İznik İtikadnamesi ile 

uyuşuyor mu uyuşmuyor mu?” diye, sormuşlardır. Neticede üyeler, “uyuşuyor” cevabını vermişlerdir 

ve kararı onaylamışlardır. (Çelik, 1996: s.208, Akdaş, 2006: s.44).  

Beşinci oturumda Papa Leo’nun risalesi baz alınarak yeni bir itikad metni hazırlamıştır. Bu metne 

göre, “İsa’nın tam teşekkül etmiş, birbirinden ayrılmaz ancak birbirine de karıştırılamaz iki tabiatlı” 

olduğuna yer verilmiş ve İskenderiye’nin öncülük ettiği monofizit anlayış reddedilmiştir. Aynı 

zamanda Meryem’in “Theotokas” olduğu kabul edilmiştir. Yine bu oturumda monofizit görüşü 

benimseyen kiliseler, Kadıköy Konsili’nde mahkum edilmelerine rağmen görüşlerinden 

vazgeçmemişlerdir. (Eroğlu, 1999: s.313, Katar, 2013: s.178, Tarakçı, 2006: s.223-224). 

Altıncı oturum, 25 Ekim 451 tarihinde toplanmıştır. Bu oturumda piskoposlar, İsa’nın “iki ayrı doğa” 

halinde var olduğu şeklindeki düşünceyi savunanları aforoz etmişlerdir. (Çelik 1996: s.211). 

Bundan sonraki süreçte de birçok oturum düzenlenmiştir. Bu oturumlarda daha çok yerel meseleler ile 

alakalı tartışmalar yaşanmıştır. Aynı zamanda bu oturumlara katılımlar da oldukça azdır. Ancak bu 

oturumlardan 12.15. ve 16. oturumlar, oldukça önemli bir yere sahiptir. Çünkü bu oturumlar ile 

birlikte İstanbul Patrikliği ve Roma Patrikliği arasındaki ilk ayrışmalar da ortaya çıkmaya 

başlayacaktır. 

Kadıköy Konsili’nin en önemli hedeflerinden birisi yüksek dereceli din adamlarının devletin istek ve 

emellerine uygun şekilde hareketi kabul etmelerini sağlamaktı. Böylece, bu kararı kabul eden kilise, 

devlet kilisesi olarak kabul edilecekti. Aslında konsilin en önemli amacı kiliseleri kontrol altında 

tutmak için İstanbul Patrikliğini güçlendirmekti. (Sertoğlu, 1974: s.72.) 

Kadıköy Konsili toplandığında, Efes Kilisesi bütün Anadolu’da Başpiskoposluk mevkisi elde 

edebilmek için mücadele ediyordu. Ancak Kadıköy Konsili, İstanbul Patrikliği’ne, Efes dahil, 

Anadolu, Trakya, Pontus Metropolitlikleri ve barbarların ellerindeki ülkelerde bulunan ruhanileri 

takdis yetkisini verdi. Aynı zamanda konsilde, şayet bir piskoposla bağlı bulunduğu metropolitlik 

arasında bir ihtilaf ortaya çıkarsa, temyiz ve yargı yetkisi İstanbul Patrikliğinde olacaktı. Aslında bu 

madde ile birlikte Roma Kilisesi rencide edilmiştir ama işin en ilginç yanı buna rağmen, Roma Kilisesi 

bu maddeye itiraz etmemiştir. (Çelik, 1987: s.177-178). 

On beşinci oturum, 31 Ekim 451 tarihinde başlamıştır. Bu oturumdan itibaren, İstanbul ve Roma 

Kiliselerinin otoriteleri meselesi de tartışılmaya başlanmıştır. Nitekim Kadıköy Konsili yapıldığı 

esnada, İstanbul Patrikliğinin karşısında sadece Roma Kilisesi bir güç olarak kalmıştır. Bilindiği üzere 

Roma Kilisesi’ne “önde gelme” imtiyazı verilmiştir. Ama bu imtiyaz ona başkent olduğu için 

verilmişti. Şimdi aynı yetki ve statü Yeni Roma olarak kabul edilen başkente de verilebilirdi. (Çelik, 

1987: s.178, Ostrogosky, 1991: s.55). 

İşte bundan dolayı Anatolius’un maiyetindeki piskoposlar, konsiiler tarihine meşhur 28. madde olarak 

geçen yasa taslağını konsile sundular. 28. maddede şunlar söylenmekteydi: “Kutsal babaların 

kurallarını izleyerek ve daha önce okumuş olduğumuz 150 kutsal piskoposun yasasını bilerek, Yeni 

Roma’nın yani kutsal İstanbul Kilisesi’nin Başpiskoposluğu ile ilgili aynı şeyleri belirledik ve oya 

sunduk. Gerçek şu ki, pederler, Eski Roma Piskoposluğu’na, Başpiskoposluğu akl-ı selim olarak 

verdiler. Çünkü Eski Roma (o dönemde) yönetici idi. Roma’nın çok kutsal piskoposluğuna seçilmiş ve 

gelmişlerdir. Bu şehir çok haklı ve yerinde bir kararla (Eski Roma’nın) yöneticilik (Başkent) ve 

senatosuyla şereflendirilmiştir. Binaenaleyh, Eski Roma İmparatorluğu’na Başpiskoposluk 

yaraştığından ve kilise ilişkilerinde yüce olması gerektiğinden dolayı ve en azından ondan sonra ikinci 

olması gereken Yeni Roma’ya Başpiskoposluk verilmiştir. Babalar arasında bulunan ve yukarıda 
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bahsedilen ebraşiyeler gibi Asya ve Trakya ebraşiyelerindeki bağımsız metropolitler, Kutsal İstanbul 

Kilisesi’nin, çok kutsal piskoposu tarafından takdis edileceklerdir. Bu arada kutsal kanunların takdis 

ettikleri gibi belirtilen ebraşiyelerde her metropolit o ebraşiyenin diğer piskoposlarını takdis edecekti. 

Ancak bu ebraşiyelerin metropolitleri daha önce de belirtildiği gibi geleneklere göre ittifakla seçilecek 

ve seçimin akabinde kendilerine bildirildikten sonra İstanbul Başpiskoposluğu tarafından takdis 

edileceklerdir.” (Çelik, 1987: s.179-180.) 

Bu madde ile birlikte, Yeni ve Eski Roma Piskoposlarının birbirlerine eşit oldukları kabul edilmiştir. 

Böylece iki kilise merkezi arasındaki rekabet de başlamıştır. Roma delegeleri bu kararı 

imzalamamışlardır. Ancak bu karar oturumda bulunan 184 piskoposun onayını almış ve kabul 

edilmiştir. (Ostrogosky, 1991: s.55, Çelik, 1987: s.180). 

16. oturum ise Roma delegelerinin isteği üzerine gerçekleştirilmiştir. Onlar, 28. maddenin kendi 

fikirleri alınmadan kabul edildiğini ifade etmişler ve bu maddenin iptal edilmesini istemişlerdir. Ancak 

bu isteklerinden hiçbir netice elde edememişlerdir. Ayrıca Romalı delegeler, 28. maddeye imza atan 

delegelere de olumlu imza atmaları konusunda baskı yapıldığını ileri sürmüşlerdir. Bunun üzerine 

imparator temsilcileri, delegelere imza atmaya zorlanıp zorlanmadıklarını sordu. Bir tek Ankara 

Metropoliti bir zorlama olduğunu ifade etti. Geriye kalan delegeler ise herhangi bir zorlama ile karşı 

karşıya kalmadıklarını söylediler. Bunun üzerine İmparator temsilcileri Romalı delegelere şunları 

söyledi: “Eski kilise babaları, önce Hristiyan âleminin Başpiskoposluğunu, Roma Piskoposuna 

vermişlerdir. Ve bunun sebebi de hükümet merkezi olmasından ileri gelmektedir. Çünkü 

imparatorluğun imtiyazlarına sahip olan bir şehrin, kilise merkezlerinde de rütbece aynı statüde 

bulunmasıdır. İşte şimdi de Eski Roma’ya verilen bu imtiyazları şu konsildeki kilise babaları aynı 

sebepleri göz önüne alarak Yeni Roma’ya verdiler.” (Saka, 1985: s.38, Çelik, 1987: s.180-181). 

Kadıköy Konsili, 10 Kasım 451 tarihinde sona ermiştir. Konsilde alınan kararları genel olarak 

incelediğimizde, Kadıköy Konsili’nin iman formülünü şöyle özetleyebiliriz: “Rab, İsa-Mesih, 

ulûhiyette tam olarak, hakiki Allah ve hakiki insandır. Ulûhiyette, Baba ile aynı cevherden, insaniyette 

bizimle aynı cevherdendir. O, Allah’ın annesi bakire Meryem’den iki tabiatlı, biricik oğul olarak 

doğmuştur. Tabiatların karışması ve bölünmesi mevzubahis değildir. Tabiatların her biri kendi özel 

varlığını korumuştur.” (Eliade, Couliano, 1997: s.136, Kahraman, 1965: s.180). 

Bu konsilin bir diğer önemli neticesi, Diofizit Bizans Kilisesi ve Hristiyan Doğunun Monofizit 

Kiliseleri arasında başlayan ayrılıktır. Monofizit Kiliselerden özellikle Suriye’de yaşayan Süryaniler, 

Mısır’daki Kıbtiler ve Habeşi Hristiyanlardır. Yine bu konsil kararlarını kabul etmeyen bir diğer 

Hristiyan grup ise Ermeni Kilisesi’dir. Bu kiliseler, Kadıköy Konsili’nin kararlarını kabul 

etmemişlerdir. (Kılıç, 2008: s.11, Shimmel, 1955: s.134.) 

 

Sonuç 

Tüm semavi dinlerin temelinde, Tanrı’nın tekliği ve birliği ilkesi vardır. Ancak Hristiyanlık inancında 

İsa, Tanrısal özellikler taşımaktadır ve Tanrı gibi ölümsüzdür. Hristiyanlığın, daha ilk ortaya çıktığı 

dönemlerden itibaren, Hz. İsa’nın hangi özden gediği ile alakalı tartışmalar yaşanmıştır. Bu 

tartışmaların en yoğunlaştığı dönem IV. yüzyıldır. Bu yüzyılda, Arius, teslis inancını reddetmiş ve 

teslisin karşısına kendi doktrini ile çıkmıştır. Arius’a göre, İsa da bir insandır ve onu diğer insanlardan 

ayıran tek özelliği Tanrı’dan buyruklar alarak, Tanrı adına konuşmasıdır. Arius’a göre, sadece teslis 

inancı değil, kilisenin davrnaışları da yanlıştır. Nitekim Arius, kilisenin akılla hareket etmekten 

tamamen uzak olduğunu ve bu durumun da Hristiyanlığın ruhuna zarar verdiğini ifade etmiştir. 
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Arius’un başlatmış olduğu bu tartışmalara son verebilmek ve din birliğini sağlayabilmek amacıyla 325 

tarihinde ilk ekümenik konsil olan  

İznik Konsili toplanmıştır. Bu konsille birlikte Arius ve fikirleri mahkum edilmiştir. Ancak Rius’un 

fikirleri bütün engellemelere rağmen yayılmaya devam edecektir. 

381 tarihinde, Arius’un fikirlerinin yayılmasının önlenebilmesi amacıyla, İstanbul’da ikinci bir konsil 

toplamış ve bu konsilde de Arius’u aforoz eden İznik Kredosu yeniden kabul edilmiştir. Hristiyanlık 

tarihinin üçüncü konsili, İskenderiye ve Antakya ekolü arasında yaşanan sıkıntılara çözüm bulabilmek 

amacıyla 431 tarihinde toplanmıştır. Bu konsilde alınan kararlar, Antakya ve İskenderiye Kiliseleri 

arasındaki problemlere kısmen çözüm bulmuş olmasına rağmen, 444 tarihinden itibaren, bu iki ekol 

arasındaki sıkıntılar yeniden gün yüzüne çıkmıştır. Bunun üzerine 449 tarihinde II. Efes Konsili 

toplanmış, ancak bu konsil de Hristiyanlık alemi içerisindeki dini ayrışımların önüne geçememiştir. 

Bunun üzerine 451 tarihinde Kadıköy’de yeni bir konsil toplanmıştır. Ancak bu konsilde alınan 

kararlar incelendiğinde, Hristiyan alemi içerisindeki fikir ayrılıklarının ortadan kalkması bir yana bazı 

kiliseler arasında tamamen kopuşların yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Bu konsil 16 oturumdan 

meydana gelmektedir. Konsilin en önemli yanı İstanbul ve Roma Kiliseleri arasındaki ilk ayrılıkların 

bu konsil esnasında ortaya çıkmasıdır. Konsilin özellikle, 12., 15. ve 16. oturumları oldukça önemli bir 

yere sahiptir. 12. oturum ile birlikte, İstanbul Patrikliği, Efes dahil,  Anadolu, Trakya, Pontus 

Metropolitlikleri ve barbarların ellerindeki ülkelerde bulunan ruhanileri takdis yetkisini kazanmıştır. 

15. oturum ile birlikte maşhur 28. madde konsil kararlarına eklenmiştir. 28. madde ile birlikte, Roma 

ve İstanbul Kiliseleri birbirlerine eşit sayılmışlardır. 28. Madde kabul edilinceye kadar en önemli güç 

olan Roma’nın karşısında artık onunla eşit kabul edilen İstanbul Kilisesi vardır. Bu maddeye tepki 

gösteren Roma delegeleri, yeniden bir oturumun toplanmasını istemişlerdir. 16. Oturum Roma 

delegelerinin bu isteği üzerine toplanmıştır. Roma delegeleri bu oturum esnasında, 28. maddenin 

kaldırılmasını talep etmişler, ancak bu konuda başarı sağlayamamışlardır. 

Sonuç olarak; bu konsilde, İznik Kredosu’nun bir kez daha teyid edildiğini söyleyebiliriz. Ayrıca 

İstanbul’un Hristiyanlık dünyasındaki üstünlüğü de kabul edilmiştir. Bu durum da İstanbul Kilisesi ve 

Roma Kilisesi arasındaki ilk ayrılıkların ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir.  
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AN EMPIRICAL RESEARCH ON POPULAR RELIGIOUS LEVEL OF UNIVERSITY 

STUDENTS: THE CASE OF GÜMÜŞHANE UNIVERSITY 
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Doç. Dr., Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 

 

ÖZET 

Günümüz dünyasında önemli araştırma alanlarından biri de, modernizmin insan hayatına getirmiş 

olduğu bazı anlayışların yaşama uyarlama noktasındaki durumudur. Küreselleşen dünyada ve 

kapitalizmin doruk noktasına ulaştığı bu zaman zarfında popüler kültürün insanın hayatına önemli 

derecede etki ettiği bilinmektedir. Dinin ve dini hayatın popüler kültürden ne derece etkilendiği de 

önemli unsurlar arasına girmiştir. Popüler kültürün etkisinde kaldığı düşünülen önemli bir konu da 

popüler dindarlıktır. Popüler dindarlık, dinin toplumsal hayatta daha fazla etkisini hissettiren bir 

konudur.  

Bu doğrultuda çalışma, üniversite öğrencilerinin popüler dindarlık düzeyini istatistiksel olarak ortaya 

çıkarmayı amaçlamaktadır. Çalışma alan araştırmasına dayanmaktadır. Çalışmanın örneklemi, 

Gümüşhane Üniversitesine bağlı olan %20.’si (N=50) İlahiyat Fakültesi, %20.’si (N=50) Edebiyat 

Fakültesi, %20,4’ü (N=51) İİBF Fakültesi, %19,6.’sı (N=49) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

ve %20.’si (N=50) Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri olmak üzere toplam 250 kişiden 

oluşmaktadır. Araştırma verileri 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde toplandığından, araştırma 

verileri ve sonuçları bu zaman dilimine aittir. Genel tarama modelinde sürdürülen araştırmada veri 

toplama aracı olarak dinin sosyolojik açıdan geliştirildiği “Popüler Dindarlık Ölçeği” kullanılmıştır. 

Verilerin istatistiksel analizi ise, Tek Yönlü Varyans (ANOVA) Analizi, T-Testi, Bonferroni testleri 

ile yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS programı ile değerlendirilmiştir. 

Çalışmada üniversite öğrencilerinin popüler dindarlık düzeyleri; fakülte türü, cinsiyet, anne-baba 

tutumu değişkenlerine göre incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, üniversite öğrencilerinin 

fakülte türü, cinsiyet ve baba tutumu değişkenlerinde anlamlı farklılaşma söz konusu iken, anne 

tutumu değişkeninde de anlamlı bir farklılaşma tespit edilmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencileri, Dindarlık, Popüler Dindarlık, Popüler Dindarlık Düzeyi. 

 

ABSTRACT 

One of the important research areas in today's world is the situation of adaptation to life of some of the 

understandings that modernism has brought to human life. It is known that popular culture has a 

significant impact on people’s lives in the globalizing world and during this time when capitalism has 

reached its peak. The extent to which religion and religious life are affected by popular culture has 

also become one of the important factors. Another important issue that is thought to be influenced by 

popular culture is popular religiosity. Popular religiosity is a subject that makes religion feel more 

influential in social life.  
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In this direction, the study aims to reveal the popular religiosity level of university students 

statistically. The study is based on field research. The sample of the study, it consists of a total of 250 

students including 20% (N=50) Faculty of Theology, 20% (N=50) Faculty of Literature, 20.4% 

(N=51) Faculty of İİBF, 19,6 % (N=49) Faculty of Engineering and Natural Sciences and 20% (N=50) 

the Faculty of Health Sciences of affiliated to Gümüşhane University. the research data and results 

belong to this time period, Since the research data were collected in the spring semester of the 2019-

2020 academic year. The "Popular Religiosity Scale", in which religion was developed sociologically, 

was used as a data collection tool in the research carried out in the general scanning model. Statistical 

analysis of the data was performed with One-Way Analysis of Variance (ANOVA), T-Test, and 

Bonferroni tests. The data obtained as a result of the research were evaluated with the SPSS program. 

In the study, popular religiosity levels of university students; Faculty type, gender, parental attitudes 

were examined according to the variables. As a result of the study, while there was a significant 

difference in the variables of faculty type, gender and father attitude of university students, no 

significant difference was found in the variable of mother attitude. 

 Keywords: University Students, Religiosity, Popular Religiosity, Popular Religiosity Level. 
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Danışmanlığı ve Eğitimi Anabilim Dalı 

 

ÖZET 

Engelli bir çocuk sahibi olmak kolay bir durum değildir. Engelli bir çocuğa sahip olmak çocuğun 

engeli ne olursa olsun beraberinde bazı güçlükler getirir. Üstelik ülkemizde engelli sayısı 

küçümsenemeyecek oranda yüksektir. 2011 yılı verilerine göre her yüz kişiden yaklaşık 12’si engelli 

durumundadır. Engelli bireylerin ailelerine pek çok konuda soruna neden olduğu açıktır. Genellikle 

sorunlar engelin kendisinden değil bu engelin aileye getirdiği sorumluluklar nedeniyle artmaktadır. Bu 

durumda engelli çocukların ailelerine yönelik daha fazla çalışma yapılmalıdır. Bu çalışmanın amacı 

engelli çocuğu olan ailelerin öz saygı düzeylerini araştırılmaktır. Araştırma öz saygı düzeyinin bazı 

değişkenlere göre farklılaşıp, farklılaşmadığını görmek amacı ile yapılmıştır. Araştırma 2020-2021 

eğitim öğretim yılında Balıkesir ili Havran ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu, engelli 

çocuklarını Balıkesir-Havran Kardelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezine getiren aile 

üyelerinden oluşmaktadır. Araştırmaya 99'u anne, 112'si baba olmak üzere toplam 211 kişi katılmıştır. 

Katılım, Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi ortamında bilgilendirilmiş onam ile gönüllü olarak 

düzenlenmiştir. Araştırmada verileri toplamak için on maddelik anket ve üç ölçekten oluşan bir test 

bataryası kullanılmıştır. Öz saygı düzeyini belirlemek için Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği 

kullanılmıştır. İlaveten bu ölçekle birlikte Yaşam Doyum Ölçeği ve Sürekli Kaygı Envanteri de 

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda engelli çocuğa sahip ailelerin Rosenberg benlik saygısı 

puanlarında ikamet ve ev/kira değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Korelasyon 

analizi değişkenler arasında ilişki olduğunu göstermiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre yaşam 

doyumu ve sürekli kaygı düzeylerinin benlik saygısı düzeyini etkilediği belirlenmiştir. Konuyla ilgili 

daha büyük gruplarla farklı çalışmaların yapılması önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Engelli çocuğu olan aileler, öz saygı, yaşam doyumu, sürekli kaygı  
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ABSTRACT 

Having a child with a disability is a challenging situation. Having a child with a disability comes with 

some challenges, regardless of the child's disability. Moreover, the number of disabled people in our 

country is undeniably high. According to 2011 data, approximately 12 out of every hundred people are 

disabled. It is clear that people with disabilities cause many problems to their families. Usually, the 

problems increase not because of the disability itself, but because of the responsibilities this disability 

brings to the family. In this case, more work should be done for the families of children with 

disabilities. The aim of this study is to investigate the self-esteem levels of families with disabled 

children. The research was carried out to see whether the level of self-esteem differs according to 

some variables. The research was carried out in Havran district of Balıkesir province in the 2020-2021 

academic year. Study group consisted of family members who brought their disabled children to 

Balıkesir-Havran Kardelen Special Education and Rehabilitation center. Participants consisted of 211 

people in total, 99 of whom were mothers and 112 were fathers. Participation was arranged 

voluntarily, with informed consent in the Education and Rehabilitation center environment. In order to 

collect the data in the study, a test battery consisting of a ten item questionnaire and three scales were 

used. As a result of the research, it was seen that there were significant differences in Rosenberg self-

esteem scores of families with disabled children according to the variables of residence and home/rent. 

Correlation analysis showed that there were relationship between the variables. According to the 

results of the regression analysis, it was determined that life satisfaction and trait anxiety levels 

affected the self-esteem level. It has been suggested to conduct different studies with larger groups on 

the subject. 

Keywords: Families with disabled children, self-esteem, life satisfaction, trait anxiety
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MODERNLEŞME SÜRECİNDE DİKEYDEN YATAYA EVİRİLEN AİLE İLİŞKİLERİ 

FAMILY RELATIONS EVOLVED FROM VERTICAL TO HORIZONTAL IN THE 

MODERNIZATION PROCESS 

 

İrfan YILDIRIM 

Dr. Öğr. Üyesi, Şırnak Üniversitesi, İdil Meslek Yüksekokulu, Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık 

Bölümü 

 

ÖZET 

Toplumların maddi ve manevi yönlerden değişimi, tarih boyunca süregelen bir olgudur ve dinamik bir 

yapı arz eder. Modernleşme süreci de toplumsal değişimin önemli bir evresini oluşturmaktadır. 

Yenilik anlamıyla öne çıkan modern kavramı, ilk olarak ortaçağın sonlarında, Batı Avrupa’da yaşanan 

Reform ve Rönesans hareketleriyle ve her alanda rasyonel bir yaklaşımın öne çıkmasıyla temellenmiş 

ve daha sonra nerdeyse dünyadaki bütün toplumlar tarafından kabul gören bir yaşam tarzına kaynaklık 

etmiştir. Batı toplumlarında geçekleşen modernleşme, esasen geçmişe (dinsel kurumlara) bir karşı 

çıkışı, bilim ve teknolojide ilerlemeyi, ekonomik anlamda kalkınmayı, bireysel özgürlüğü ve seküler 

bir yaklaşımı içeren bütüncül bir sürece karşılık gelir. Ancak Batı dışı toplumlarda modernleşme 

süreci farklılık göstermektedir ve genellikle bu toplumlarda baskı ve zor kullanılarak modernleşmeye 

geçilmiştir veya geçilmektedir. Neredeyse bütün toplumlarda önemli ölçüde karışıklığın yaşandığı bu 

modernleşme sürecinde en çok yıpranan, değişen ve dönüşen toplumsal kurumların başında hiç şüphe 

yok ki aile kurumu gelmektedir. Yapısal, işlevsel ve ilişkisel boyutlardan sürekli değişen ve dönüşen 

aile, modern dönem ile birlikte, toplumların da atomize olmasıyla, önceleri var olan hiyerarşik 

yapıdaki ilişkiler artık yerini yüz yüze, birebir veya yatay şekildeki bir ilişki türüne bırakmıştır. Bu 

ilişki biçiminin ortaya çıkmasında etkili dinamiklerden birinin, ekonominin fazlasıyla öne çıkması ve 

yaşamın merkezine oturması olduğu söylenebilir. Bunun yanında bireysel özgürlüğün fazlasıyla 

önemsenmesi, toplumsal temel değerlerin yerini bireysel tercihlere bırakması ilişkilerin yatay 

düzlemde ele alınmasını dayattığı gibi aile ilişkilerinin de olumsuz etkilenmesini beraberinde 

getirmiştir. 

Bu tebliğde, aile ilişkilerinde dikeyden yataya geçişin hangi süreçlerle ilişkili olduğu, nasıl bir seyir 

izlediği ve toplumsal ilişkiler yönünden oynadığı rol üzerinde durulmaktadır. Ayrıca modern dönemde 

aile ilişkilerinin belirlenmesinde etkili kimi faktörler, aile kurumunun işleyişi bakımından ele 

alınmakta ve bu bağlamda değerlendirilmektedir. Kısacası hiyerarşik yapının belirlediği veya dikey 

ilişkilerin hâkim olduğu aile yapılanmalarında önemli görülen değerler ile modern dönemde öne çıkan 

değerlerin bir kıyaslaması yapılmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın, modernleşme ile birlikte aile 

ilişkilerinde yaşanan değişimin hangi boyutlarda olduğuna ve aile ilişkilerinde eski ile yeni arasında 

yaşanan çatışmanın anlaşılmasına katkı yapacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Aile, Aile İlişkileri, Modern, Modernleşme, Dikey-Yatay. 

 

ABSTRACT 

The change of societies in material and spiritual aspects is an ongoing phenomenon throughout history 

and presents a dynamic structure. The modernization process also constitutes an important phase of 
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social change. The concept of modern, which stands out in the sense of innovation, was first based on 

the Reformation and Renaissance movements in Western Europe at the end of the Middle Ages and 

the emergence of a rational approach in every field, and then it became a source of a lifestyle accepted 

by almost all societies in the world. The modernization that takes place in Western societies essentially 

corresponds to a holistic process that includes an opposition to the past (religious institutions), 

progress in science and technology, economic development, individual freedom and a secular 

approach. However, the modernization process differs in non-Western societies, and generally in these 

societies, modernization has been or is being made by using pressure and force. There is no doubt that 

the family institution is one of the most worn out, changing and transforming social institutions in this 

modernization process, where there is considerable confusion in almost all societies. The family, 

which is constantly changing and transforming from its structural, functional and relational 

dimensions, has given its place to a face-to-face, one-to-one or horizontal relationship type, with the 

modern period and the atomization of societies, relations in the hierarchical structure that existed 

before. It can be said that one of the effective dynamics in the emergence of this type of relationship is 

that the economy stands out and sits at the center of life. In addition, giving importance to individual 

freedom and leaving the place of social basic values to individual preferences, forced relations to be 

handled on a horizontal plane, as well as negatively affecting family relations. 

In this paper, it is focused on which processes are associated with the transition from vertical to 

horizontal in family relations, what kind of course it follows and the role it plays in terms of social 

relations. In addition, some factors affecting the determination of family relations in the modern period 

are discussed in terms of the functioning of the family institution and evaluated in this context. In 

short, a comparison is made between the values that are considered important in family structures 

determined by hierarchical structure or vertical relationships and the values that stand out in the 

modern period. In this direction, it is thought that the study will contribute to the understanding of the 

extent of the change in family relations with modernization and the conflict between the old and the 

new in family relations. 

Keywords: Family, Family Relations, Modern, Modernization, Vertical-Horizontal. 

 

1. GİRİŞ 

Tarihsel süreç içerisinden geleneksel olandan modern olana doğru değişim olgusu, sosyolojinin 

önemle üzerinde durduğu bir konudur. Geleneksel toplumlara nazaran modern dönemde değişimin 

doğası ve hızı farklılaşmış ve adeta bir eksen kayması yaşamıştır. Sanayileşme ile temeli atılan 

modernleşme sürecinde, Aydınlanmanın düşünsel katkılarını, bilimsel gelişmelerin izlerini, Fransız 

İhtilali’nin toplumsal düzene yönelik taleplerini görmek mümkündür. On sekizinci yüzyılın sonu ile 

on dokuzuncu yüzyılın başında toplumbilimciler tarafından düşünsel temellerde (Solmaz, 2011: 36) 

ele alınan modernleşme, süreç içerisinde önemli toplumsal değişimleri kapsayan bir olguya dönüşür. 

Esasen modernleşme daha çok sosyal yaşam pratikleriyle ilişkilidir ve yeniliklerin bireysel ve 

toplumsal yönden kabul görmesiyle alakalıdır. Aynı zamanda ekonomik ilişki ve pratiklerin 

öncülüğündeki gelişmelerin giderek yayılması ve sınırların ötesine taşınmasıyla bağlantılıdır 

(Dikeçligil, 2012: 25). Geleneksel aile ilişkilerinin bir tarafa bırakıldığı modernleşme dönemi boyunca 

yeniden şekil kazanan ailenin yapısı ve ilişkileri, artık ekonomik faktörlerin öncülüğünde ve dış 

pazarın kontrolünde biçimlenen ilişkiler olarak karşımıza çıkar. Modern birey, artık ekonomik 

unsurlara ve elde edeceği kazanca göre background elde etme peşine düşen bir konumdadır. Hayatını 
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ikame edebilmek için bir başkasına ihtiyaç duymadığı gibi harcamada bulunmak için de ötekine 

ihtiyaç duymayan, sadece kendisini düşünen ve bireysel hedefler peşinde olan tekil bir bireydir. 

Modernite öncesi toplumlarda ailenin otorite örüntüsü farklı temellerde şekil kazanan bir yapıya 

sahiptir. Ancak sanayileşme ve kentleşme ile birlikte toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel 

değişimlerin en görünür kıldığı alanların başında ailenin yapısı, işlev ve ilişkileri gelir. Öyle ki 

geleneksel ailenin sahip olduğu özellikler (değerler ve ilişki örüntüleri), modernleşme süreciyle 

birlikte giderek silikleşir ve yerini yeni ve farklı örüntülere bırakır. Aile bireylerinin ilişki kurma 

biçimi, dinamikleri ve birbirlerinden beklentileri giderek farklılaşır. Ailenin yapısı da geleneksel geniş 

aileden sayıca daha az bireyden oluşan çekirdek aileye dönüşür. Bu çerçevede ailenin yapısı, esasen ev 

halkının kompozisyonu, evlilik biçimi ve hanenin genişliği gibi yapısal özelliklerin yanında ailedeki 

iletişim ağını, otorite örüntüsünü veya karar verme yetkisinin kimlerde bulunduğunu, ailedeki 

işbölümünü ve rol dağılımını kapsar. Ayrıca eşler arası ilişki biçimi ile ebeveynlerin çocuklarla 

ilişkisini ve ailede çocukların sosyoekonomik değeri gibi hususları da ailenin yapısıyla bağlantılı 

görmek mümkündür (Taylan, 2009: 118). Aile ilişkileri de, geleneksel otorite örüntülerinden bireyin 

veya bireysel olanın ön planda olduğu modern ilişki ağlarına doğru bir akış ve değişim geçirir. Bireyin 

hiçbir kural veya otoriteye bağlı olmaksızın ilişki kurup kurmama gibi seçeneklere sahip olması, eski 

olana bir karşı çıkışı ifade eden modernite ile veya modern dünya ile baş gösteren ve giderek 

yaygınlaşan özgürlükçü bir gelişmedir. Öte yandan geleneksel yaşam tarzında erkeğin gölgesinde 

kalan veya pek dikkate alınmayan kadın ve onun taşıdığı cinsiyet kimliği de modern dünya ile birlikte 

erkekle eşitlenen bir hale gelir. Başta aile ve iş ilişkileri olmak üzere erkeğin söz sahibi olduğu bütün 

yaşam pratiklerinde, kadının da artık bir yeri ve konumu söz konusudur. Bu sebeple modern dönem 

cinsiyetlerin eşitlendiği, mesleklerin hatta aile içinde gerçekleşen iş veya hizmetlerin belirli 

cinsiyetlere has kılınmadığı bir döneme karşılık gelir. Bu değişim ve dönüşüme etki eden birçok 

faktörden söz edilebilir. Başta kitle iletişim aygıtlarının ve ulaşım araçlarının yaygınlaşması, 

sanayileşme ile birlikte göç ve kentleşme, eğitim düzeyinde sağlanan artış ailenin yapısında, işlev, 

ilişki ve değerlerinde önemli ölçüde aşınmaları ve değişimleri beraberinde getirir.  

Ailede karar verme yetkisinin kimde olduğunun ortaya konulması otorite örüntüsünün hangi 

koşullarda olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Bu doğrultuda aile içi ilişkiler, aile reisliğini, 

otorite örüntüsünü, karar verme yetkisinin kimde olduğunu, ailedeki rol dağılımının ve işbölümünün 

nasıl tanımlandığını, kadının ailedeki statüsünü ve konumunu, kadın ve erkek arasındaki ilişkilerin 

niteliğini de içine alan yönlere sahiptir. Ayrıca ailedeki çocuğun sosyal, ekonomik ve psikolojik 

değerini, anne babanın erkek veya kız çocuğuyla olan ilişkilerini de içerir (Taylan, 2009: 127). Bu 

doğrultuda bakıldığında geleneksel yaşam tarzından modern yaşam tarzına geçişte değişimin önemli 

ölçüde yaşandığı alanların başında, aile bireyleri arasında yaşanan ilişkiler veya iletişim biçiminin 

geldiği söylenebilir. Öyle ki geleneksel yaşam tarzında ailenin ilişki örüntüsünde öngörülen hususlar 

modern yaşamda bir kenara bırakılır ve yerine eşit düzeyi ve koşulları gerektiren bir ilişki çerçevesi 

yerleştirilmeye çalışılır. Bu tebliğde, geleneksel yaşam tarzında aile bireyleri arasında yaşanan dikey 

ilişkilerin modern dönemle birlikte evirilerek yatay bir hal almasına etki eden faktörler ve süreçler 

üzerinde durulacak, son dönemlerde farklı düzlemlerde inşa edilen ilişkilerin seyri ele alınacaktır. 

Literatüre dayalı olarak gerçekleştirilen bu çalışmada geleneksel ile modern yaşam tarzları arasında 

aile ilişkilerinin bir karşılaştırması ve genel bir değerlendirilmesi yapılacaktır. 
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2. GELENEKSEL DÖNEMDE AİLE VE İLİŞKİLERİ 

Aile, insanlığın başlangıcına kadar geri götürebilecek bir geçmişe sahiptir. Birey sayısı ve işlevleri 

bakımından sürekli değişerek her dönemde yeni ve farklı bir form kazanmış ve tüm insan 

topluluklarında var olmuştur. Nicelik bakımından sürekli değişiklik arz etse de, tarih boyunca kadın, 

erkek ve çocuklardan oluşan aile yapısı başta olmak üzere, varlığını her dönemde ve farklı temellerde 

devam ettirmiştir. Yakın dönemlere (yüzyıllara) kadar geleneklere dayalı kuralların hâkim olduğu 

toplumsal yapılanmalar ve bu çerçevede şekil kazanan aile yapılanmaları kimi toplumlarda binyıllarca 

sürdürülmüştür. Doğal afet, savaş, kıtlık gibi yaşanan felaketler, coğrafi şartlardan kaynaklı nedenler 

ve toplumsal şartlar insanların bilgi, görgü ve algısını farklılaştırmış, kimi yerde kültür ve medeniyet 

kurmalarını sağlamış ve kimi yerde ise karşılaşılan zorlukları aşamadan yok olmuşlardır. Geleneksel 

yaşam tarzı denilen yaşam biçimi, uzun süren bir geçmişe, belirli tecrübelere bağlı olarak gelişen 

toplumsal kurallara, zorlu doğal ve çevresel tehditlere karşı geliştirilen stratejilere bağlı iletişim 

kalıplarına sahiptir. Her bir kural ve pratiğinin önemli bir problemi ortadan kaldırmak için oluştuğu 

veya gereksinim duyulduğu dönemlerde ortaya çıktığı dikkate alındığında, toplumsal düzenlerin kolay 

oluşmadığı açığa çıkar. Son dönemlerde yaşanan sosyoekonomik gelişmelerin sonucunda şekil 

kazanan modern yaşam tarzından hareketle geleneksel yaşam tarzını yermek çok kolay gelebilir, ancak 

geleneksel yaşam tarzının oluşmasında etkili faktörleri ve yaşanan süreçlerde karşılaşılan güçlükleri 

dikkate aldığımızda, söz konusu dönemlerde olası en iyi düzeni kurmak üzere bir takım çabaların 

verildiği gerçeği önümüze çıkar. Dolayısıyla geleneksel yaşam tarzını tümüyle kötü göstermeye 

çalışmanın çok da anlamlı olmadığı söylenebilir.  

Geleneksel yaşam tarzında etkili faktörlerle çevrili ailenin yapı ve ilişkilerinin hangi düzlemlerde şekil 

kazandığını ve hangi dinamiklerle çevrili olduğunu ortaya oymak önem arz etmektedir. Bu çerçeveden 

ele alındığında her şeyden önce geleneksel yaşam tarzında, özellikle tarıma dayalı toplumlarda, ailenin 

yapısı ve ilişkilerinin ataerkil çerçevede şekil kazandığını belirtmek gerekir. Ailedeki otorite örüntüsü 

de, cinsiyet temelinde gelişen bir yöne sahiptir ve en yaşlı erkek karar verici veya aile reisi 

konumundadır. Geleneksel geniş ailede akrabalık bağları güçlüdür. Bir küme olarak ailenin 

beklentileri bireyin beklentilerinden önce gelir ve bireyin hareketleri grubun kontrolündedir. Modern 

öncesi toplumlarda bulunan bu özellikler, ilişkilerde genellikle dededen oğula, oradan toruna doğru 

seyreden dikey şekilde kendisini gösterir (Keskin, 2020: 65). Aile grubunun sayısı, ailenin işlevselliği 

için gerekli olduğu kadar güvenli bir yaşam sürdürmek için de önemlidir. 

Geleneksel geniş ailenin belirleyici yönlerinden biri evin reisinden sonra otoritenin erkek çocuk 

üzerinden devam etmesidir. Öyle ki, kadınlar dahi erkek çocukları üzerinden taleplerini dile 

getirebilmekte veya aile içi kararlara dâhil olabilmektedir. Ev dışındaki işlerde çalışmak ve evin 

geçimiyle ilgilenmek erkeğin sorumluluğunda iken, ev içindeki işleri yerine getirmek ve çocuk bakımı 

gibi sorumluluklar kadına aittir. Başka bir ifade ile geleneksel aile modelinde cinsiyete göre rol 

dağılımı baskındır (Taylan, 2009: 130). Kadının yapması gereken ailedeki roller sosyal çevre 

tarafından kazandırılır veya aşılanır. Kadının cinsiyete dair rolleri öğrendiği en önemli yer doğal 

olarak aile ortamıdır. Doğurganlık, kadın için önemli bir toplumsal statü aracıdır ve doğan çocuğun 

erkek olması kadının statüsünün yükselmesinde doğrudan etkilidir. Ayrıca kadının yaşı da ailede 

statüsünün belirginleşmesinde veya yükselmesinde önemli bir faktördür. Çünkü kadının yaşı oranında 

ailedeki gücünde de artış meydana gelmektedir. Ancak kadının, her şeye rağmen kocasının otoritesini 

mutlak şekilde kabul etmesi bir gerekliliktir ve bu sebeple eşler arasında çatışmalar yok denecek kadar 

azdır. Erkekler genellikle eşlerine isimleriyle hitap etmezler ve evliliklerinin ilk yıllarında ilişkiler 

çoğunlukla mesafelidir ancak zamanla ilişkilerinde belirli bir yoğunlaşma yaşanabilmektedir. 
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Toplumsal kurumların yaygın olmadığı, daha çok tarıma dayalı üretim tarzının olduğu toplumların aile 

türü olarak karşımıza çıkan geleneksel geniş aile, modern dönemde kurumların yerine getirdiği tüm 

işlevleri yerine getirmeye çalışan geniş bir işlev dizgesine sahiptir. Biyolojik, ekonomik, psikolojik ve 

eğitimsel işlevlerin yanında aile bireyini sosyalleştirme, güvenliğini sağlama, eğlendirme ve ona itibar 

kazandırma gibi işlevleri de yerine getiren bir kurumdur (Taylan, 2009: 120). Geleneksel toplumlarda 

belirgin olan geniş aile türü, benzer özelliklerle birçok işlevi yerine getiren ve üç kuşak arasındaki 

ilişkileri dikey düzlemde yaşatan yönleriyle, yaş ve cinsiyete dayalı hiyerarşik yapısıyla, üyelerin 

ailedeki statü ve rolleriyle çekirdek aileden farklıdır. Geleneksel aile ilişkilerini dikey etkileşim ekseni 

çerçevesinde ele alan Kağıtçıbaşı (2012: 51), çocuğun aile ilişkilerindeki yerinin ailenin dinamiğini 

belirleyen önemli bir faktör olduğunu belirtir. Özellikle aile büyüklerinin çocuktan beklentileri ona 

verilen değerin bir ölçütü sayılır ve bu değer aynı zamanda ailenin işlerliğini belirleyen önemli bir 

etken olarak görülür. Geleneksel toplumlarda çocuğa yönelik faydacı yaklaşım temellerini, hem 

çocukken aile ekonomisine önemli oranda katkıda bulunması, hem ileriki yaşlarda anne babaya 

yaşlılık güvencesi olması ve hem de neslin devamını sağlamasından alır. 

Geleneksel ailedeki evli kadın ile erkeğin arasında bulunan ilişkinin yatay bir düzlemde olması 

beklenir, ancak cinsiyet eşitsizliğinden, kadın ve erkek arasındaki güç ilişkilerinden ve kadınların daha 

düşük statüde görülmesinden dolayı evli olan kadın ile erkek arasındaki ilişkinin dikey bir eksende 

kalmasını dayatmaktadır (Kağıtçıbaşı, 2012: 49). Cinsiyet temelinde öne çıkan bu hiyerarşik yapı, 

daha çok kadının karar verme süreçlerinde, tüketimde, çevre ile ilişkiler geliştirmede ve hareket etme 

özgürlüğünde kendisini gösterir. Erkek için yakın akrabalarla ilişki daha önce geldiğinden kadına 

(eşine) verdiği değer iki ikinci planda kalır. Bu sebeplerden ötürü geleneksel geniş aile, kadın erkek 

ilişkilerinin dikey bir düzlemde gerçekleştiği veya kadının statü olarak erkeğe karşı geri planda kaldığı 

bir ilişki yapısına sahiptir. 

 

3. MODERN DÖNEMDE AİLE VE İLİŞKİLERİ 

Ailenin yerine getirdiği işlevler, modern yaşam tarzı öncesinde ve neredeyse bütün geleneksel 

toplumlarda benzer özellikler gösterirken, modernleşmeyle birlikte önemli oranda daralmış ve bu 

işlevlerde azalma meydana gelmiştir. Üretime katılım düzeyindeki azalmanın yanında eğitim/öğretim, 

sosyalleşme gibi işlevler büyük ölçüde aile dışında kalan kurumlara bırakılmıştır (Taylan, 2009: 106). 

Çekirdek ailenin mensubu her bir bireye (erkek, kadın, yetişkin çocuk) hitap eden sanayideki iş kolları 

sayesinde aile bireyleri önemli bir iş kaynağı düzeyine ulaşmıştır. Evin ihtiyaçlarını karşılama, 

harcamada veya tasarrufta bulunma konularında aile bireyleri artık birer karar organıdır, ancak 

bireysel emekle gelir elde etme imkânı sunan ekonomik düzenlemeler sonucunda aile bireyleri 

zamanla kendi kazançlarına sahip çıkmayı öne alan bir yaklaşımı benimsemiştir. Öte yandan sanayi 

toplumlarında önceden var olan geniş aile biçimi, sosyal hareketliliğe engel olması bakımından 

giderek yerini çekirdek aileye bırakmıştır. Her iki eşin de çalışma hayatına dâhil olduğu ve kariyer 

yaptığı bir iş alanının ortaya çıkması, sanayileşme ile birlikte şekil kazanan modern dönemin bir 

sonucudur. 

Anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan çekirdek aileyi, aynı zamanda modern aile şeklinde 

görmek mümkündür. Çünkü bu aile modelini belirgin şekilde ön plana çıkaran gelişme, bireyciliği 

adeta teşvik eden endüstrileşmeye geçiştir (Keskin, 2020: 66). Belirgin kılan başka bir özellik de 

çocuk sayısının az, hatta giderek azalma trendinde olmasıdır. Çünkü bireyselliğin önemli bir sonucu 

olarak, her bir bireyin evliliğe, aile kurmaya ve çocuk sahibi olmaya yönelik algısının oluşmasında, 

aile bireyinin kendisini merkeze alarak konuya yaklaşması, ailenin yapı ve işlevlerinde olduğu gibi 
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çocuk sahibi olma yönündeki düşüncelerin şekil kazanmasında da etkili olmuştur. Modern dönemin 

belirleyici özelliklerinden bir olan bireyci anlayışın hâkim olması hem aile hem de evlilik kurumunu 

tümüyle değiştirdiği gibi ailenin ekonomik alanla ilişkisini de farklılaştırmıştır. Bireyci bir anlayış 

çerçevesinde temeli atılan aile, bağımsız iki bireyin onayı sonucu oluşan, yine söz konusu bireylerin 

istedikleri zamanda birlikteliklerini sonlandırma özgürlüğüne sahip oldukları bir kuruma dönüşmüştür. 

Başka bir ifadeyle tarafların kişisel ve karşılıklı taahhütlerine bağlı olarak oluşturulan aile, yine 

tarafların talebiyle sonlanabileceği bir hale getirilmiştir. Böylece temel toplumsal yapı konumundaki 

aile kısa süreli veya geçici bir kuruma dönüştürülmüştür. Artık aile, temel toplumsal bir kurum 

olmaktan ziyade bireyin kısa süreli amaçlarına hizmet eden bir yapıya evirilmiş durumdadır. Bu 

bağlamda boşanma oranları, boşanmaya yönelik eğilimler, evlendikten çok kısa süre sonrasında 

boşanmaya yönelimler, öne sürülen bu yaklaşımı destekleyen veriler ortaya koymaktadır. Dolayısıyla 

denilebilir ki, günümüzde özgürlüğe ve bireyci bir anlayışa yönelik aşırı vurgu evliliğe dair birçok 

değeri veya önceliği aşındırmış, cinsler arası farklı ilişki şekilleri ve evlilik olmaksızın birlikteliklerin 

yaşanmasını beraberinde getirmiştir. Öyle ki evlilik dışı çocuk oranındaki artış, evli olmadan bir arada 

yaşama şekilleri toplumlarda hızla kabul gören bir anlayış haline gelmiştir (Taylan, 2009: 111).  

Modernleşme süreci, cinsiyet eşitliğini sağlaması bakımın olumlu bir izlenime sahiptir. Örneğin 

modern çekirdek ailede annelik dışında alternatif rolleri yerine getirme olanağına kavuşan kadın, aile 

içi statüsünü de önemli ölçüde yükseltir. Cinsiyet rollerinin eşitlenmesine doğru evirilen ilişkiler, eşit 

koşulları gerektiren bireyler arası ilişkilerin yatay bir düzlemde gerçekleşmesini de beraberinde getirir. 

Bu doğrultuda şekil kazanan anne, baba ve çocuk ilişkileri doğrudan ve birebir biçimde gerçekleşmeye 

başlar ve bu etkileşim biçimi eşlerin birbirleriyle ilişkilerini de büyük ölçüde belirler. Eşitlikçi bir 

yaklaşımla kurulan ve şekil kazanan çekirdek aile yapılanmasında kadınların eğitim düzeylerinin 

yükselmesi önemli etkendir. Çekirdek aile biçiminin yaygın şekilde öne çıktığı yerler genellikle 

kentlerdir ve bu tür yerleşim yerlerinde ebeveynlerin ikisi de genellikle iş hayatına dâhildirler. Kentsel 

yaşamın dayattığı geçim zorlukları iki eşin de çalışma hayatına dâhil olmasını, dolayısıyla kadının da 

toplumdaki statüsünün önemli ölçüde yükselmesini ve ailede erkeğin statüsüyle eşitlenmesini zorunlu 

kılan önem bir faktördür (Kağıtçıbaşı, 2012: 54). İlişkilerin yatay bir düzlemde söz konusu olmasını 

sağlayan geçimle ilgili bu zorunluluk, modern dünyanın önemli bir gerçeğidir ve aile bireyleri 

arasındaki ilişkinin mahiyetini değiştiren etkili bir faktördür. Esasen kadınların iş hayatına dahil 

olmalarını dayatan tek unsur geçim zorlukları değildir, bunun yanında daha iyi yaşam koşullarına 

ulaşma talebi, kadınların kendilerini niteliksiz görmek istememeleri gibi etkenlerden de söz edilebilir 

(Yaşar Ekici, 2014: 220). Diğer taraftan bireylerin özgür iradelerine göre evlilik kararını verdikleri, 

komşu, akraba veya başka bir mekanizmanın etkisinde kalmadan hareket ettikleri, kadın ve erkeklerin 

iş hayatına birlikte katıldıkları ortamlar kentli çekirdek ailenin çerçevesini ve aile ilişkilerini belirleyen 

unsurlardır. 

Modern çekirdek ailede akrabalık ilişkileri zayıftır ve birbirleri üzerinde sosyal denetim kurmaları 

nadirdir. İlk evlenme yaşı yüksektir ve ev içi kararların alınmasında eşler arasında eşitlik söz 

konusudur. Eğitim ve sosyoekonomik koşulları yüksek olan ailelerde cinsiyetler arası eşitlik düzeyi de 

yüksektir (Taylan, 2009: 123). Bu çerçevede şekil kazanan modern çekirdek ailede otorite örüntüsü, 

eşlerin eşit katılımını gerektiren eşitlikçi bir yapıya dayalıdır (Taylan, 2009: 127). Modern çekirdek 

ailede eşlerin birbirlerine karşı taahhütleri kişiseldir ve genellikle sadece birbirlerine karşı bir 

mesuliyeti içerir. Aldatma iki taraf için de sözleşme ihlali, boşanma ise iki taraf için de bir hak olarak 

görülür. Kadın için üreme doğal hizmet işlevinden ziyade artık isteğe bağlı bir işlev haline gelir ve 

sadece üreme işleviyle yetinmek zorunda değildir. Modern çekirdek ailede üyeler arasındaki ilişki 

veya katkı genellikle anne babadan çocuğa yöneliktir ve az çocuk sahibi olmaya doğru oluşan eğilim 

de bununla bağlantılıdır. Çocuğun ekonomik değeri modern çekirdek ailede giderek azalır ancak 
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psikolojik değeri ise yükselir. Çünkü küçük yaştaki çocuğun iş hayatına dâhil olmasının önünde 

engeller vardır ve çocuk genellikle eğitim kurumunda öğrenim ve sosyalleşme ile meşgul edilir. 

Çocuk, aile bireyleri için sevgi sağlayıcı ve aileyi tamamlayıcı bir konumdadır. Mutluluğun az 

sayıdaki çocukla da sağlanabileceğinin imkânlarının gündeme gelmesi modern hayatın başlangıcıyla 

birliktedir. Geleneksel yaşam tarzında erkek çocuğa yönelik öncelik yerini cinsiyetlerin (erkek veya 

kız) eşitlendiği yeni bir sürece bırakır (Kağıtçıbaşı, 2012: 53). Okuma yaşının ileri düzeylere varması 

ise çocukların yetişkin oldukları halde ekonomik yükleri ebeveynler tarafından karşılanır. 

Aile bireylerinin sayısal yönden azalması ve giderek çekirdek aileye dönüşmesi toplumun 

sosyoekonomik gelişme göstermesiyle doğrudan ilişkilidir. Batı toplumlarında öne çıkan çekirdek aile 

modelinin önemli bir özelliği, aile bireylerinin birbirlerinden bağımsız ve ayrı olmalarıdır. Öyle ki 

Batı toplumlarında sağlıklı aile etkileşiminin önemli bir şartı olarak bireylerin özerk ve benliklerinin 

ise diğer benliklerden ayırt edici ölçüde farklı olması gösterilir (Kağıtçıbaşı, 2012: 54). Ancak 

Türkiye’de çekirdek ailelerdeki etkileşimlerde kuşaklararası dikey iletişim genellikle kişilerarası 

bağlılıkla devam ettiği ve geniş aile bağlarının kentlerde de sürdürüldüğü yönündedir. 

Çekirdek ailenin işlevlerine bakıldığında önemli ölçüde farklılaşmalar meydana geldiği görülür. Öyle 

ki çekirdek ailede artık çiftleri bir araya getiren dinamikler, bireysel tercihler ve kabullerdir. 

Geleneksel dönemde aile büyüklerinin büyük ölçüde etkili olduğu evlilik kararı, modern dönemde iki 

kişinin karar kıldığı bir pratiğe evrilir. Ailenin birçok işlevi de modern dönemin vazgeçilmezi olan 

çekirdek aile ile birlikte ortadan kalkar. Bu aile türünde başlıca işlevler biyolojik (üreme, çoğalma ve 

cinsel ihtiyaçların karşılanması), psikolojik (rahatlığın, huzur ve mutluluğun sağlanması) ve 

sosyalleştirme (bakımının yapılması, eğitimin verilmesi ve kültürün aktarılması) gibi işlevlerdir 

(Taylan, 2009: 122; Keskin, 2020: 66). Her ne kadar sosyalleştirme işlevi bazı toplumsal kurumlar 

tarafından karşılansa bile ilk sosyalleştirme işlevini yerine getiren temel kurum ailedir. 

 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Geleneksel toplumların aile modeli olan geniş aile ile modern çekirdek aile, en başta aile bireylerine 

bakış açısı ve otorite örüntüsü olmak üzere birçok yönden farklılaşır. Geleneksel geniş ailede otorite, 

genellikle en yaşlı erkeğin (ataerkil yapı) tekelindedir, kendisinden sonra ise erkek kardeşi veya oğlu 

otorite sahibi olur. Kadın geri plandadır ve çoğunlukla erkek çocuğu üzerinden bazı kararlara dâhil 

edilir. Kadının statüsü yaşı ilerledikçe ve doğurganlığı oranında yükselir ve genellikle erkek çocuk 

sahibi olma ölçüsünde statüsü artar. Kız çocuğuna geçici gözle bakılır ve erkek çocuğuna oranla değer 

verilmez. Kızlarda evlilik yaşı genellikle düşüktür. Erkek çocuğuna, soyun devamını sağlaması, 

ebeveynlerin yaşlılık dönemlerinde bakımını üstlenmesi, ailenin ekonomisine katkıda bulunması 

bakımından fazladan değer verilir. Üretim tarzının genellikle tarım ve hayvancılığa dayalı olması, hem 

doğurganlık oranlarını hem de aile üyelerinin sayısal fazlalığını gerektiren önemli bir etkendir. Erkek 

dışardaki işlerden ve evin geçiminden, kadın ise ev işlerinden ve çocukların bakımından sorumludur. 

Ailelerde genellikle üç kuşak bir arada bulunur, özellikle amca ve amcanın ailesi ile birlikte aynı ev 

ortamı paylaşılır. Bu yönüyle geniş aile özelliğine sahiptir. Kadın kocasının mutlak otoritesini kabul 

etmek zorundadır. Eşler arasındaki ilişkiler, evlendikleri ilk dönemlerde pek belirginleşmez ancak 

zamanla giderek yoğunlaşır. Geleneksel geniş ailede, üyeler arasındaki bağlar güçlüdür ve ailenin 

menfaatlerini korumak, otoritenin öngördüğü hususları yerine getirmek esastır. Güvenliğin 

sağlanması, toplumsal kuralların gözetilmesi, itibarın korunması gibi dinamiklere fazlasıyla dikkat 

edilir. İlişkilerin seyrini belirleyen kurallar, çoğu zaman adet, gelenek ve göreneklerdir. Ailenin hedef 

ve beklentileri üyelerinkinden önce gelir. Toplumcu bir yaklaşım söz konusudur ve genellikle bireysel 
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talepler çoğunluğun yararı uğruna göz ardı edilir. Hiyerarşik bir aile yapısı nedeniyle ilişkiler 

genellikle dikey düzlemde, ya da en üstten aşağıya doğru akan bir ilişki zemininde gerçekleşir. 

Modernleşme ile birlikte nerdeyse yaşamın her alanında ortaya çıkan değişim, ailenin yapı ve 

ilişkilerinde de önümüze çıkan bir olgudur. Modern dönemde küçülen ve önemli işlevlerini diğer 

kurumlara devreden aile, yapı yönünden artık ‘çekirdek aile’ olarak anılmasına yol açar. Cinsiyetlerin 

eşitlendiği modern yaşamda evlilik, iki bireyin kararıyla gerçekleşen bir olguya dönüşür. Genellikle 

karşı cinsten oluşan iki bireyden, bazen de evlenmemiş çocuklardan oluşan çekirdek ailenin ömrü, öne 

çıkan bireyci yaklaşımlar ve gelişen sosyoekonomik koşular nedeniyle, önemli oranda kısalır. Buna 

mukabil kız çocuklarına verilen değerde artış meydana gelir ve kadınların otorite örüntüsünde belirli 

bir statüsü ve rolü söz konusu olur. Erkeklerle eşit koşularda karar vermek, erkeklerin çalıştığı iş ve 

mesleklerde yer almak kadınlar için olağan hale gelir. Otorite örüntüsü artık erkek egemenliğinde 

değildir ve kadınlar da, ev veya işle ilgili karar alma mekanizmasına dâhil olur. Baba oğul veya anne 

oğul ilişkisi, modern dönemle birlikte değişen koşullar nedeniyle geleneksel dönemlerdeki yapısından 

uzaklaşır ve cinsiyet bakımından çocuklara eşit davranma dönemine girilir. Anne baba için yaşlılıkta 

sigorta konumunda görülen erkek çocuğa yönelik eğilim de farklılaşır. Doğurganlık oranında azalma 

meydana gelir, çocuğun psikolojik değeri yükselir ancak ekonomik değerinde azalma söz konusu olur. 

Çocuk sayısı yerine çocuğun nitelikli yetişmesi öncelik haline gelir, kimi zaman çocuk sahibi olmada 

bile ısrarcı olunmaz. Modern toplumlarda ilk evlenme yaşı yüksektir ve boşanma sıklıkla görülen bir 

olgudur. Evlilik olmadan birlikte yaşama ve aynı cinsten oluşan insanların bir arada yaşamaları olağan 

bir hal alır. Arkadaşlardan, kardeşlerden veya tek başına yaşama taleplerinden dolayı parçalanmış aile 

olarak görülebilecek aile yapıları kayda değer şekilde artar. Aileyi oluşturan tarafların ev işleri ve 

çocuk bakımı dâhil, hemen her alanda eşit düzeyde katkı sunmaları beklenir. Emeğin 

ücretlendirilmesiyle oluşan ekonomik ilişkilerde, cinsiyet eşitliği çerçevesinde bireylerin kendi 

başlarına kazanç elde etmelerini ve yine kendi başlarına harcamada bulunmalarını teşvik eden bir yapı 

söz konusu olur. Ailenin teşekkülü, genellikle sözleşme temelinde gerçekleşen taahhüt iledir. Aile 

bireyleri arasındaki ilişkiler genellikle kişisel menfaatler üzerine kuruludur ve çıkarları yerini 

bulmadığında evlilik sonlandırılır. Başka bir deyişle ailenin tümünü oluşturan grubun menfaatlerinden 

ziyade bireysel menfaatler önceliklidir. Cinsiyet üstünlüğüne dayalı bir anlayışa yer olmadığından 

eşler veya aile bireyleri arasında birebir, yüz yüze ve yatay eksende gelişen ilişkiler söz konusudur. 

Sonuç olarak geleneksel geniş aile ile modern çekirdek aile otorite örüntüsü, aile içi ilişkiler, hane 

halkı sayısı, evlilik biçimi, evlilik yaşı, doğurganlık, boşanma, kadının statüsü, eşler arası ilişkiler ve 

kız-erkek çocuğuna verilen değer gibi birçok konuda birbirlerinden farklıdır. Aile ilişkileri de, söz 

konusu aile modellerinde farklılaşan yönlere sahiptir. Modern yaşamla birlikte kişilerarası ilişkilerde 

baş gösteren değişim ailedeki otorite örüntüsünü de önemli ölçüde etkiler. Geleneksel aile modelinde 

üç kuşağın bir arada bulunduğu ilişkilerde hiyerarşik bir yapının hâkim olduğu aile düzenindeki dikey 

ilişkiler, ebeveynlerden ve kimi zaman evlenmemiş çocuklardan oluşan modern çekirdek ailede yerini 

eşitlikçi bir düzlemde gelişen yüz yüze ve yatay ilişkilere bırakır. Cinsiyetler arasındaki farklılıklar 

aşınır ve kız çocukları sosyalleşme ve aldıkları eğitim sayesinde çeşitli meslekleri icra edebilecek 

düzeye gelir. Kadınların birer birey olarak sosyal hayata ve çalışma hayatına dâhil olması modern 

hayatla gerçekleşen bir gelişmedir. Kadınlar için dönüm noktası sayılan bu gelişme, ailede çocuk 

sayısının azalmasını, ailenin bazı işlevlerini farklı kurumlara bırakmasını ve otorite örüntüsündeki 

ilişkilerin yatay bir almasını sağlayan dinamiklerden biridir. Kısacası, geleneksel geniş ailede 

hiyerarşik bir yapıda karşımıza çıkan dikey ilişkiler, modern dönemde cinsiyetlerin eşitlenmesi ve 

demokratikleşme pratikleri çerçevesinde yatay bir düzlemde gerçekleşmeye başlar. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı spor bilimleri fakültesinde okuyan öğrencilerin bazı sosyo-demografik 

özelliklerine göre yılmazlık ve kindarlık düzeylerini incelenmek ve bunlar arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymaktır. Bu amaçla yapılan araştırmanın evrenini Spor Bilimleri Fakültesi’nde ve Spor Yönetimi 

önlisans bölümünde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem grubu ise, 138’si kadın, 235’i erkek 

olmak üzere toplam 373 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi 

formu, Yılmazlık Ölçeği ve Kindarlık Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada, ölçek toplam puanları ve alt 

boyut toplam puanlarının cinsiyet, medeni durumu vb değişkenine göre farklılık gösterip göstermediği 

Student t testi ile, okuduğu bölüm ve sınıf vb değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği ise 

Tek Yönlü Varyans Analizi ve Tukey çoklu karşılaştırma testi ile, katılımcıların yılmazlık ve kindarlık 

düzeyleri arasındaki ilişki Pearson korelasyon katsayısı ile belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen 

bulgulara göre evli ve erkek katılımcıların kindarlık düzeyleri kadın ve bekar katılımcılara göre yüksek 

bulunmuştur. Antrenörlük bölümde okuyan öğrencilerin Spor Yönetimi ve Spor Yöneticiliği 

bölümünde okuyanlara göre kindarlık düzeyleri yüksek bulunmuştur. Buna ilaveten hiç kardeşi 

olmayan katılımcıların kindarlık düzeyleri kardeşi bulunanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Diğer 

taraftan katılımcıların incelenen sosyo-demografik özelliklerine göre yılmazlık düzeyleri arasında 

anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Katılımcıların yılmazlık ve kindarlık düzeyleri arasında ise % 

48,6’lık negatif anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada, antrenörlük bölümünde 

okuyan, ailenin tek çocuğu, evli ve erkek öğrencilerin kindarlık düzeyini azaltmak için bu kişilere 

yönelik çeşitli eğitimler ve seminerler düzenlenmesi, sportif veya sosyal aktivitelere katılımlarının 

sağlanması oldukça önem arz etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Spor, Yılmazlık, Kindarlık 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to examine the resiliency and spitefulness levels of students studying at the 

department of sport sciences faculty in terms of some socio-demographic variables and to show the 

relationship between these. Population of the study consisted of students studying in the department of 

Sport Management in the Faculty of Sport Sciences. Sample group consisted of 373 students, 138 

female and 235 male. Personal Information Form, Resiliency Scale and Spitefulness Scale were used 

in the study as data collection instruments. Student t test was used to find out whether scale total 

scores and subscale scores differed in terms of variables such as gender, marital status, etc. and one 
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way ANOVA and Tukey multiple comparison test were used to find out whether they differed in terms 

of variables such as department and year of study and Pearson correlation coefficient was used to find 

out the relationship between resiliency and spitefulness levels of students. Spitefulness levels of 

married and male athletes were found to be higher than those of female and single students. 

Spitefulness levels of coaching department students and students with no siblings were found to be 

higher than those of sport management students and students with siblings. No significant difference 

was found between resiliency levels of students in terms of socio-demographic characteristics 

examined. 48.6% negative association was found between resiliency and spitefulness levels of the 

participants. It is important to organize training to students in coaching department, only child, 

married and male students to decrease their spitefulness levels and to ensure their participation in 

sports or social activities.  

Key Words: Sports, Resiliency, Spitefulness 

 

1.GİRİŞ 

Günümüzde spor, sosyal boyutunun yanında ekonomik olarak da büyük önem kazanmıştır. Özellikle, 

küreselleşme olgusu ve teknolojik gelişmelerle beraber spor, tesis, sağlık, turizm, malzeme ve medya 

vs. gibi birçok sektörü içinde barındıran büyük bir endüstri haline gelmiştir. Bunun sonucu olarak tüm 

spor elemanları bu ekonomiden daha fazla pay almak ve başarı elde etmek adına birçok olumsuz 

davranışlarda bulunabilmektedir. Özellikle sporcular zafer kazanmak için çeşitli duygu ve 

davranışlarla performanslarını ortaya koymaktadırlar. Bu duygular yılmazlık gibi olumlu bir duygu 

olabilirken, kindarlık gibi olumsuz duygularla da hareket edebilmektedirler. Yılmazlık (Resilience) 

kavramı, zorlukların üstesinden gelme, çabuk iyileşme gücü, esneklik, direnç gösterme, değişimle başa 

çıkma ve psikolojik sağlamlık olarak tanımlanmaktadır (URL1, 2021). Yılmazlık duygusu ile hareket 

eden kişiler açısından problemlerin üstesinden gelmek, diğer bireylere göre daha kolay olmaktadır 

(Kaya, 2019). Yılmazlık kavramının ABD’de geliştirilmiş olması sebebiyle, yılmazlık kavramını 

çeşitli yönlerden ele almak ve bu kavramın kültürlerle de genişletilip, aynı zamanda bu özelliklerin 

kazanılabileceğine dikkat çekilebilir. Kavramın sınırlılıklarına rağmen, bu çalışmanın spor yapan Türk 

gençleri arasında yılmazlık duygusunun gelişmesine katkıda bulunacaktır (Gürgan 2006). Kindarlık 

kavramı ise, Bireyin bedel ödemesi gerekse bile başka bir kişiye zarar verme isteği olarak kısaca 

tanımlanmaktadır (Marcus vd. 2014). Kindarlık duygusuyla hareket eden sporcular “Anti Fair Play” 

davranışlar sergilemektedirler. Bu durumda sporcu, hem kendisine hem de takımına zarar vermektedir. 

Özellikle sportif açıdan, toplumdaki kindarlık duygusunun azaltılması için spor medyası başta olmak 

üzere, tüm spor elemanlarına büyük iş düşmektedir. Sporcu performanslarında, psikolojinin çok 

önemli olduğu birçok bilim adamı tarafından çeşitli araştırmalarla ortaya koyulmuştur. Spor, olimpizm 

ruhuyla hareket ederek din, dil, ırk ayrımı yapmadan, dostluk, barış ve kardeşlik için yapılmalıdır 

(URL2, 2021). Buradan yola çıkarak, toplumların birbirine kin duygusuyla yaklaşmalarının önüne 

geçebilecek en önemli araç spordur. Spor faaliyetlerinde kin, nefret gibi duygulara yer yoktur. 

Dolayısıyla sporcuların bu duygulardan arınmasını veya bu duyguların minimum seviyeye çekilmesini 

sağlayacak önlemlerin alınması gerekmektedir. Bununla beraber sporcuların yılmazlık duygularının 

üst seviyeye çekilmesini sağlamak amaçlı, yılmazlık kavramının sporculara benimsetilerek, 

performanslarını olumlu duygularla ortaya koymaları sağlanmalıdır. Bu çalışma, spor yapan bireylerin 

yılmazlık ve kindarlık kavramlarını anlayıp, bu kavramın gelişmesinde literatüre katkı sağlayacaktır. 
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2. ARAŞTIRMANIN AMACI ve YÖNTEMİ 

Çalışmanın amacı spor bilimlerinde okuyan öğrencilerin “Yılmazlık ve Kindarlık” düzeyleri 

belirlenerek, aralarındaki ilişki ortaya koymaktır. Bu araştırma, tarama modeline dayalı betimsel bir 

çalışma niteliğindedir. Tarama modelleri, Karasar’a (2005) göre, geçmişte veya halen var olan bir 

durumu, var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Bu yöntem yoluyla 

Spor Bilimlerinde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Yılmazlık ve Kindarlık düzeyleri belirlenmeye 

çalışılmıştır. Araştırılmanın yürütülmesi hususunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal ve Beşeri 

Bilimler Etik Kurul Kararı (2021/541) ile onay alınmıştır. 

 

2.1. ARAŞTIRMANIN EVRENİ ve ÖRNEKLEMİ 

Araştırmanın evrenini, Spor Bilimleri Fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. 

Örneklem hacmi için literatürde çeşitli pratik kurallar vardır. Bunlardan biri ‘ölçek çalışmalarında 

örneklem hacmi her ölçek maddesinin minimum 5 katı olmalıdır’ (Tavşancıl, 2014) önerisi dikkate 

alınmıştır. Bu nedenle araştırmanın örneklemini, kullanılan ölçeklerde bulunan [Yılmazlık  (50), 

Kindarlık ölçeği (12)] madde sayısının beş katı kadar katılımcı oluşturması gerektiği için, minimum 

310 katılımcı (62*5), olası problemleri ortadan kaldırmak için 373 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem 

grubu, Spor Bilimleri Fakültelerinde öğrenim gören ve çalışmaya katılmaya gönüllü öğrenciler 

arasından tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiş bireylerden oluşmaktadır. 

 

2.2. VERİ TOPLAMA ARACI 

Araştırmada veriler, spor bilimleri bölümlerinde okuyan üniversite öğrencilerinden anket yolu ile 

kullanılan ölçeklerden ve kişisel bilgi formundan toplanacaktır. Araştırmada, araştırmacılar tarafından 

hazırlanan bir kişisel bilgi formu ve geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış 2 ölçek (Yılmazlık 

ölçeği ve Kindarlık ölçeği) kullanılacaktır. Yılmazlık ölçeği, Gürgan (2006) tarafından “Grupla 

Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Yılmazlık Düzeylerine Etkisi” isimli doktora 

tezinden türetilerek geliştirilen ölçektir. Ölçek 50 maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddeleri “Hiç 

tanımlamıyor (1), Biraz tanımlıyor (2), Orta düzeyde tanımlıyor (3), İyi tanımlıyor (4), Çok iyi 

tanımlıyor (5)” şeklinde yapılmakta ve puanlanmaktadır. Yılmazlık ölçeğinin 1, 4, 5, 9, 10, 14, 16, 17, 

20, 26, 27, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 47 ve 49. maddeleri ters kodlanmaktadır. Ölçek güçlü 

olma, girişimci olma, iyimser olma/yaşama bağlı olma, iletişim/ilişki kurma, öngörü, amaca ulaşma, 

lider olma, araştırıcı olma olarak 8 alt boyuttan oluşmaktadır. Alt boyut puanlarındaki artış yılmazlığın 

yüksekliğini, azalma ise yılmazlık duygusunun düşüklüğünü göstermektedir. 

Kindarlık ölçeği ise Marcus vd. (2014) tarafından geliştirilmiş ve Yılmaz (2019) tarafından Türk 

kültürüne uyarlanmış bir ölçektir. Ölçek, 5’li likert tipinde 12 maddeden oluşmakta olup tek boyutlu 

bir ölçektir. 

 

2.3. İSTATİSTİKSEL ANALİZ 

Katılımcıların ölçek maddelerine verdikleri cevapların iç tutarlılığını kontrol etmek amacıyla 

güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Ölçek toplam puan ve alt boyut toplam puanlarının normallik 

varsayımını sağlayıp sağlamadığı Shapiro Wilk veya Kolmogrov Simirnov testiyle belirlenmiştir. 

Normallik varsayımı sağlandığı için, cinsiyet, medeniyet durum gibi ikili karşılaştırmalarda Student t 
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testi, eğitim durumu, gelir düzeyi gibi 3 ve daha fazla grup arasındaki farklılıklar ise tek yönlü varyans 

analizi ve tukey çoklu karşılaştırma testiyle ortaya koyulmuştur.  

 

3. BULGULAR 

Katılımcıların ölçek maddelerine verdikleri cevapların iç tutarlılık katsayıları (cronbach alpha 

değerleri) Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Katılımcıların ölçek maddelerine verdikleri cevaplara ait iç tutarlılık katsayıları 

Ölçek tam ve alt boyutlar İç Tutarlılık Katsayısı Değerlendirme 

Yılmazlık 0,945 Yüksek Düzeyde Güvenilir 

Güçlü Olma 0,891 Yüksek Düzeyde Güvenilir 

Girişimci Olma 0,690 Orta Düzeyde Güvenilir 

İyimser/Yaşama Bağlı Olma 0,739 Orta Düzeyde Güvenilir 

İletişim/İlişki Kurma 0,673 Orta Düzeyde Güvenilir 

Öngörü 0,537 Orta Düzeyde Güvenilir 

Amaca Ulaşma 0,703 Orta Düzeyde Güvenilir 

Lider Olma 0,685 Orta Düzeyde Güvenilir 

Araştırıcı Olma 0,638 Orta Düzeyde Güvenilir 

Kindarlık 0,924 Yüksek Düzeyde Güvenilir 

 

Ölçeğin tamamı için iç tutarlık katsayıları 0,8’in üzerinde olduğu için verilen cevapları yüksek 

düzeyde güvenilir kabul edilebilir. Alt boyutlarda ise, için iç tutarlık katsayıları 0,5’in üzerinde olduğu 

için orta ve yüksek düzeyde güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. 
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Tablo 2. Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin frekans ve yüzde dağılımları 

Cinsiyet n %  Medeni Durum n % 

Kadın  138 37,0  Bekar  351 94,1 

Erkek 235 63,0  Evli 22 5,9 

Toplam 373 100,0  Toplam 373 100,0 

       

Eğitim Durumu n %  Gelir Düzeyi n % 

Önlisans 46 12,3  Düşük 166 44,5 

Lisans 305 81,8  Orta 157 42,1 

Lisansüstü 22 5,9  Yüksek 50 13,4 

Toplam 373 100,0  Toplam 373 100,0 

       

Bölüm n %  AKÇ n % 

Spor Yönetimi 79 21,2  1 133 35,7 

ANT 46 12,3  2 119 31,9 

SYB 12 32,4  3 58 15,5 

BSÖ 39 10,5  4 31 8,3 

REK 88 23,6  5  32 8,6 

Toplam   373 100,0  Toplam 373 100,0 

       

KS n %  AKSK n % 

1.sınıf 65 17,4  0 13 3,5 

2.sınıf 103 27,6  1 62 16,6 

3.sınıf 92 24,7  2 90 24,1 

4.sınıf 113 30,3  3 98 26,3 

Toplam 373 100,0  4 54 14,5 
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    5 ve üzeri 56 15,0 

Üniversite n %  Toplam 373 100,0 

Devlet 308 82,6     

Vakıf-Özel 65 17,4     

Toplam 373 100,0     

MD; Medeni Durum, ED; Eğitim Durumu, GD; Gelir Düzeyi, AKÇ; Ailedeki Kaçıncı Çocuk, KS; 

Kaçıncı Sınıf, AKSK; Ailedeki Kardeş Sayısı Kaçtır. 

 

Araştırmaya katılan bireylerin bazı sosyo-demografik özellikleri incelendiğinde, katılımcıların %63’ü 

erkek, %37’si kadın; %12,3 nün önlisans bölümünde, %81,8 nin lisans bölümlerinde okuyan, % 5,9 

nun ise lisansüstü öğrencisi olduğu görülmektedir (Tablo 2). Gelir düzeyi açısından incelendiğinde, 

katılımcıların %44,5’nin düşük gelire sahip olduğu, %42,1’nin orta düzey gelire sahip oldukları, % 

13,4’nün ise yüksek gelire sahip oldukları belirlenmiştir.  

 

Tablo 3.  Katılımcıların Cinsiyet Durumuna Göre Yılmazlık Ve Kindarlık Düzeyleri 

Ölçekler ve alt boyutları 

Kadın (n=  138) Erkek (n= 235) 

P-değeri 

Ortalama Std. Sapma Ortalama Std. Sapma 

Yılmazlık 191,83 29,63 190,42 30,44 0,663 

Güçlü Olma 60,29 10,63 60,27 10,58 0,985 

Girişimci Olma 33,09 5,70 33,04 5,52 0,935 

İYBO 19,33 4,22 18,81 4,35 0,263 

İİK 16,06 3,18 15,77 3,31 0,404 

Öngörü 11,45 2,03 11,24 2,39 0,395 

Amaca Ulaşma 15,94 3,12 15,63 3,22 0,355 

Lider Olma 19,30 3,88 19,39 3,77 0,831 

Araştırıcı Olma 8,15 1,58 8,11 1,69 0,834 

Kindarlık 22,31 10,48 25,02 10,44 0,016 

İYBO: İyimser/Yaşama Bağlı Olma; İİK: İletişim/İlişki Kurma 

 

Yapılan araştırmada cinsiyet durumuna göre erkek katılımcıların kadın katılımcılara nazaran kindarlık 

düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Yılmazlık toplam puanı ve alt boyut puanlarında 

anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. (P< 0,05; Tablo 3). 



ADIYAMAN 
ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ KONGRESİ 

 

160 

Tablo 4.  Katılımcıların Medeni Durumuna Göre Yılmazlık Ve Kindarlık Düzeyleri 

Ölçekler ve alt boyutları 

Evli (n=   22) Bekar (n= 351) 

P-değeri 

Ortalama Std. Sapma Ortalama Std. Sapma 

Yılmazlık 188,86 30,58 191,07 30,12 0,739 

Güçlü Olma 60,18 11,04 60,28 10,57 0,966 

Girişimci Olma 32,14 5,38 33,11 5,59 0,426 

İYBO 18,77 4,30 19,01 4,31 0,799 

İİK 15,36 2,59 15,91 3,30 0,450 

Öngörü 11,45 2,20 11,31 2,27 0,772 

Amaca Ulaşma 15,82 2,75 15,74 3,21 0,909 

Lider Olma 19,50 4,17 19,35 3,79 0,858 

Araştırıcı Olma  7,95 2,01 8,14 1,63 0,611 

Kindarlık 30,36 12,62 23,62 10,27 0,003 

İYBO: İyimser/Yaşama Bağlı Olma; İİK: İletişim/İlişki Kurma 

 

Yapılan araştırmada medeni hal durumuna göre evli katılımcıların bekar katılımcılara göre kindarlık 

düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Evli ve bekar katılımcıların yılmazlık toplam puanları 

ve alt boyut toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. (P< 0,05; Tablo 4). 

 

Tablo 5.  Katılımcıların Eğitim Durumuna Göre Yılmazlık ve Kindarlık Düzeyleri 

Eğitim Durumu n Ortalama Std. Sapma P-değeri 

Yılmazlık Ölçeği Toplam Puanı 

Önlisans 46 200,78a 25,82 

0,048 Lisans 305 189,44b 30,37 

Lisansüstü 22 191,27ab 32,26 

Güçlü Olma Alt Boyut Toplam Puanı 

Önlisans 46 62,17 9,50 0,413 
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Lisans 305 60,06 10,73 

Lisansüstü 22 59,36 10,74 

Girişimci Olma Alt Boyut Toplam Puanı 

Önlisans 46 35,22a 4,65 

0,019 Lisans 305 32,74b 5,62 

Lisansüstü 22 32,91b 5,98 

İyimser-Yaşama Bağlı Olma Alt Boyut Toplam Puanı 

Önlisans 46 20,39a 3,87 

0,035 Lisans 305 18,73b 4,31 

Lisansüstü 22 19,77ab 4,57 

İletişim-İlişki Kurma Alt Boyut Toplam Puanı 

Önlisans 46 16,26 3,28 

0,551 Lisans 305 15,79 3,26 

Lisansüstü 22 16,27 3,22 

Öngörü Alt Boyut Toplam Puanı 

Önlisans 46 11,98 1,84 

0,054 Lisans 305 11,19 2,32 

Lisansüstü 22 11,77 1,90 

Amaca Ulaşma Alt Boyut Toplam Puanı 

Önlisans 46 16,67 2,89 

0,104 Lisans 305 15,60 3,24 

Lisansüstü 22 15,73 2,75 

Lider Olma Alt Boyut Toplam Puanı 

Önlisans 46 20,72a 2,84 

0,035 

Lisans 305 19,18b 3,84 
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Lisansüstü 22 19,05b 4,63 

Araştırıcı Olma Alt Boyut Toplam Puanı 

Önlisans 46 8,35 1,42 

0,613 Lisans 305 8,09 1,67 

Lisansüstü 22 8,18 1,92 

Kindarlık Ölçeği Toplam Puanı 

Önlisans 46 21,39 9,42 

0,157 Lisans 305 24,28 10,59 

Lisansüstü 22 25,82 11,32 

 

Yapılan araştırmada katılımcıların eğitim durumuna göre önlisans okuyanların lisans ve lisansüstü 

eğitim almakta olanlara göre yılmazlık toplam puanı ve girişimci olma, iyimser/yaşama bağlı olma alt 

boyut puanlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (P<0,05; Tablo 5). 

 

Tablo 6.  Katılımcıların Gelir Durumuna Göre Yılmazlık Ve Kindarlık Düzeyleri 

Gelir Düzeyi n Ortalama Std. Sapma P-değeri 

Yılmazlık Ölçeği Toplam Puanı 

Düşük(Gelir<Gider) 166 187,90 31,42 

0,193 Orta (Gelir=Gider) 157 192,80 28,39 

Yüksek (Gelir>Gider) 50 195,22 30,54 

Güçlü Olma Alt Boyut Toplam Puanı 

Düşük(Gelir<Gider) 166 59,90 10,68 

0,587 Orta (Gelir=Gider) 157 60,24 10,28 

Yüksek (Gelir>Gider) 50 61,66 11,31 

Girişimci Olma Alt Boyut Toplam Puanı 

Düşük(Gelir<Gider) 166 32,20b 6,39 0,013 



ADIYAMAN 
ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ KONGRESİ 

 

163 

Orta (Gelir=Gider) 157 33,46ab 4,66 

Yüksek (Gelir>Gider) 50 34,62a 4,93 

İyimser-Yaşama Bağlı Olma Alt Boyut Toplam Puanı 

Düşük(Gelir<Gider) 166 18,28b 4,50 

0,013 Orta (Gelir=Gider) 157 19,52ab 4,07 

Yüksek (Gelir>Gider) 50 19,78a 4,06 

İletişim-İlişki Kurma Alt Boyut Toplam Puanı 

Düşük(Gelir<Gider) 166 15,72 3,38 

0,700 Orta (Gelir=Gider) 157 16,02 3,16 

Yüksek (Gelir>Gider) 50 15,94 3,19 

Öngörü Alt Boyut Toplam Puanı 

Düşük(Gelir<Gider) 166 11,22 2,21 

0,701 Orta (Gelir=Gider) 157 11,43 2,15 

Yüksek (Gelir>Gider) 50 11,28 2,75 

Amaca Ulaşma Alt Boyut Toplam Puanı 

Düşük(Gelir<Gider) 166 15,35 3,56 

0,087 Orta (Gelir=Gider) 157 15,99 2,84 

Yüksek (Gelir>Gider) 50 16,28 2,78 

Lider Olma Alt Boyut Toplam Puanı 

Düşük(Gelir<Gider) 166 18,99 3,89 

0,156 Orta (Gelir=Gider) 157 19,80 3,63 

Yüksek (Gelir>Gider) 50 19,22 4,02 

Araştırıcı Olma Alt Boyut Toplam Puanı 

Düşük(Gelir<Gider) 166 8,12 1,71 

0,994 

Orta (Gelir=Gider) 157 8,14 1,56 
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Yüksek (Gelir>Gider) 50 8,12 1,77 

Kindarlık Ölçeği Toplam Puanı 

Düşük(Gelir<Gider) 166 24,34 11,14 

0,426 Orta (Gelir=Gider) 157 23,26 10,06 

Yüksek (Gelir>Gider) 50 25,30 9,84 

 

Yapılan araştırmada katılımcıların gelir düzeyleri incelendiğinde gelir durumu yüksek olanların, gelir 

durumu düşük olanlara göre, girişimci ve iyimser/yaşama bağlı olma yılmazlık alt boyut puanlarının 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. (P <  0,05; Tablo 6). 

 

Tablo 7.  Katılımcıların AKSK Durumuna Göre Yılmazlık ve Kindarlık Düzeyleri 

Ailedeki Kardeş Sayısı n Ortalama Std. Sapma P-değeri 

Yılmazlık Ölçeği Toplam Puanı 

Yok 13 191,00 24,16 

 

0,751 

1 62 188,79 28,61 

2 90 194,78 31,55 

3 98 188,63 29,01 

4 54 192,74 32,22 

5 ve üzeri 56 189,46 30,95 

Güçlü Olma Alt Boyut Toplam Puanı 

Yok 13 64,62 7,37 

0,327 

1 62 59,39 9,83 

2 90 61,67 11,25 

3 98 59,62 10,36 

4 54 60,70 10,91 

5 ve üzeri 56 58,75 10,85 
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Girişimci Olma Alt Boyut Toplam Puanı 

Yok 13 31,62 5,69 

0,537 

1 62 33,11 5,32 

2 90 33,76 6,20 

3 98 32,37 5,27 

4 54 33,48 6,06 

5 ve üzeri 56 33,00 4,84 

İyimser-Yaşama Bağlı Olma Alt Boyut Toplam Puanı 

Yok 13 17,31 4,64 

0,449 

1 62 18,48 4,52 

2 90 19,28 4,36 

3 98 18,80 4,19 

4 54 19,33 4,41 

5 ve üzeri 56 19,55 3,97 

İletişim-İlişki Kurma Alt Boyut Toplam Puanı 

Yok 13 15,15 3,63 

0,706 

1 62 15,74 3,02 

2 90 16,21 3,45 

3 98 15,57 3,41 

4 54 16,17 3,08 

5 ve üzeri 56 15,89 3,07 

Öngörü Alt Boyut Toplam Puanı 

Yok 13 11,31 1,89 

0,674 1 62 11,34 2,02 

2 90 11,54 2,33 
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3 98 11,44 2,15 

4 54 11,07 2,41 

5 ve üzeri 56 10,96 2,53 

Amaca Ulaşma Alt Boyut Toplam Puanı 

Yok 13 15,77 1,54 

0,946 

1 62 15,66 3,20 

2 90 16,00 3,28 

3 98 15,65 2,98 

4 54 15,85 3,81 

5 ve üzeri 56 15,46 3,06 

Lider Olma Alt Boyut Toplam Puanı 

Yok 13 18,85 2,82 

0,589 

1 62 18,98 3,52 

2 90 19,71 3,89 

3 98 18,95 3,69 

4 54 19,61 3,67 

5 ve üzeri 56 19,80 4,49 

Araştırıcı Olma Alt Boyut Toplam Puanı 

Yok 13 8,54 1,39 

0,652 

1 62 8,11 1,53 

2 90 8,31 1,66 

3 98 8,04 1,70 

4 54 8,15 1,80 

5 ve üzeri 56 7,89 1,63 

Kindarlık Ölçeği Toplam Puanı 
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Yok 13 32,46a 13,09 

0,006 

1 62 24,21b 10,78 

2 90 22,09b 9,74 

3 98 24,55b 10,19 

4 54 26,19ab 10,96 

5 ve üzeri 56 21,91b 9,87 

 

Yapılan araştırmada katılımcıların kardeş sayısı durumu incelendiğinde, kardeşi olmayan 

katılımcıların kardeşi olan katılımcılara oranla daha kindar oldukları tespit edilmiştir (P<0,05; Tablo 

7). 

 

Tablo 8. Katılımcıların AKÇ Durumuna Göre Yılmazlık ve Kindarlık Düzeyleri 

Ailedeki Kaçıncı Çocuk n Ortalama Std. Sapma P-değeri 

Yılmazlık Ölçeği Toplam Puanı 

1 133 192,42 29,34 

0,264 

2 119 193,90 29,71 

3 58 183,72 29,80 

4 31 190,35 33,47 

5 32 187,47 31,40 

Güçlü Olma Alt Boyut Toplam Puanı 

1 133 61,37 10,54 

0,277 

 

 

2 119 60,77 10,33 

3 58 58,45 9,82 

4 31 59,48 12,31 

5 32 57,97 11,04 

Girişimci Olma Alt Boyut Toplam Puanı 
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1 133 33,02ab 6,01 

0,018 

2 119 34,20a 5,35 

3 58 31,26b 5,33 

4 31 33,10ab 4,98 

5 32 32,16ab 4,79 

İyimser-Yaşama Bağlı Olma Alt Boyut Toplam Puanı 

1 133 18,92 4,23 

0,345 

2 119 19,33 4,37 

3 58 18,09 4,22 

4 31 18,94 4,41 

5 32 19,81 4,38 

İletişim-İlişki Kurma Alt Boyut Toplam Puanı 

1 133 15,95 3,25 

0,395 

2 119 16,16 3,28 

3 58 15,12 3,54 

4 31 15,87 2,69 

5 32 15,84 3,16 

Öngörü Alt Boyut Toplam Puanı 

1 133 11,41 2,31 

0,785 

2 119 11,41 2,05 

3 58 10,98 2,50 

4 31 11,32 2,57 

5 32 11,22 2,11 

Amaca Ulaşma Alt Boyut Toplam Puanı 

1 133 16,08 2,89 0,361 
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2 119 15,81 3,11 

3 58 15,14 3,88 

4 31 15,71 3,63 

5 32 15,25 2,74 

Lider Olma Alt Boyut Toplam Puanı 

1 133 19,33 3,95 

0,579 

2 119 19,68 3,47 

3 58 18,66 3,66 

4 31 19,45 4,02 

5 32 19,47 4,48 

Araştırıcı Olma Alt Boyut Toplam Puanı 

1 133 8,20 1,66 

0,720 

2 119 8,18 1,53 

3 58 8,10 1,86 

4 31 8,06 1,90 

5 32 7,75 1,41 

Kindarlık Ölçeği Toplam Puanı 

1 133 25,02 10,93 

0,234 

2 119 23,01 10,08 

3 58 25,02 10,20 

4 31 24,77 12,05 

5 32 21,03 9,06 

 

Yapılan araştırmada katılımcıların AKÇ (ailedeki kaçıncı çocuk) kardeş sayısı durumu incelendiğinde 

ailede ikinci çocuk olanlar diğer guruplara göre yılmazlık alt boyutu olan girişimci olma boyutu daha 

yüksek çıktığı tespit edilmiştir (P<0,05; Tablo 8). 
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Tablo 9. Katılımcıların Sınıf Durumuna Göre Yılmazlık ve Kindarlık Düzeyleri 

Sınıf n Ortalama Std. Sapma P-değeri 

Yılmazlık Ölçeği Toplam Puanı 

1. Sınıf 65 195,94 28,04 

0,312 

2. Sınıf 103 187,82 30,10 

3. Sınıf 92 192,85 30,26 

4. Sınıf 113 189,37 31,06 

Güçlü Olma Alt Boyut Toplam Puanı 

1. Sınıf 65 61,28 9,16 

0,583 

2. Sınıf 103 59,29 10,86 

3. Sınıf 92 60,99 10,94 

4. Sınıf 113 60,02 10,83 

Girişimci Olma Alt Boyut Toplam Puanı 

1. Sınıf 65 33,91 5,96 

0,560 

2. Sınıf 103 33,07 5,07 

3. Sınıf 92 32,88 5,73 

4. Sınıf 113 32,70 5,69 

İyimser-Yaşama Bağlı Olma Alt Boyut Toplam Puanı 

1. Sınıf 65 19,98 4,31 

0,206 

2. Sınıf 103 18,56 4,34 

3. Sınıf 92 18,86 4,16 

4. Sınıf 113 18,95 4,35 

İletişim-İlişki Kurma Alt Boyut Toplam Puanı 

1. Sınıf 65 15,55 3,39 

0,549 

2. Sınıf 103 15,66 3,55 
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3. Sınıf 92 15,97 3,24 

4. Sınıf 113 16,18 2,92 

Öngörü Alt Boyut Toplam Puanı 

1. Sınıf 65 11,55 2,09 

0,626 

2. Sınıf 103 11,13 2,10 

3. Sınıf 92 11,43 2,26 

4. Sınıf 113 11,27 2,49 

Amaca Ulaşma Alt Boyut Toplam Puanı 

1. Sınıf 65 16,65a 2,94 

0,003 

2. Sınıf 103 15,48ab 3,21 

3. Sınıf 92 16,26a 2,66 

4. Sınıf 113 15,04b 3,52 

Lider Olma Alt Boyut Toplam Puanı 

1. Sınıf 65 20,17a 3,65 

0,026 

2. Sınıf 103 18,54b 3,63 

3. Sınıf 92 19,84ab 3,92 

4. Sınıf 113 19,25ab 3,85 

Araştırıcı Olma Alt Boyut Toplam Puanı 

1. Sınıf 65 8,37 1,69 

0,325 

2. Sınıf 103 7,99 1,55 

3. Sınıf 92 8,27 1,81 

4. Sınıf 113 8,00 1,58 

Kindarlık Ölçeği Toplam Puanı 

1. Sınıf 65 22,46 10,46 

0,550 

2. Sınıf 103 24,24 10,56 
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3. Sınıf 92 24,90 11,16 

4. Sınıf 113 23,98 10,01 

 

Yapılan araştırmada katılımcıların sınıf durumuna göre Yılmazlık düzeyleri incelendiğinde birinci 

sınıfta olanların hem amaca ulaşma hem de lider olma puanları en yüksek olduğu tespit edilmiştir 

(P<0,05; Tablo 9). 

 

Tablo 10. Katılımcıların Bölüm Durumuna Göre Yılmazlık ve Kindarlık Düzeyleri 

Bölüm n Ortalama Std. Sapma P-değeri 

Yılmazlık Ölçeği Toplam Puanı 

Spor Yönetimi 79 197,27 27,73 

0,067 

 

ANT 46 185,74 32,34 

SYB 121 189,15 30,05 

BSÖ 39 183,15 32,85 

REK 88 193,91 28,97 

Güçlü Olma Alt Boyut Toplam Puanı 

Spor Yönetimi 79 61,67 9,71 

0,107 

ANT 46 58,80 11,22 

SYB 121 59,21 10,71 

BSÖ 39 58,28 11,15 

REK 88 62,14 10,34 

Girişimci Olma Alt Boyut Toplam Puanı 

Spor Yönetimi 79 33,91 5,44 

0,362 

ANT 46 32,63 6,01 

SYB 121 33,16 5,18 

BSÖ 39 31,74 5,97 
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REK 88 32,95 5,81 

İyimser-Yaşama Bağlı Olma Alt Boyut Toplam Puanı 

Spor Yönetimi 79 19,77 4,00 

0,170 

 

ANT 46 18,07 4,66 

SYB 121 19,19 4,17 

BSÖ 39 18,18 4,26 

REK 88 18,90 4,51 

İletişim-İlişki Kurma Alt Boyut Toplam Puanı 

Spor Yönetimi 79 16,15 3,21 

0,825 

ANT 46 15,76 3,39 

SYB 121 15,79 2,95 

BSÖ 39 15,44 3,44 

REK 88 15,99 3,58 

Öngörü Alt Boyut Toplam Puanı 

Spor Yönetimi 79 11,87 2,14 

0,125 

ANT 46 11,07 2,22 

SYB 121 11,10 2,22 

BSÖ 39 11,03 2,22 

REK 88 11,39 2,41 

Amaca Ulaşma Alt Boyut Toplam Puanı 

Spor Yönetimi 79 16,29 2,88 

0,053 

ANT 46 15,02 3,72 

SYB 121 15,56 3,08 

BSÖ 39 14,97 3,69 

REK 88 16,22 2,94 
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Lider Olma Alt Boyut Toplam Puanı 

Spor Yönetimi 79 20,63a 3,27 

>0,001 

ANT 46 18,33bc 4,31 

SYB 121 19,22abc 3,56 

BSÖ 39 17,74c 4,28 

REK 88 19,66ab 3,74 

Araştırıcı Olma Alt Boyut Toplam Puanı 

Spor Yönetimi 79 8,32 1,62 

0,416 

ANT 46 8,20 1,78 

SYB 121 7,95 1,61 

BSÖ 39 7,90 1,73 

REK 88 8,27 1,63 

Kindarlık Ölçeği Toplam Puanı 

Spor Yönetimi 79 21,72b 8,80 

0,005 

ANT 46 28,09a 10,53 

SYB 121 22,82b 8,73 

BSÖ 39 26,64ab 11,08 

REK 88 24,43ab 13,00 

 

Yapılan araştırmada katılımcıların bölüm durumuna göre “yılmazlık” ve “kindarlık” düzeyleri 

incelendiğinde yılmazlık lider olma alt boyutunda spor yöneticiliği en yüksek değer çıkarken 

öğretmenlik ve antrenörlük bölümleri en düşük çıkmıştır. Ayrıca antrenörlük ve Öğretmenlik 

bölümünde okuyanların kindarlık düzeyleri en yüksek, spor yönetimi ve spor yöneticiliği okuyan 

katılımcıların kindarlık düzeyleri en düşük çıkmıştır.(P <  0,05; Tablo 10). 

 

  



ADIYAMAN 
ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ KONGRESİ 

 

175 

Tablo 11. Katılımcıların Üniversite Durumuna Göre Yılmazlık ve Kindarlık Düzeyleri 

Ölçekler ve alt boyutları 

Devlet (n=  308) Vakıf (n= 65) 

P-değeri 

Ortalama Std. Sapma Ortalama Std. Sapma 

Yılmazlık 191,09 30,60 190,26 27,90 0,841 

Güçlü Olma 60,57 10,78 58,86 9,56 0,236 

Girişimci Olma 33,00 5,66 33,34 5,24 0,654 

İYBO 18,95 4,42 19,25 3,74 0,613 

İİK 15,85 3,30 16,00 3,06 0,732 

Öngörü 11,28 2,34 11,51 1,84 0,460 

Amaca Ulaşma 15,72 3,15 15,85 3,39 0,774 

Lider Olma 19,44 3,78 19,00 3,94 0,403 

Araştırıcı Olma 8,12 1,67 8,15 1,59 0,893 

Kindarlık 23,96 10,83 24,26 9,00 0,836 

İYBO: İyimser/Yaşama Bağlı Olma; İİK: İletişim/İlişki Kurma 

 

Yapılan araştırmada katılımcıların üniversite durumuna göre “yılmazlık” ve “kindarlık” düzeyleri 

incelendiğinde hem devlet hemde vakıf üniversitelerinde okuyanlar arasında anlamlı bir farklılık 

olduğu tespit edilememiştir  (P > 0,05; Tablo 11).  

 

Tablo 12. Katılımcıların Yaş Dağılımına Göre Yılmazlık ve Kindarlık Düzeyleri 

Yaş dağılımı n Ortalama Std. Sapma P-değeri 

Yılmazlık Ölçeği Toplam Puanı 

18-20 95 188,64 28,50 

0,052 

21-23 167 187,92 30,69 

24-26 78 198,42 30,15 

27 ve üzeri 33 195,18 29,40 

Güçlü Olma Alt Boyut Toplam Puanı 
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18-20 95 58,96 9,90 

0,054 

21-23 167 59,57 11,13 

24-26 78 62,99 10,18 

27 ve üzeri 33 61,24 9,77 

Girişimci Olma Alt Boyut Toplam Puanı 

18-20 95 33,35 5,48 

0,142 

21-23 167 32,34 5,75 

24-26 78 33,85 5,07 

27 ve üzeri 33 33,97 5,94 

İyimser-Yaşama Bağlı Olma Alt Boyut Toplam Puanı 

18-20 95 18,88 b 4,51 

0,011 

21-23 167 18,34 b 4,21 

24-26 78 20,06 a 4,29 

27 ve üzeri 33 20,15 a 3,62 

İletişim-İlişki Kurma Alt Boyut Toplam Puanı 

18-20 95 15,26 b 3,48 

0,020 

21-23 167 15,75 ab 3,23 

24-26 78 16,78 a 2,87 

27 ve üzeri 33 16,09 ab 3,26 

Öngörü Alt Boyut Toplam Puanı 

18-20 95 10,99 1,89 

0,203 

21-23 167 11,31 2,18 

24-26 78 11,73 2,69 

27 ve üzeri 33 11,33 2,48 

Amaca Ulaşma Alt Boyut Toplam Puanı 
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18-20 95 16,03 3,24 

0,276 

21-23 167 15,41 3,30 

24-26 78 15,86 3,17 

27 ve üzeri 33 16,33 2,27 

Lider Olma Alt Boyut Toplam Puanı 

18-20 95 18,98 3,46 

0,147 

21-23 167 19,11 3,70 

24-26 78 20,09 4,27 

27 ve üzeri 33 19,97 3,99 

Araştırıcı Olma Alt Boyut Toplam Puanı 

18-20 95 8,07 1,55 

0,070 

21-23 167 7,98 1,76 

24-26 78 8,56 1,33 

27 ve üzeri 33 8,00 1,90 

Kindarlık Ölçeği Toplam Puanı 

18-20 95 24,25 10,66 

0,988 

21-23 167 24,04 10,44 

24-26 78 23,90 10,41 

27 ve üzeri 33 23,52 11,26 

 

24 yaş ve üzeri katılımcıların İyimser-Yaşama Bağlı Olma ve İletişim-İlişki Kurma Alt Boyut Toplam 

Puanları 23 yaş ve altı katılımcılara göre daha yüksek bulunmuştur (P<0,05). 
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Tablo 13. Katılımcıların Yılmazlık ve Kindarlık Düzeyleri Arası İlişkiler 

  Yılmazlı

k 

GO GirO İYBO İİK Öngör

ü 

AU LO AO 

Kindarlı

k 

r-

değer

i 

-0,486   -0,295   -0,467   -0,504   -0,525   -0,380   -0,350   -0,451   -0,269   

p-

değer

i 

<0,001 <0,00

1 

<0,00

1 

<0,00

1 

<0,00

1 

<0,001 <0,00

1 

<0,00

1 

<0,00

1 

GO: Güçlü olma; GirO: Girişimci olma; İYBO: İyimser/Yaşama Bağlı Olma; İİK: İletişim/İlişki 

Kurma; AU: Amaca ulaşma; LO: Lider olma; AO: Araştırıcı olma 

 

Katılımcıların kindarlık düzeyleri ile yılmazlık düzeyleri arasında negatif anlamlı bir ilişki olduğu 

tespit edilmiştir. Katılımcıların kindarlık düzeyi arttıkça yılmazlık düzeyleri ve buna bağlı olarak alt 

boyut toplam puanları (Girişimci olma, Lider olma vb) düşmektedir (P<0,001). 

 

SONUÇ 

Yapılan araştırmadan elde edilen bulgulara göre kadınlara göre erkeklerin, bekarlara göre evlilerin 

daha kindar olduğu tespit edilmiştir. Lisans ve lisansüstü öğrencilerine göre önlisans öğrencilerinin 

yılmazlık toplam puanları ve girişimci olma, iyimser/yaşama bağlı olma, lider olma alt boyutlarının 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. gelir düzeyi yüksek olan katılımcıların, düşük olan katılımcılara 

göre girişimci olma ve iyimser/yaşama bağlı olma seviyeleri daha yüksek bulunmuştur. Kardeşi 

olmayan katılımcıların, kardeşi olan katılımcılara göre kindarlık düzeyleri daha yüksek çıkmıştır. 

Çocuk sayısı sırasına göre ikinci çocuk olan katılımcıların diğer katılımcılara oranla girişimci olma alt 

boyutunun daha yüksek çıktığı tespit edilmiştir. Birinci sınıfta okuyan katılımcıların diğer sınıftaki 

katılımcılara oranla amaca ulaşma ve lider olma alt boyutlarının en yüksek seviyelerde olduğu tespit 

edilmiştir. Diğer bölümlere göre  spor yöneticiliği bölümünde okuyan öğrencilerin, lider olma alt 

boyutu en yüksek, antrenörlük ve öğretmenlik okuyan öğrencilerin ise en düşük seviyede çıktığı tespit 

edilmiştir. Bununla beraber öğretmenlik ve antrenörlük bölümünde okuyan öğrencilerin kindarlık 

düzeyleri en yüksek, spor yönetimi ve spor yöneticiliğinde okuyan katılımcıların ise kindarlık 

düzeylerinin en düşük olduğu sonucuna varılmıştır. 24 yaş ve üzeri katılımcıların İyimser-Yaşama 

Bağlı Olma ve İletişim-İlişki Kurma Alt Boyut Toplam Puanları 23 yaş ve altı katılımcılara göre daha 

yüksek bulunduğu tespit edilmiştir. Yapılan anket araştırmasında katılımcıların üniversite durumuna 

göre  “yılmazlık” ve “kindarlık” düzeyleri  incelendiğinde  hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde 

okuyanlar arasında  anlamlı bir farklılık  olmadığı tespit edilmiştir. 

Katılımcıların kindarlık düzeyleri ile yılmazlık düzeyleri arasında negatif anlamlı bir ilişki olduğu 

tespit edilmiştir. Katılımcıların kindarlık düzeyi arttıkça yılmazlık düzeyleri ve buna bağlı olarak alt 

boyut toplam puanları (Girişimci olma, Lider olma vb) düşmektedir. 

Toplumumuzda var olan kindarlık düzeyinin düşürülmesi veya kindarlık duygusunun düşük 

seviyelerde olabilmesi için küçük yaşlardan itibaren M.E.B bünyesindeki okullarda fair play dersleri 
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verilerek, çocukların ve gençlerin sevgi ve kardeşlik duyguları içerisinde yetiştirilmesine özen 

gösterilmelidir. Ayrıca sosyal medyada ve yapılan yayınlarda çatışmacı ve düşmanlık dilinin 

kullanılmamasına dikkat edilmelidir. RTÜK’ün spor yayınlarında düşmanlık içeren yayınları hem 

cezalandırmalı hem de engellenmesini sağlamalıdır. 

Büyüyen spor endüstrisinde futbol en büyük ekonomiye sahip branştır. Spor elemanları, bu büyük 

endüstriden daha fazla pay almak ve başarıyı yakalamak adına yöneticiler, sporcular, antrenörler vs. 

toplumu geren, insanların birbirine kin duymasını sağlayan açıklamalar yapmaktadırlar. T.F.F’nin bu 

tarz açıklamalara çok ciddi yaptırımlar uygulayarak tekrarlanmamasını sağlamalıdır. 

Pandemi dolayısıyla öğrenciler, yaklaşık 1,5 yıldır okullarına gidememiş olup, kısıtlı imkanlarla 

dışarıya çıkmışlardır. Bu süreçte sosyalleşemeyen öğrenciler psikolojik anlamda etkilenerek olumsuz 

duygu ve düşüncelere kapılmaları doğal bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Normalleşme sürecinin 

bir an önce hızlandırılarak öğrencilerin okullarına dönmeleri sağlanmalıdır. 

Öğrencilerin çevresindeki insanların (okul, arkadaş vs.) kendilerine yaklaşımından ötürü de öğrenciler 

kindarlık duygusuna kapılabilirler. Bu yüzden okuldaki hocaların öğrencilerle iletişimine, tavır ve 

davranışlarına dikkat etmesi gerekmektedir. 

Öğrenciler, eğer elde ettikleri bir başarı, hayal ettikleri uyuşmuyorsa bu da öğrenciyi kindarlığa 

itebilir. Bu yüzden öğrenciler gerçekçi beklentiler içerisine girmelidir.  

Spor müsabakalarının yapıldığı alanlarda kardeşliği vurgulayan ve öne çıkaran pankart, bayrak vs. gibi 

mottaların kullanılmasının yararlı olacağı düşünülmelidir. 
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BİR VAKA OLGUSU IŞIĞINDA SOSYAL HİZMETİN ETİK PENCERESİNE GÜNCEL 

BAKIŞ 

CURRENT REWIEV ON THE ETHICS WINDOW OF SOCIAL WORK IN THE LIGHT OF A 

CASE 

 

Fatmanur ALSANCAK 

Arş. Gör. , Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 

 

Özet 

İnsan hakları ve sosyal adalet üzerine kurulu olan sosyal hizmet disiplini, insanın değerine ve 

sorunlarına odaklanarak sorun çözme ve sosyal değişim ile insanı güçlü ve özgür kılmayı hedefleyen 

evrensel düşünce temelli bir meslektir. Sosyal hizmet mesleğinin etik boyutu kümülatif olarak gelişim 

göstererek günümüze kadar gelmiştir. Etik kurallar karar alma ve değerlendirme sürecinde genel bir 

rehberlik sunmaktadır. Günümüzde etik kavramının teknolojik gelişmeler ışığında ele alınması 

gerekliliği ortaya çıkmakta, dijitalleşmeye bağlı sosyal hizmet etiği tartışması gündeme gelmektedir. 

Mesleki değerler ile toplumun genel olarak kabul ettiği ahlaki normların birbirinden ayırt edilememesi 

sonucu ortaya çıkan bu durumlarda etik karar verme sürecinin de sağlıklı uygulanmadığı, uzmandan 

uzmana ve aynı uzmanın vakadan vakaya farklı kararlarla müdahale yolunu izlediği ortaya 

çıkmaktadır. Bu çalışmada sosyal hizmette güncel tartışmalardan yola çıkılarak etik karar alma 

tartışması yapılmaktadır.  

Türkiye’de sosyal hizmet mesleği için bir süpervizyon mekanizmasının henüz oluşmamış olması, 

sosyal hizmet etik ilkelerinin ihlalini izleyen/denetleyen ulusal bir mekanizmasının olmaması, sosyal 

medyada yapılan paylaşımlar, uzman ile müracaatçının güvenli olmayan bir dijital ortamda görüşmesi 

gibi konularda müracaatçıların mahremiyetine saygı ilkesi açısından gizliliğin korunmasına yönelik 

net bir çerçeveye ihtiyaç olduğu görülmektedir. Sosyal hizmetin profesyonelleşmesindeki süreçte etik 

ilkelerin ve değerlerin evrenselliği ile yerel bilginin ne kadar uygulamalara yansıtılabildiği üzerine 

yapılan tartışmaların yine etik ilkeler çerçevesnde değerlendirilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal hizmet, etik, değer, karar alma modelleri 

 

Abstract 

Social work profession, which is based on human rights and social justice, is a universal thought-based 

profession that aims to make people strong and free through problem solving and social change by 

focusing on human values and problems. The ethical dimension of the social work -as an academic 

discipline- has come to the present day by developing cumulatively. Ethical rules provide general 

guidance in the decision-making and evaluation process. Today, the necessity of addressing the 

concept of ethics in the light of technological developments arises, and the social work ethics debate 

related to digitalization comes to the fore. In these cases, which arise as a result of the inability to 

distinguish between professional values and moral norms generally accepted by the society, it is 

revealed that the ethical decision-making process is not implemented properly, and the same expert 

follows the way of intervention with different decisions from case to case. In this study, a discussion 

of ethical decision making is made based on current discussions in social work. 
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Confidentiality is protected in terms of respect for the privacy of clients on issues such as the absence 

of a supervision mechanism for the social work profession in Turkey, the absence of a national 

mechanism that monitors/inspects the violation of social work ethical principles, the posts made on 

social media, the meeting between the expert and the client in an unsafe digital environment. There 

appears to be a need for a clear framework for It was emphasized that the discussions on the 

universality of ethical principles and values and the extent to which local knowledge can be reflected 

in practices in the process of professionalization of social work should be evaluated within the 

framework of ethical principles. 

Key Words: Social work, ethics, value, decision-making models. 

 

1. GİRİŞ 

Etik kavramının geçmişi insanlık tarihi kadar eskilere uzanmaktadır. İlk olarak Yunan filozofları 

tarafından tartışılan etik, “ahlaki eylem ve kuralların temellerini ve yöneldikleri değerleri araştıran bir 

disiplin” olarak açıklanmaktadır. Türk Dil Kurumu’na göre ise etik “töre bilimi, çeşitli meslek kolları 

arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü” olarak tanımlanırken Aristo, 

“iyi ve mutlu yaşama sanatı” olarak tanımlamaktadır (Ersoy Yılmaz, 2015). Epistemolojik olarak 

Grekçe “ethos” sözcüğünden türeyen ve karakter anlamına gelen etik, kişiler arasındaki ilişki 

türlerinde ve eylemlerde ortaya çıkan problemleri araştıran bir felsefe disiplinidir. Kuçuradi (2013)’ye 

göre etik, kişinin kendisiyle ve başkalarıyla ilişkisini bilme konusu yapan, onlardaki değer 

problemlerine ışık tutan, araştıran ve ortaya bilgi koyan bir alandır. Geleneksel bağlamda ahlak 

felsefesi çerçevesinde tartışılagelen etiğin tam olarak ahlak terimini karşılamadığı uzun yıllardır 

tartışılagelmiştir.  

İnsan hakları ve sosyal adalet üzerine kurulu olan sosyal hizmet disiplini, insanın değerine ve 

sorunlarına odaklanarak sorun çözme ve sosyal değişim ile insanı güçlü ve özgür kılmayı hedefleyen 

evrensel düşünce temelli bir meslektir. Sosyal hizmetin bu evrensel boyuttaki hedefi pratikte sosyal, 

ekonomik, kültürel ve çağdaş sorunlara bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Bu durum, 

mesleğin etik kurallarının belirlenmesinde belirleyici unsurdur. 

Sosyal hizmet mesleğinin etik boyutu kümülatif olarak gelişim göstererek günümüze kadar gelmiştir. 

Reamer (2014)’a göre sosyal hizmet etiğinin tarihi, doğru-yanlış, görev/ödev-zorunluluk 

kavramlarıyla ilişkili olarak mesleğin ilk etik ilkeleri üzerinden inşa edilmiştir. Bu süreçte sosyal 

hizmet meslek etiğinin gelişimi beş dönemde ele alınmaktadır. Bunlar; ahlaki dönem, değerler 

dönemi, etik karar alma dönemi, etik standartlar ve risk yönetimi dönemi ve dijital dönemdir. İlk 

olarak 1950’li yıllarda sosyal hizmet etiği, müracaatçının ahlaki boyutuna odaklanmıştır. İlerleyen 

süreçlerde bu boyut, mesleğin uygulayıcısı olan profesyonellerin değerlerine kaymıştır. 1980’li yıllara 

gelindiğinde sosyal hizmet uzmanlarının müdahale süreçlerinde karşılaştıkları etik sorunlarda hangi 

ilkelere başvuracakları tartışma konusu olmuş ve bu yönde gayret sarf edilmiştir. 2000’li yıllara 

gelindiğinde sosyal hizmet etiği, meslek etiği çerçevesinde ele alınmakta, profesyonel sosyal hizmet 

uzmanlarının mesleğin etik kuralları ile doğrudan ilişkisi olduğu görülmektedir. Günümüzde ise etik 

kavramı teknolojik gelişmeler ışığında ele alınmakta, dijitalleşmeye bağlı sosyal hizmet etiği 

tartışması gündeme gelmektedir. Son zamanlarda Covid-19 pandemisine bağlı olarak sosyal hizmet 

uygulamalarında hizmetin elektronik ortamda sağlanması ile ortaya çıkan online danışmanlık ve 

izleme, sosyal alanda mesaj iletimi gibi dijital dünyanın doğurduğu hizmetlerin karar alma sürecine 

etkisi, sosyal hizmet uzmanlarının sınırları ve etik ilkelerin çağdaşlaşması ve artan biçimde çeşitli etik 

kuralların varlığı sosyal hizmet akademisyenlerince tartışma konusu olabilmektedir. 

Sosyal hizmette müdahale aşamalarının temel hedefi müracaatçıda olumlu yönde bir değişim 

yaratmaktır. Bu hedef doğrultusunda planlı bir değişim süreci izlenmektedir ki bu sürecin kilit aşaması 

karar alma ve değerlendirmedir. Etik kurallar karar alma ve değerlendirme sürecinde genel bir 

rehberlik sunmaktadır. Mesleği dış düzenlemelerden (yasalar, yönetmelikler ve diğer mevzuat vb.) 
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koruyarak mesleki görev ve yöntemlere ilişkin normları belirlemektedir. Ayrıca etik kurallar 

uygulamada görevin istismar edildiği durumlarda ne yapılacağına ilişkin standartları belirlemektedir. 

Sosyal olarak inşa edilen değerler sisteminde kişisel değerler ile profesyonel değerler birbirinden 

ayrılmaktadır (Giannou, 2009). Profesyonel değerlerin genellenebilirliği sosyal hizmet etik 

standartlarının belirlenmesinde önemli bir temeldir. 

Sosyal hizmet müdahalesinin temelinde, değerlerle iç içe olan profesyonel bir ilişki yer almaktadır. Bu 

ilişkinin nitelikli olması, etik eylemlerin rehberliğinde mümkündür. Sosyal hizmet uzmanı, 

profesyonel olmanın yanında bir birey olarak kişisel değerlere sahiptir. Bu değerlerin müracaatçı ile 

kurduğu ilişkideki yeri, değer sorunlarını ortaya çıkarabilmektedir. Bu sorunlar bireylerin eylemlerini 

belirler ki burada mesleki değerler uygulama için belirleyici olmaktadır.  

Sosyal hizmetin mesleki değerleri, mesleğin tarihsel gelişiminde tamamlayıcı olmuş ve tarihsel 

süreçten etkilenmiştir. Mesleğin ilk ortaya çıktığı dönemlerde dini referanslı olan değerler zamanla 

evrensel bir boyut kazanmıştır. 1960’lı yıllardan itibaren mesleğin temel değerlerini inceleyen 

çalışmalara başlanmış, sosyal hizmet uzmanlarının kişisel değerleri ile uygulama ilişkisi incelenmiştir. 

Uzun süren tartışmalardan sonra mesleğin etik ilkeleri 1947’de Amerikan Sosyal Hizmet Uzmanları 

Derneği Konferansı’nda kabul edilmiştir (Reamer, 2014). Bu da literatürde ve uygulamada mesleğin 

etik boyutu ve bazı temel ilkeleri üzerinde yapılan çalışmaların hız kazanmasında belirleyici olmuştur. 

Bunun yanı sıra 1960’larda gerçekleşen sosyal adalet, haklar ve eşitlik reformları sosyal hizmetin etik 

gelişimini etkilemiştir. İlk basılan etik kod belgesi 1960 yılında basılmış olan Ulusal Sosyal Hizmet 

Uzmanları Derneği (NASW)’nin etik kodlarıdır. Bu belge ilerleyen yıllarda sürekli revize edilerek 

günümüze kadar gelerek bugünkü sosyal hizmet uygulamalarının etik standartlarını belirlemektedir. 

Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nin etik kodları en temelde 6 ilkeden oluşmaktadır. Bunlar; 

1. Hizmet: Sosyal sorunlarla ilgilenerek çözüme kavuşturmak üzere insanlara yardımcı olmak. 

2. Sosyal adalet: Sosyal adaletsizlikle mücadele etmek. 

3. Kişinin değeri ve saygınlığı: Kişinin varoluşuna saygı göstermek ve değerini vurgulamak. 

4. İnsan ilişkilerinin önemi: İnsan ilişkilerini merkeze alarak önemini kabul etmek. 

5. Dürüstlük: Güvenilir davranmak. 

6. Yetkinlik: Mesleki becerileri gerçekleştirmede yetki alanını geliştirmek. 

Bu temel etik kodlar sosyal hizmetin mesleki gelişimi boyunca genişleyerek uygulamalara rehberlik 

etmektedir. Ancak etik standart ve kuralların evrensel olarak standardize edilmesiyle kültürel 

çeşitliliğe duyarlı yerli bilginin kullanımı sınırlandırılmakta, bu da etik ikilem ve etik risklerin 

yönetimi gibi konuları gündeme getirmektedir. Bu çalışmada bu tartışmadan evvel tarihsel gelişim 

sürecinde sosyal hizmette etik çerçeveyi etkileyen etik teorileri, mesleğin etik ilke ve 

sorumluluklarının ne’liği ve uygulamada etik karar alma mekanizmasına değinilerek sosyal hizmet 

vaka örneğinde etik karar alma üzerinde durulacaktır. Pandemi odaklı etik konular bu çalışmanın 

dışında tutulmuştur. 

2. Sosyal Hizmette Etik Teorilerine Kısa Bir Bakış 

Etik sözcüğü bazen ahlâk anlamında kullanılmaktadır. Ahlak kavramı, belirli bir grupta, zamanda, 

kişilerarası ilişkilerde eylemleri belirlemeleri beklenen tutum ve davranış normları anlamında 

kullanılmaktadır. Ahlak iyi eylem ve kötü eyleme ilişkin normları, bireylerin neleri yapmaları neleri 

yapmamaları gerektiği üzerinde duran değişken norm sistemlerini içermektedir. Günümüzde birçok 

alanda ahlâk normları ile etik değerler birbirine karıştırılmaktadır. Kuçuradi(1995), kamu yaşamında 

ve yasamada yarattığı sonuçlardan kaçınma olanağını sağlamak üzere küresel boyutta kabul edilen bir 

tür yazılı norm kodlarına ahlaklılık kodları/bildirgeleri üzerinde durmaktadır.  

Etik kavramına doğrulanabilir ve yanlışlanabilir bir bilgi ortaya koyması bakımından farklı 

yaklaşımlar getirilmiştir. Bu yaklaşımlar etik değerlere ilişkin herhangi bir ahlâklılık bildirgesinin 

geliştirilmesi için bir çerçeve çizerek uygulamada insan onuruna zarar vermeyen eylemlerde 

bulunmanın önünü açmaktadır. Bu bağlamda etiğe ilişkin yaklaşımlar dolaylı olarak sosyal hizmet etik 
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teorilerini şekillendirmiştir. Sosyal hizmet mesleğinin etik kodlarını şekillendiren teoriler, deontolojik 

etik, faydacı etik ve erdem etiği başlıklarında toplanmaktadır. 

 

Deontolojik Etik 

Immanuel Kant (2002)’a göre birey, kendi aklını kullanma becerisine sahiptir ve bu onu tüm insanlarla 

eşit kılmaktadır. Bu eşitlik onun özgür olma ve diğer insanlarca saygı görme hakkını getirmektedir. 

Kant, ödevi eylemin dayanağı haline getirirken iki ilişkili yasadan bahseder: moral yasası ve iyi isteme 

(Kant, 2002). Moral olarak kabul edilen ahlak, insanın varlık yapısında sahip olduğu ve eylemlerinde 

iyiyi istemesini belirleyen bir yetidir. Moral, insanı değerli bir varlık olarak kabul ederek araç değil 

amaç olarak görür ve bu yönde eylemde bulunmayı istemenin önemi üzerinde durur.  

Sosyal hizmetin en temelde değer ve etik ilkeleri büyük ölçüde Kant’ın deontolojik etik felsefesinden 

etkilenmiştir. İnsanın bir amaç çerçevesinde iyi eylemlerde bulunarak saygıya değer ve özgür olması 

düşüncesi ile sosyal hizmetin insan ilişkilerine verdiği önemi, müracaatçının biricik olması, mesleğin 

insan onuruna atfettiği saygı ve değer, her insanın eşit haklara sahip olduğu düşüncesi, kendi 

özgürlüğünü gerçekleştirme yolunda harekete geçmek ve bu amaç doğrultusundaki uygulamaların 

temelleri bir bütün oluşturmaktadır. Sosyal hizmet uzmanı ile müracaatçı ilişkisinde nasıl eylemde 

bulunulması gerektiği üzerinde durularak deontolojik etiğin sosyal hizmetteki boyutu şekillenmiştir. 

 

Faydacı Etik  

John Stuart Mill ve Jeremy Bentham tarafından ileri sürülen faydacı etik eylemlerin doğru veya yanlış 

olmasındaki ölçütün eylemin sonucunun yararlı olmasına bağlı olduğunu savunmuşlardır. Deontolojik 

etik teorisinden farklı olarak insan doğasının hazza yöneldiği ve sürekli acıdan kaçması durumu söz 

konusudur. İnsanın bu psikolojik yapısı göz önüne alındığında eylemlerin olabildiğince mutluluk 

getirmesi ve bunun moral kurallar çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. Faydacı etikte bir kişinin 

mutluluğu çok sayıda kişinin maksimum mutluluğuna bağlı gerçekleşmelidir (Bentham, 2000).  

Faydacı etik yaklaşımı sosyal hizmet bilimi ve mesleğince geliştirilen etik kodlara rehberlik 

sunmuştur. Eylemlerin ahlaki doğruluk ve yanlışlıklarının sonuçlarına göre değerlendirilmesi, faydacı 

etiği sosyal hizmetin karar alma sürecinde bir kaynak teşkil etmektedir. Ancak çok sayıda insanın 

mutluluğunun ön plana alınarak azınlık sayıdaki bireylerin faydasına olacak eylemlerin göz ardı 

edilmesi, faydacı etiğe getirilen bir eleştiridir. Banks (2001), sosyal hizmet etik ilkelerinin faydacı etik 

teorisinden az oranda etkilendiğini belirtmektedir (Bayrı Mengilli, 2016; Esler, 2007).  

Faydacı etik kuramına göre sosyal hizmet uygulamasında karar verme sürecinde alternatif eylemlerin 

ortaya koyulması önplana çıkamaktadır. Uzman vakanın yönetiminde en az acıyı ortaya koymak üzere 

belirlenen alternatif eylemlere göre müdahale sürecini yürütmelidir. 

 

Erdem Etiği  

Kökleri Antik Yunan dönemlerine uzanan erdem etiğinin deontolojik etik ve faydacı etik teorilerinden 

ayrıldığı nokta, eylemden ziyade eylemi gerçekleştiren kişilerin erdem ve karakteri üzerine 

temellendirilmiş olmasıdır. Erdemli olunmadan erdemli bir davranışta bulunulamayacağından 

hareketle doğru davranış değerlendirilirken eyleyen kişinin erdemli olup olmadığı önemlidir.  

Erdem etiği düşüncesi antik çağ dönemi düşünürleri Platon ve Aristoteles ile modern çağ düşünürü 

MacIntyre tarafından şekillenmiştir. Platon’a göre erdem, insanı mutlu kılar ve “iyi”nin tek yolu 

erdemli olmaktır (Özateş, 2010; Akarsu, 1998). Aristoteles, eserlerinde kişiyi erdemli kılan özellikleri 

olarak spesifik anlamda adalet, cesaret, saygı, onur ve dürüstlük gibi özelliklere vurgu yapmaktadır. 

Banks (2001)’e göre sosyal hizmet erdem etiğinden beslenerek değer bütünlüğünü sağlamakta ve etik 

kodlarını oluşturmaktadır. Kuçuradi(2011), insanların erdem etiğini istemedikleri takdirde -tıpkı 

deontolojik etiğin iyi istemeye yaptığı vurgudaki gibi- diğer insan onuru, sosyal adalet, saygı ve 
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dürüstlük gibi nitelikleri koruyarak eylemde bulunmayı istemesini oluşturacak şekilde 

eğitilebildiklerini belirtmektedir (Kuçuradi, 2005).  

İnsan hakları ve onuru temelinde inşa edilen bir meslek ve akademik disiplin olarak sosyal hizmet, 

değerlendirme ve karar alma sürecinde müracaatçısının haklarını savunur ve korur. Bu süreçte değerler 

ve etik ilkelere başvurmaktadır. Her şeyden önce bir insan ve profesyonel olarak sosyal hizmet 

uzmanının mesleki değer temellerini kişisel yaşamında içselleştirmesiyle etik bütünlük ve değer 

sistemine sahip olması beklenmektedir. Bilgi ve beceri temelinin yanı sıra değer temelinin altını çizen 

Thompson (2013), mesleki duruşa yaptığı vurguda etik değer ve sorumluluklara önem atfetmektedir. 

Sosyal hizmetin mesleki etik değerleri ve sorumlulukları evvela “bilinmelidir” ve beceri ile 

uygulamaya yol göstermektedir. 

 

3. Sosyal Hizmette Müracaatçıya Karşı Etik Değerler ve Sorumluluklar 

Sosyal hizmetin tarihsel sürecine bakıldığında değer temelinde geliştiği görülmektedir. Ancak bu 

değer temeli kültürel motiflerle şekillenirken zaman içinde insan hakları bağlamında desteklenmiş ve 

evrensel değerleriyle ön plana çıkmıştır. Kültür ile küresel değerler arasında kalan mesleki değerlere 

ilişkin süregelen tartışmalar, insanın tarihsel ve kültürel bir varlık olduğu gerçeğiyle açıklanmaktadır. 

Sosyal hizmet müdahalesinde müracaatçı değerlendirilirken kültürel özelliklerinden bağımsız olarak 

ele alınması değerlendirmeyi eksik bırakmaktadır. Diğer taraftan sosyal hizmet yoksulluk, sosyal 

adaletsizlik, ayrımcılık gibi toplumsal sorunlarla mücadele eder ve zaman zaman yasalarla çatışır 

(Thompson, 2013). Sosyal hizmet, müracaatçının sosyal değişimini savunan ve onun içinde bulunduğu 

şartları oluşturan kültürel zeminle karşı karşıya kalabilmektedir. Bu durumda küresel boyutta insan 

hak ve onurunu savunan bildirgeler ve sözleşmelere başvurularak müracaatçının değişimini hedefleyen 

süreç yürütülür. Kültürel normların hukuki boyuta taşındığı durumlarda müracaatçının -örneğin cinsel 

istismar mağduru bir kız çocuğunun- insanca yaşamını sürdürebilmesi için kültürel faktörlerin 

karşısında durur. Bu nedenle sosyal hizmette hangi değerlerin öncelikli olduğu noktasında bir uzlaşım 

sağlanamamıştır. Buna yönelik küresel çapta sosyal hizmet uzmanlarından beklenen değerler ve 

sorumluluklar konusunda uzlaşılan etik ilkeler ve değerler mevcuttur.  

1994 yılında Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu (IFSW) tarafından geliştirilen ve 

ülkemiz Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nce kabul edilmiş olan Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik İlke 

ve Kuralları, 2004 yılına gelindiğinde Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik İlkeleri ve Sorumlulukları olarak 

revize edilmiş ve yeniden yayınlanmıştır. Dolayısıyla Türkiye’de sosyal hizmet mesleğinin etik 

ilkeleri bu belge çerçevesinde şekillenmektedir. Belgede yer alan etik ilkeler aşağıdaki gibidir: 

● Her insanın kendine özgü bir değeri vardır ve bu değer onun saygı görmesini gerektirir. 

● Her insanın, başkasının hakkını ihlal etmemek koşuluyla, kendisini geliştirme hakkı ve 

toplumun gelişimine katkı verme sorumluluğu vardır. 

● Her toplum, yönetim biçimi ne olursa olsun, tüm üyelerinin en üst düzeyde yararı için işlev 

görmeli; üyelerinin kendilerini geliştirmeleri için gerekli koşul ve olanakları sağlamalıdır. 

● Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde ve kaynağını bu bildirgeden alan 

diğer uluslararası belgelerde ifade edilen, bireylerin ve grupların temel insan haklarına 

saygı gösterilmelidir. 

● Sosyal hizmet uzmanları kendilerinin yardımına ve tavsiyesine gereksinim duyan herkese; 

cinsiyet, yaş, engelli olma, renk, etnisite, toplumsal sınıf, dil, din, siyasal görüş veya cinsel 

tercih durumuna göre ayrım yapmaksızın, mümkün olan en iyi hizmeti sunar. 

● Sosyal hizmet uzmanları mesleki tutum, karar ve eylemlerinde sosyal adaletsizlikle 

mücadele eder. Bu nedenle: özellikle incinebilir, baskı altındaki birey ve gruplarla birlikte 

ya da onlar adına toplumsal değişmeyi sağlamak için çaba gösterirler; öncelikle, 

yoksulluk, işsizlik, ayrımcılık gibi toplumsal sorunlara odaklanır; toplumsal sorunlara 
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ilişkin bilinç ve duyarlılık düzeyinin yükseltilmesini amaçlar ve karar sürecine etkin 

katılımı sağlamak için çalışır. 

● Sosyal hizmet uzmanlarının nesnel olma, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme, uygulama 

yaptıkları alanlarda yetkin olma sorumlulukları vardır. 

● Sosyal hizmet uzmanları gizlilik, mahremiyet/özel hayatın korunması ve mesleki 

çalışmalarında elde ettikleri bilgiyi sorumlu bir biçimde kullanma ilkelerine uyar. Bu 

ilkelerle ülke mevzuatı arasında uyuşmazlık olduğu zaman bile gizlilik ilkesine bağlı kalır. 

● Sosyal hizmet uzmanları müracaatçılarıyla işbirliği içinde çalışır ve onları en üst düzeyde 

katılım için destekler. Müracaatçılarına çalışmalarının yararlarına ve olası risklerine 

ilişkin bilgi verir. Çalışmalarında öncelikle müracaatçılarının yararını gözetir; bununla 

birlikte üçüncü kişileri de göz ardı etmez. 

● Sosyal hizmet uzmanları müracaatçılarından, sonuçları onların yaşamlarını etkileyebilecek 

eylemlerin belirlenmesinde, kendileriyle işbirliğine girmelerini ve sorumluluk almalarını 

bekler. Yasal zorlamanın gerekli olabileceği durumlarda, bir tarafın sorununun çözümü 

ilgili diğer kişilerin aleyhine sonuçlar doğuruyorsa, tarafların beyanları dikkatli bir şekilde 

değerlendirilmelidir. Ancak, sosyal hizmet uzmanlarından yasal zorlamanın kullanılmasını 

en aza indirmesi beklenir. 

● Sosyal hizmet uzmanları terörizm, işkence ya da benzer yollara başvuran kişi, grup, siyasal 

güç veya diğer güç odaklarına doğrudan ya da dolaylı bir biçimde destek vermez veya 

kayıtsız kalmaz.1 

IFSW ve IASSW’ın en temelde kabul ettiği başta insan hakları ve insan onuruna saygı ve sosyal adalet 

olmak üzere dürüstlük, refah, yeterlilik, gizlilik, demokrasi ve katılım ve insan ilişkilerinin önemi 

farklı ülkelerin kabul ettiği etik metinlerde de vurgulanmaktadır. Burada özellikle insan hak ve 

onuruna saygı ile sosyal adalet mesleğin üzerine kurulduğu iki temel sac ayağı olması nedeniyle 

önemlidir. 

 

İnsan Hak ve Onuruna Saygı 

Sosyal hizmet mesleğinin en temelde faydalandığı uluslararası belge olan İnsan Hakları Evrensel 

Bildirgesi bütün insanların özgür ve haklar bakımından eşit doğdukları kabulüyle saygı görmeyi hak 

ettiği tasavvurunu ortaya koymuştur. Bildirgenin ilkeleri aynı zamanda sosyal hizmetin ulaşmayı 

hedeflediği ideallerdir denebilir. Uluslararası sosyal hizmet etik bildirilerinin hedefi de insan onurunu 

korumak ve hakların geliştirilmesinin yollarını geliştirmektir. Bu doğrultuda Sosyal hizmet 

uzmanlarının sorumluluğu olan bu hedeflere ek olarakolarak IFSW’nin insan haklarının korunmasına 

ilişkin temel alt başlıkları şu şekildedir: 

✔ Kendi yaşamını yönlendirme/self-determinasyon hakkına saygı duymak 

✔ Katılım hakkını geliştirmek 

✔ İnsanı bir bütün olarak ele almak ve 

✔ Güçlü yanların keşfedilmesi ve geliştirilmesi. 

Sosyal hizmet uzmanları bireylerin yaşamında aldığı kararlara saygı göstermeli, kaynak danışmanı, 

aracı, eğitmen rolleri ile bireylerin katılımlarında aktif sorumluluk almalı, bir bütün olarak insanların 

incinebilir olduğu gerçeğiyle duyarlılık göstermeli ve bireylerin güçlenerek özgürleşmeleri için destek 

olmalıdır. 

Sosyal Adalet  

 
1  Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nin internet sayfası www.shudernegi.org adresinden alınarak 
özetlenmiştir.  

http://www.shudernegi.org/
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NASW tarafından basılan “Sosyal Hizmet Sözlüğü”ne göre sosyal adalet, bir toplumdaki bütün 

üyelerin paylaştığı aynı temel haklar, fırsatlar, korumalar, ayrıcalıklar ve yükümlülüklerdir (Barker, 

2013). Sosyal hizmetin tarihine bakıldığında yoksulluk ve eşitsizlikle mücadeleden doğan bir 

uygulamalar bütünü olarak ortaya çıktığını ve akabindeki süreçte okullaşarak bilimsel temelli bir 

meslekleşme süreci izlediği görülmektedir. Kuşkusuz bu mücadele bir çıkış noktası olarak sosyal 

adaleti inşa etme idealine dayanır. Sosyal adalet, siyasi, hukuki, sosyal ve kültürel boyuttaki her türlü 

adaletsizliğin karşısında olmayı gerektirmektedir.  

Sosyal hizmet adalet odaklı bir meslektir ve refah dağılımı sorunundan doğan yoksulluk ve eşitsizlikle 

mücadele eder. Bu dağılımın doğurduğu sorunun etik olmayan bir sorunlar silsilesine dönüştüğü 

aşikardır. Adil olmayan kaynak dağılımı neticesinde yoksullukla birlikte insanlar baskı, dışlanma ve 

ayrımcılık, istismar, fırsatlarda eşitsizlik, muktedir olamama ve boyun eğmeye dönük baskı ile karşı 

karşıya kalmaktadır. İnsan hak ve onuruna ters düşen tüm yapısal sorunlar bir yığın etik sorunu da 

beraberinde getirmekte ve bireylerin incinebilirliğini artırmaktadır. Dolayısıyla insanın onurlu bir 

yaşama hakkına sahip olduğu gerçeği de sosyal adaletsizlikle mücadelenin temel kaynağıdır. Sosyal 

adaleti savunma serüveninde sosyal hizmet uzmanları, baskı ve ayrımcılıkla mücadele etme, 

farklılıklar ve çeşitlilikleri fark etme, kaynakları eşit olarak dağıtımı, adil olmayan politikalarla 

mücadele etme ve son olarak birlik ve dayanışma için çalışma sorumluluğuna sahiptir. 

Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (NASW) 2004 yılında yayınladığı etik ilkelerde sosyal 

hizmet uzmanının müracaatçı, meslek elemanları, uygulama ortamı, sosyal hizmet mesleği, çalıştığı 

kurum ve toplumu da kapsayan çeşitli etik sorumlulukları ortaya koymuştur. Sosyal Hizmet Uzmanları 

Derneği’nce kabul edilen müracaatçılara karşı etik sorumluluklar başlıklar halinde aşağıda verilmiştir:2 

✔ Müracaatçılara bağlılık: Sosyal hizmet uzmanı, müracaatçılarının gereksinimlerini esas alır, 

onların iyilik durumlarını geliştirir ve ayrımcılık yapmaksızın tümüne aynı isteklilikle 

yardımcı olmalıdır. 

✔ Kültürel yetkinlik ve sosyal farklılık: Kültürel farklılıkları kabul ederek müracaatçının kültürü 

hakkında bilgi sahibi olmalıdır. 

✔ Kendi kaderini belirleme: Müracaatçılarına başkalarının haklarını ihlal etmemek koşuluyla 

kendisini gerçekleştirmesi ve potansiyelini en üst düzeye ulaştırması için yardımcı olmalıdır. 

✔ Mahremiyet ve gizlilik: Müracaatçıyla güven, gizlilik ve özel hayatın korunması, elde edilen 

bilginin sorumlu bir biçimde kullanılması temeline dayalı ilişki kurmalıdır. 

✔ Bilgilendirilmiş onay: Uzman, anlaşılır bir dille müracaatçıları bilgilendirmeli ve 

müracaatçıya soru sorma fırsatı sağlamalıdır. 

✔ Kayıtlara ulaşma: Uzman, müracaatçıların kendileriyle ilgili kayıtlara makul ölçülerde 

ulaşmalarını sağlamalıdır. 

✔ Hizmetlerin kesintiye uğramaması: Sosyal hizmet uzmanları beklenmedik durumlar nedeniyle 

hizmetlerin kesintiye uğramaması için makul çabayı harcayarak önlemler almalıdır. 

✔ Hizmetin sonlandırılması: Uzman, gereksinim duyulmaması ya da müracaatçının 

gereksinimlerine yanıt verilememesi durumunda, müracaatçıya verilen hizmetleri ve mesleki 

ilişkiyi sonlandırmalıdır. 

✔ Çıkar çatışmaları: Çıkar çatışmalarına karşı duyarlı olmalı ve hizmetlerin mesleki anlayışla ve 

tarafsızca verilmesine engel olabilecek durumların ortaya çıkmasını önlemelidir. 

 
2  Belirtilen tüm bu ilkeler Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER)’nin internet sayfası 
www.shudernegi.org adresinden faydalanarak özetlenmiştir. 

http://www.shudernegi.org/
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✔ Hizmetler için ödemeler: Kamuda veya özel sektörde çalışan sosyal hizmet uzmanları, 

müracaatçılardan ayrıca bir ödeme kabul etmemeli, hediye almamalı, müracaatçının ürettiği 

mal ve hizmetlerden ücretsiz yararlanmamalı, bunları kabul etmemelidir. 

✔ Duygusal/cinsel ilişkiden kaçınma: Sosyal hizmet uzmanları şu anki ve geçmişteki 

müracaatçılarıyla isteğe bağlı ya da zorla duygusal/cinsel aktivitelere ya da temasa 

girmemelidir. 

✔ Fiziksel temastan kaçınma: Sosyal hizmet uzmanları, müracaatçıya psikolojik açıdan zarar 

verme olasılığı varsa, müracaatçıyla fiziksel temas kurmamalıdır. 

✔ Cinsel taciz yasağı: Sosyal hizmet uzmanları müracaatçılarını cinsellik içeren sözler ya da 

davranışlar ile taciz etmemelidir. 

✔ Küçük düşürücü dil kullanmama: Sosyal hizmet uzmanları, müracaatçılarına yönelik ya da 

müracaatçıları hakkında yazılı ya da sözlü olarak küçük düşürücü dil kullanmamalıdır. 

4. Uygulamada Etik Karar Almak İçin Modeller 

Sosyal hizmet mesleğinin hedefinde insan refahının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi bulunmaktadır. 

Uygulamada ortaya çıkan farklı yaklaşımlardan kaynaklı sorunlara yönelik olarak sosyal hizmet etiği 

ortak bir yaklaşım ve anlayış getirmektedir. Etik ilke ve değerler, mesleki tutum ve davranışları 

belirlemektedir (Cılga, 2004). 

Sosyal hizmet değerleri nezdinde bakıldığında uygulamaya göre karar alma süreci farklılaşsa da 

değerler hakkında genel bir kabul olduğu görülmektedir. Müracaatçının kendi kaderini tayin etme 

hakkı, bilgilerinin gizli kalması veya bilgi edinme hakkı gibi değerler meslek elemanlarınca kabul 

edilen değerlerdir. Ancak müdahale süreçlerinde sahadaki uygulamalarda çelişen durumlar ortaya 

çıkabilmektedir. Aynı vaka üzerinde birbiriyle çeliştiği düşünülen değerler arasında sosyal hizmet 

uzmanları karar vermekte zorlanabilir. Bunun yanı sıra sosyal hizmet uzmanları, kişisel ahlaki 

normları ile mesleki değer arasında kalabilmektedir. 

Sosyal hizmet uzmanları belirli durumlarda yönetmelik ve yasalara uygun hareket etmekle 

müracaatçının hakkını korumak arasında kalabilir. Bu durumlarda mesleki değerlerin temelinde yatan 

insan onuru ve değerini korumak ilkesi, sosyal hizmet uzmanları için yol gösterici ilkedir. Etik 

ihlallerin birçoğu, uzmanın kişisel çıkarları ile insan onuru ve değerinin korunmasının çatıştığı 

noktalarda ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye’de sosyal hizmet bölümlerinde verilen eğitimlerin de farklılaşmasıyla birlikte sahada 

müracaatçı ile karşılaşan sosyal hizmet uzmanları, etik karar verme sürecinde farklı kararlar almakta, 

aynı vaka üzerinde birçok tartışma yaşanabilmektedir. Mesleki değerler ile toplumun genel olarak 

kabul ettiği ahlaki normların birbirinden ayırt edilememesi sonucu ortaya çıkan bu durumlarda etik 

karar verme sürecinin de sağlıklı uygulanmadığı, uzmandan uzmana ve aynı uzmanın vakadan vakaya 

farklı kararlarla müdahale yolunu izlediği ortaya çıkmaktadır. Mesleğin evrensel boyutta belirlenmiş 

olan etik ilke ve değerlerinin gözardı edilerek uzmanın kişisel değerleriyle uyuşan bir yol izlediği 

görülebilmektedir (Acar vd, 2017). Bunun sonucunda ise yanlış uygulamalar ortaya çıkmakta, 

meslektaşlar arasında bütünlük sağlanamamakta ve etik olarak yanlış kararlar verilebilmektedir.  
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Etik karar verme sürecine yönelik çeşitli yaklaşımlar getirilmiştir. Bunlardan Reamer (1999)’ın etik 

karar alma hiyerarşik sıralaması şöyledir: 

Şekil 1. Reamer (1999)’ın Etik Karar Alma Basamakları 

 

Etik bir sorunun iki temel kaynağı vardır. Bunlar; meslek elemanının etik değerlere ilişkin bilgisizliği 

ve kişisel çıkarı ile çatıştığında doğru eylemde bulunmamasıdır (Kuçuradi,2011). Bir vakanın 

yönetiminde sosyal hizmet uzmanlarının bilgi, değer ve beceri temelinde yetkin olması 

beklenmektedir. Bu nedenle etik karar verme modellerini bilmek sosyal hizmet uzmanları için önem 

teşkil eder. Zor ve karmaşık vakalarda sağlıklı bir müdahale sürecinin izlenmesi için etik karar alma 

basamakları izlenmelidir. Bu bağlamda Reamer’ın hiyerarşisi bir rehber niteliğindedir. 

Congress (2000)’e göre etik kodlar iki temel dayanak üzerine kurulu olmalıdır: yararlılık ve zarar 

vermeme. Bu iki ilke sosyal hizmet uzmanları için öncelik oluşturan “önce zarar verme” ilkesinde 

bütünleşebilir. Etik bir karar alırken, örneğin krize müdahale durumunda yararın maksimizasyonu ve 

vakanın kontrolünün sağlanmasında bu ilkeye başvurulmalıdır. Congress, sosyal hizmet uzmanlarının 

uygulamalarında etik karar alma basamaklarını şöyle sıralamaktadır: 

   Etik sorunları 
belirlemek  

Karardan 
etkilenebilecek 
birey, grup ve 

örgütleri 
tanımlamak 

 

Bireylerin her 
birinin içinde 

bulunduğu 
farklı eylem, 
risk ve yarar 

türlerini 
belirlemek 

 

Etik teoriler, 
kodlar, yasalar, 
uygulamadaki 

ilkeler ve kişisel 
değerlerden 
yararlanarak 

eylemi ve 
nedenleri 
incelemek 

 
Meslektaşlar

a ve diğer 
uzmanlara 
danışmak 

 

Karar almak, 
harekete 

geçmek ve 
karar alma 

sürecini 
belgelemek 

 
Karar ve 
sonucu 

değerlendirm
ek ve izlemek 
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Şekil 2. Congress’in Etik Karar Alma Basamakları 

 

Buna göre sosyal hizmet uzmanları etik karar alırken çok yönlü düşünmeli, olası sonuçlar üzerine 

değerlendirme yapmalı, yarar ve zarar durumunu göz önünde bulundurmalı ve mesleki 

süpervizyondan faydalanmalıdır. Buna ek olarak Chenoweth ve McAuliffe kapsayıcı bir model 

sunarak etik karar alma sürecini sorular sorarak bir çerçeveye oturtmuşlardır (Bridges,2012). Bu 

modelde etik karar alma yolundaki adımlar şu şekildedir: 

 

 

Şekil 3. Kapsayıcı Modele Göre Etik Karar Alma Basamakları 

 

Bu süreci izlerken sosyal hizmet uzmanları bir dizi soru sorar ve soruya dönük etik cevaba göre karar 

alma mekanizmasını uygular. İlk olarak ikileme neden olan problemi bulmaya dönük sorulara cevap 

aramalı, bu probleme neden olan faktörleri haritalandırma mantığı ile somutlaştırmalı, müracaatçının 

 

 
 Etik İkilemi Tanımlamak 

 
 Haritalandırma 

 
 Bilgi Toplama 

 
 Alternatif Yaklaşımlar ve Eylem 

 
 

Eleştirel Analiz ve Son 
Değerlendirme 

 

 

 
Kişisel ve mesleki değerleri, müracaatçı 

değerlerini, kurumsal ve toplumsal değerleri 
incelemek 

 
Uygulanabilir etik standartlar, kanunlar ve 

yasal kurallar üzerine düşünmek 

 
Farklı kararlar, bunların olası sonuçları ve 

ilgili sistemler üzerindeki etkileri hakkında 
varsayımda bulunmak 

 
Profesyonel değerler doğrultusunda alınacak 
olan kararlardan kimlerin yarar sağlayacağı, 

kimlerin zarar göreceğini belirlemek 

 
Etik seçimler hakkında süpervizor ve 

meslektaşlara danışmak 
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ve sosyal çevrenin bilgisini edindikten sonra etik soruna yönelik alternatif yaklaşımları geliştirmek 

için sorular sormalı ve son olarak eleştirel bir analiz yaparak kararı değerlendirmelidir. 

Uygulamada etik karar almada sosyal hizmet uzmanının izleyeceği yollar elbette vakanın kendine 

özgü olduğu gerçeğinden uzaklaşmamalıdır. Sosyal hizmet uzmanları her bir vakanın kendi içinde 

farklı dinamikler barındırabileceğini, dolayısıyla otantik olma(Thompson,2013) yönlerini de ortaya 

çıkarmaları gereken vakaların olabileceğini göz ardı etmemelidir. 

5. Bı̇r Vaka Örneğinde Etik Karar Alma 

Aşağıdaki örnekte tıbbi sosyal hizmet uzmanının etik karar alma aşamaları yansıtılmaya çalışılmıştır. 

 

Vaka Örneği: Down Sendromlu bebeğin korunması 

Bir şehir hastanesinde doğum yapan anne A (26) ve ailesinin durumunun değerlendirilmesi için hasta 

ve bebek tıbbi sosyal hizmet birimine yönlendirilmiştir. Annenin sağlık durumunun iyi olduğu, 

bebeğinse Down Sendromu tanısı aldığı öğrenilmiştir. Sosyal hizmet uzmanı ilk olarak anne A ile 

hastane ortamında bağlantı kurmuştur. Yapılan görüşmede kişinin söylenenleri algılamakta güçlük 

yaşadığı, sorulan sorulara uygun cevaplar veremediği, verdiği cevaplardan zaman kavramının mevcut 

olmadığı, bebeği ve kendisi ile ilgili birçok soruya yanıt veremediği, özbakımını gerçekleştiremediği 

anlaşılmıştır. Bunun üzerine uzman yaptığı incelemelerde anne A’nın annesinin ve kız kardeşinin 

engelli oldukları bilgisine ulaşmıştır. Ayrıca eşi B’nin de hafif düzeyde zihinsel engelli kaydının 

olduğu ancak özbakımını gerçekleştirebildiği, eşinin de yönlendirmesiyle ihtiyaçlarını 

karşılayabildiğini öğrenmiştir.  

A annesi, babası ve kardeşleriyle iletişim halinde olduklarını, babasının kendisini ziyarete gidip 

geldiğini, eşi ile sorunlarının bulunmadığını ifade etmiştir. B ise hem eşinin hem de kendisinin bebek 

sahibi olmayı çok istediklerini ve bebeğin bakımını üstlenme konusunda çok istekli olduklarını beyan 

etmiştir. B, İŞKUR aracılığıyla geçici olarak bir işte çalıştığını, 2 ay sonra çalışma süresinin biteceğini 

belirtmiştir. Daha öncesinde kendisi (engelli maaşı) ve annesi (yaşlı maaşı) için sosyal ve ekonomik 

destekten yararlanmıştır. Aile daha önce geçimini bu şekilde sağlamış, işe başladıktan sonra bu 

desteklerden yararlanmadığını ifade etmiştir.  

Uzman, ailenin sosyoekonomik durumunu ve ebeveynlerin psikososyal durumunu değerlendirirken 

çocuğun yüksek yararını göz önünde bulundurarak bir karar vermek durumundadır. Uzmanın yaşadığı 

ikilem; 

● Gerekli koşulların oluştuğu (bebeğin ihmali şüphesiyle) kanaatiyle bebeğin koruyucu aile 

yanında gelişiminin desteklenmesi ile 

● Bebeğin ailesi yanındaki gelişiminde ailenin psikolojik, ekonomik ve sosyal yönden 

desteklenmesi 

seçenekleri arasındadır. 

Öncelikle doğru karar mekanizmasını işletebilmek için uzmanın etik ikilemi tanımlaması 

gerekmektedir. Sosyal hizmetin bilgi temeli ailenin işlevselliği ve çocuklar için fonksiyonunu 

öğretmektedir. Ancak çocuk hakları sözleşmesi gereğince çocukların ihmal edilmesi bir suç teşkil 

eder. Bu durumda uzman çocuğun yüksek yararını göz önünde bulundurarak çocuğun korunması için 

ailenin güçlendirilmesi gerekliliğini göz ardı etmemelidir. İlgili mevzuat ( Çocuk Koruma Kanunu, 

engelli haklarına ilişkin sosyal hizmet mevzuatı) detaylı olarak bilinmeli ve aile eğitim programına 

dahil edilmelidir. Uzun soluklu bir müdahale planı hazırlanarak hem çocuk hem ebeveynler için 

görüşmeler planlanmalı, çocuğun özel gereksinimlerine yönelik yönlendirme ve danışmanlık 

yapılmalıdır.  

Uzmanın etik karar alma sürecinde mevzuat ve mevcut kaynaklardan yana kısıtlılık halinde mutlaka 

süpervizörle paylaşımda bulunması elzemdir. Ayrıca etik ikilemin haritalandırılması ve her bir birey 

için farklı alternatiflerin ortaya koyulması gerekmektedir. Anne ve baba için klinik görüşmelerin 
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takibinin yanı sıra sosyoekonomik durumun güçlendirilmesi için aracılık rolü önemlidir. Gerek kamu 

hizmetlerine erişim gerekse sivil toplum örgütlerinde aile üyelerinin aktif olması, uzun soluklu 

yardıma muhtaçlık konumundan kurtulması ve sosyal destek mekanizmasının güçlendirilmesi 

gerekmektedir. 

 

6. TARTIŞMA 

Sosyal hizmet mesleğinin doğasında var olan eleştirel düşünme sonucunda etik ilkeler ve değerler ile 

ahlaki normların devamlılığına dayalı görüş arasında günümüze kadar gelen bir çekişme vardır. Sosyal 

hizmetin profesyonelleşmesindeki süreçte birçok tartışma etik ilkelerin ve değerlerin evrenselliği ve 

yerel bilginin ne kadar uygulamalara yansıtılabildiği üzerinedir. Yerli bilginin evrensel olanla 

tamamen zıt konuma düştüğü noktalarda uzmanın mesleki değerlerden kopma olasılığı 

düşündürücüdür. Bu çeşitlilik sonucunda mesleğin etik ilkelerinin anlam kaybına uğradığı, bürokratik 

süreçlerin içinde kaybolan meslek elemanlarının kişisel kaygılarının etik ilkelerin ihlaline neden 

olduğu, kurumsal baskıların artması ile sosyal hizmetlerin ekonomik yardıma indirgendiği anlayışı 

dolayısıyla tüm bu sürecin araçsallaştırıldığı bir dizi etik ihlalden sözedilebilir.  Acar ve diğerleri 

(2017) sosyal hizmetlerde yanlış uygulama ve etik ihlallerle ilgili çalışmalarında benzer bir problem 

saptamışlardır. Bunun önüne geçilmesi içinse ortak paydada çok katılımlı bir platform oluşturularak 

yerele özgü ilkeler belirlenmeli, Yanardağ (2020)’nin de önerdiği şekilde sosyal hizmet uzmanların 

tarafsızlıklarını koruyabilecekleri bir sistemde çalışmalarına olanak sağlayacak seçenekler 

tartışılmalıdır. 

Sosyal hizmetin dayandığı temelde iki mesele insan hak ve onuru ile sosyal adalet ilkesidir. Bu 

kavramın iyi anlaşılamaması veya anlamlarından sapması, sosyal hizmetlerin sunumunda mesleki 

prensiplerin anlam kaybına uğramasına, örneğin, hak temelli yaklaşımdan uzaklaşılarak hizmetlerin 

yalnızca hayırseverlik anlayışı ile sunulmasına neden olmaktadır. Mesleki etik ilkeler ve değer temeli 

bu bağlamda sosyal hizmet uzmanlarına yol gösteren önemli bir unsurdur. 

Özellikle 21. yüzyılın getirdiği teknolojik gelişmelerin Türkiye’deki görünümlerine yönelik 

çalışmalarda sosyalleşme ortamının dijital alanda genişlemesi, bilgi iletişim sisteminin sanal 

ortamdaki akışı da vakaları doğrudan etkileyen gelişmelerdir. Müracaatçıların mahremiyetine saygı 

ilkesi açısından gizliliğin korunmasına yönelik net bir çerçeveye ihtiyaç olduğu görülmektedir. 

Müracaatçıların onayı olmaksızın yapılan sosyal paylaşımlar, uzman ile müracaatçının güvenli 

olmayan bir dijital ortamda görüşmesi uygulamaların kayıt altına alınmasındaki sorumluluklarla ilgili 

üzerinde tartışılması gereken konulardır. Yine çevrimiçi ortamda sınırların ihlaline ilişkin yerele özgü 

ilkeler belirlenmelidir. Sosyal hizmet için simülasyon tekniklerinin bazı müracaatçı grupları için 

işlevsel olduğuna yönelik düşünceler etik boyutlarıyla değerlendirilmelidir. Uzmanın kurumsal 

olmayan cep telefonu üzerinden müracaatçıyla görüşmelerine ilişkin “vakanın ve müracaatçının 

özellikleri” gözönünde bulundurulması gerekmekte, bu süreçlerde uzmanın süpervizyon desteği 

gerçekleşememektedir. Her bir vakanın kendine özgü olması gerçeği etik ikilemlerde net bir ortak 

karar alınamamasının nedenlerindendir. Bunun nedeni ise Türkiye’de sosyal hizmet mesleği için bir 

süpervizyon mekanizmasının henüz oluşmamış olmasıdır.  

Bir diğer önemli husus ise sosyal hizmet etik ilkelerinin ihlalini izleyen/denetleyen ulusal bir 

mekanizmasının olmamasıdır. Türkiye’de bir sosyal hizmet meslek kanunu ve meslek odasının 

olmaması sosyal hizmetlerin sunumunda da farklılaşmalara ve etik karar almada esnekleşmeye neden 

olmaktadır. Gerek kurumsal ve bürokratik düzeyde gerekse akademik düzeyde bu düzenlemeler için 

ortak çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir.  
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ÖZET 

Giriş: Majör depresyon, en yaygın görülen psikiyatrik bozukluklardan biri olup, tedavi/ilaç 

uyumsuzluğu, depresyon tedavisinde tedavi sonuçlarını olumsuz etkileyen önemli sorunlardan biridir. 

Motivasyonel görüşme, davranış değişikliği yaratmak amacıyla danışan odaklı, bir danışmanlık 

biçimidir. Motivasyonel görüşmenin psikiyatrik ve kronik hastalıklarda ilaç uyumu arttırmada etkili 

olduğuna ilişkin kanıtlar mevcuttur. Bu çalışmanın amacı depresyon hastalarına uygulanan 

motivasyonel görüşmenin tedavi uyumuna etkisini değerlendirmek ve motivasyonel görüşmenin 

psikiyatri hemşireliği uygulamalarında kullanılmasına rehberlik etmektir. 

Yöntem: Bu araştırma, ön test, son test tekrarlı ölçümlerinin olduğu, kontrol gruplu deneysel 

araştırma özelliğindedir. Araştırmanın evrenini çalışmanın Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri 

servisi/polikliniğine başvuran 40 deney, 41 kontrol olmak üzere 81 depresyon hastası oluşturmaktadır. 

Çalışma boyunca deney ve kontrol grubu hastaları rutin tedavilerini almaya devam etmişlerdir. Deney 

grubundaki hastalara altı hafta boyunca haftada bir kez olmak üzere, belirlenen günlerde toplam 6 

motivasyonel görüşme yapılmıştır. İlk karşılaşma, 6. hafta ve 3. ayda Morisky İlaç Uyum Ölçeği 

doldurularak hasta izlemi yapılmıştır. Bu sürede kontrol grubuna rutin tedavileri dışında herhangi bir 

müdahale uygulanmamıştır. Veri toplama aşamasında kişisel bilgi formu ve Morisky İlaç Uyum 

Ölçeği kullanılmıştır. Veriler uygun istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir.  

Bulgular: Motivasyonel görüşmeler sonucunda deney grubunun Morisky ilaç uyum ölçeği puanlarının 

ön teste göre ara test ve son testte anlamlı düzeye azaldığı belirlenmiş, müdahale yapılmayan kontrol 

grubunda ise ölçek puan ortalamalarında anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). 

Sonuç: Yapılan motivasyonel görüşmelerin depresyon hastalarında ilaç uyumunu iyileştirmek için 

etkili bir müdahale olduğu saptanmıştır. Psikiyatri hemşireleri depresif hastalarda motivasyonel 

görüşme uygulamaları sayesinde tıbbi tedavi rejimine uyumu kolaylaştırabilirler. Bu nedenle psikiyatri 

hemşirelerinin motivasyonel görüşme eğitimleri alarak bu becerilerini geliştirmesi ve motivasyonel 

görüşmelerin kliniklerde tedavi uyumsuzluğu bulunan hastalarda uygulanmasının standart hale 

getirilmesi önerilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Depresyon, Tedavi Uyumu, Motivasyonel Görüşme, Psikiyatri Hemşireliği.  



ADIYAMAN 
ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ KONGRESİ 

 

195 

ABSTRACT 

Introduction: Major depression is one of the most common psychiatric disorders, and 

treatment/medication non-adherence is one of the important problems that negatively affect treatment 

outcomes in the treatment of depression. Motivational interview is a form of counseling focused on the 

client in order to create behavioral change. There are evidences that motivational interview is effective 

in increasing the medication adherence in psychiatric and chronic diseases. The aim of this study is to 

evaluate the effect of motivational interview on the treatment adherence, and to guide the use of 

motivational interview in psychiatric nursing practices. 

Method: This research is a control group quasi-experimental research with pre-test and post-test 

repetitive measurements. The sampling of the study consists of 81 depressive patients, 40 

experimental and 41 controls, who applied to the Psychiatry service/polyclinic of the Training and 

Research Hospital. Throughout the study, the experimental and control group patients continued to 

receive their routine treatment. A total of 6 motivational interviews were conducted with the patients 

in the experimental group, once a week throughout the six weeks, on the specified days. The patient 

was followed up by completing the MQSRMA at the first encounter, at the 6th week and at the 3rd 

month. During this time period, no intervention other than the routine treatments was applied to the 

control group.The personal information form and Morisky's Questions-Self-Report Measure of 

Adherence were used in data collection. The data of the study were analyzed using appropriate 

statistical methods. 

Findings: As a result of the motivational interviews, the Morisky's Questions-Self-Report Measure of 

Adherence scores of the experimental group decreased to a significant level in the mid-test and post-

test compared to the pre-test, and no significant difference was found in the mean scale scores of the 

control group without intervention (p>0.05). 

Conclusion: It has been found that motivational interviews are an effective intervention to improve 

medication adherence in the patients with depression. Psychiatric nurses can facilitate adherence with 

the medical treatment regimen in depressed patients through motivational interview practices. For this 

reason, it may be suggested that the psychiatric nurses should develop their skills by receiving the 

motivational interview training, and standardize the implementation of motivational interviews in the 

patients with treatment non-adherence. 

Keywords: Depression, Treatment Adherence, Motivational Interview, Psychiatric Nursing. 
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ÖZET 

Cemaleddin Afgani, Afganistan’ın başkenti olarak bilinen Kabil’de 1838 yılında dünyaya gelmiştir. 

Afgani, 1838-1897 yılları arasında yaşamış, ileri sürdüğü düşüncelerle birçok tartışmanın odağı haline 

gelmiş, aktivist yönü ağır basan bir fikir adamı olarak bilinmiştir. Kendisi daha hayatta iken lehinde ve 

aleyhinde olmak üzere birçok yazılar kaleme alınmış ve hala da düşünceleri çeşitli bakımlardan ele 

alınıp incelenmektedir. Kimilerine göre İslam inancının yılmaz bir savunucusu, kimilerine göre 

İslamiyet’i reformist bir yaklaşımla ele alıp İslam düşüncesini zayıflatmaya çalışan bir İngiliz ajanıdır.  

Cemaleddin Afgani sadece bir din adamı olarak değil, aynı zamanda bir siyasetçi ve bir aktivist olarak 

da görülebilir. Yaşadığı dönemde İslam dünyası hem etnik olarak hem mezhepsel hem de bölgesel 

olarak bölünmüş vaziyete düşmüş, birlik ve beraberlik bilinci kaybolmuş, toplumda inanç ve ahlaki 

yapıda yozlaşma ortaya çıkmış ve en önemlisi Batılı sömürgecilerin elinde siyasi ve iktisadi alanda 

kontrol altına alınmıştı. İngiltere, Fransa ve Rusya gibi ülkeleri gezip dolaşarak onları yakından tanıma 

fırsatı elde etmiş ve sömürgeciliğin nasıl işlediğini ve bundan nasıl kurtulmak gerektiği fikrini elde 

ederek bugün de önemini koruyan görüşler ortaya koymuştur. Bu açıdan bakıldığında aktivist yönü ön 

plana çıkmaktadır.  

Yaşadığı dönemde İslam dünyasında yaygın bir hale gelen din-siyaset ayrılığı fikrine karşı çıkan 

Afgani, bu fikre karşı din-siyaset birliği düşüncesini savunmuştur. Müslümanların yönetim tarzını 

belirlemeyi ve yöneticilerini seçmelerini dini bir görev olarak görmüştür. Din siyaset için değildir, 

siyaset din içindir görüşünü sık sık dile getirmiştir. Halkın siyasi kararlarda etkin olabilmesi için din 

etrafında toplanmalarını ve birlik oluşturmalarını sağlamak için mücadele vermiştir. Müslümanlar 

birlik olurlarsa ve siyasi anlamda da bilinçlenirlerse içte ve dışta bulunan sömürgeye karşı 

koyabileceğini savunmuştur. Bu şekilde bir araya gelip örgütlenen İslam dünyasının kendi kaderini 

belirleyebileceğine ve eski ihtişamını kazanabileceğine inanmıştır.  

Bu çalışmada Afgani’nin hayatı, kişiliği, aktivist yönü, siyasi, ekonomik, dini ve kültürel fikirleri 

sosyolojik açıdan ele alınarak incelenmesi amaçlanmıştır.  

Afgani’nin yaşadığı dönem itibariyle ileri sürdüğü fikirler günümüz açısından da önem arz etmektedir. 

Siyasi yöneticilere karşı olsun, Emperyalist sömürgeci devletlere karşı olsun İslam dünyası için 

düşüncelerini sosyolojik açıdan ele alıp incelemekle, düşüncelerinin kendisinden sonra yol açtığı 

etkileri anlamak açısından önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Milliyetçilik, İslam Birliği, Siyaset, Din 
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ABSTRACT 

Jamaleddin Afghani was born in 1838 in Kabul, the capital city of Afghanistan. Afghani, who lived 

between 1838-1897, has become the focus of many discussions while he was alive, with the ideas he 

put forward and the thoughts he defended, and he appears as an intellectual whose activist side is 

dominant. While he was still alive, he did not escape the attention of many researchers, many articles 

have been written for and against him, and articles are still being written.  

Jamaleddin Afghani should not only be seen as a religious scholar and thinker, but also as a politician 

and activist. When we look at the conditions of the period in which he lived, it will be seen that he 

further developed his political and activist side. He lived in such a period that the Islamic world was 

divided both ethnically, sectarian and regionally, the consciousness of unity and solidarity 

disappeared, degeneration in the faith and moral structure emerged in the society, and most 

importantly, in the hands of the Western colonists, there was a political and economic puppet. 

transformed. He traveled to countries such as England, France and Russia and had the opportunity to 

get to know them closely and he came up with the idea of how colonialism works and how to get rid 

of it, and put forward opinions that are still important today.  

Opposing the idea of religion-politics separation that became widespread in the Islamic world during 

his lifetime, Afghani defended the idea of religion-politics unity against this idea. He sees it as a 

religious duty for Muslims to determine their management style and to elect their rulers. He frequently 

expressed his view that religion is not for politics, politics is for religion. It has struggled to ensure that 

the people gather around religion and form unity in order to be effective in political decisions. He 

hoped that if Muslims could unite and become politically conscious, they would be able to stand up 

against the colonial inside and outside. He thought that if they did so, they would determine their own 

destiny and win their former glory.  

Jamaleddin Afghani, is a name who has foreseen the problems that have arisen in his age and has 

taken many ideas and actions to produce solutions for them. The discussions on Afghani's life, 

personality and ideas started while he was alive, and these discussions continue with their liveliness 

today. It is aimed to examine Afghani's life, personality, activist aspect, political, economic, religious 

and cultural ideas from a sociological perspective.  

The ideas that Afghani put forward under the conditions he lived are also important for todays İslamic 

thought. It is aimed to examine the ideas he put forward for the Islamic world, against political rulers 

or imperialist colonial states, from a sociological perspective. 

Keywords: Nationalism, Islamic Union, Politics, Religion 

 

1.GİRİŞ 

Afgani, İslam dünyasının bilinçlenmesi ve harekete geçmesi adına büyük mücadelelerde bulunan 

önemli bir isimdir. Hayatı incelendiğinde onun sadece bir İslam bilgini olmadığı, aynı zamanda bir 

siyasi kimliğinin de bulunduğu görülmektedir. İslam dünyasında etkin olan birçok düşünür ve fikir 

adamı üzerinde Afgani’nin etkisinin olduğu bilinmektedir. Mısır’da, Hindistan’da, İran’da ve 

Türkiye’de bulunan Afgani buralarda öğrenci yetiştirmiş ve dönemin yöneticileriyle de bir araya 

gelmiştir. 

19. yüzyılın aktivistlerinden sayılabilecek Cemaleddin Afgani, kişiliği ve düşünce yapısıyla bugüne 

kadar birçok araştırmaya konu olmuştur. Yaşadığı çağda ortaya çıkmış sorunlara odaklanmış  ve 
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onlara çözümler üretmek adına birçok fikir ve eylemde bulunmuştur. Afgani ile ilgili birçok 

araştırmacı çalışma yapmasına rağmen o, yine de tam olarak anlaşılmamış, üzerindeki sır perdesi 

yeterince aralanamamıştır. Hayatında karanlık bölümler aydınlatılmamış ve fikirleri de henüz net bir 

şekilde ortaya konularak objektif bir değerlendirme yapılamamıştır.  

 

2. KİŞİLİĞİ VE HEDEFLERİ 

19. yüzyılın aktivistlerinden sayılabilecek Cemaleddin Afgani, kişiliği ve düşünce yapısıyla bugüne 

kadar birçok araştırmaya konu olmuştur. Yaşadığı çağda ortaya çıkmış sorunları önceden görebilmiş 

ve onlara çözümler üretmek adına birçok fikir ve eylemde bulunmuştur. Afgani topluluk önünde etkili 

konuşmayı iyi bilen bir hatip, düşünceleriyle bir filozof ve aynı zamanda bir gazetecidir. Kendisini 

sevenler tarafından büyük bir İslamcı iken kendisine karşı çıkanlar tarafından da son derece kışkırtıcı 

olan tehlikeli bir politikacıdır. Atılgan ve maceracı olmasına rağmen son derece geçimsiz ve inatçı bir 

yapısı olup, yüce fikirler ve davalar ardında koşan bir kişiliğe sahipti (Yalçınkaya, 1995: 65-66). 

Afgani’nin düşünce dünyası ile ilgili araştırma yaparken siyasi kimliğini göz ardı etmemek gerekir. 

Yaşadığı çağın bir kaos ortamı olduğunu unutmamak ve bu kaos ortamında düşüncelerini ortaya atan 

ve bunun içi mücadele eden bir düşünce adamı olduğunu kabul etmek gerekir (Alperen, 2015: 82).  

Yaşadığı dönemde Doğu medeniyetleri ve özellikle İslam dünyası parçalanmış ve sömürgeci güçlerin 

ellerinde adeta can çekişen bir durumdaydı. Afgani bu sebeplerden ötürü siyasi ve aktivist özelliği ile 

ortaya çıkmış ve İslam toplumununsorunları ile ilgili çözümler üretmeye çalışmıştır. Hindistan, İran, 

Türkiye ve Mısır gibi ülkelerin yanısıra İngiltere, Fransa ve Rusya gibi o dönemin sömürgeci güçlerini 

de incelemiş ve yakından takip edebilmiş böylelikle sömürgeciliğe ait özellikleri anlayarak İslam 

dünyasına bugünde önemini koruyan bir düşünce mirası bırakmıştır (Paşa, 2006: VIII). 

 

3. YAŞADIĞI DÖNEME KISA BİR BAKIŞ 

Afgani’nin yaşadığı dönemde Batılı devletler ekonomik, siyasi ve askeri kalkınmış ve İslam dünyası 

üzerinde bir hakimiyet kurma çabasına girmişti. İngilizler, Hindistan ve Arabistan’ın büyük bir 

kısmını hakimiyetleri altına alırken, Sudan doğrudan İngiltere’nin sömürgesi haline gelmişti. Batı; 

Mısır, İran ve Afganis-tan gibi birçok İslam ülkesini işgal etme ve sömürgeleştirme planları 

yapmaktaydı. Aslında Afgani’nin de belirttiği gibi sömürgeci devletler İslam dünyasından çok da zeki 

ve yetenekli değillerdi. Onlar doğanın sırlarını keşfetmiş ve doğanın gücüne hâkim olarak doğayı nasıl 

kullanacaklarını öğrenmişlerdir (Ergül, 2019: 6). 

On dokuzuncu yüzyıl tarihsel olarak birçok gelişmenin ve değişmenin yaşandığı bir dönüm noktasıdır. 

Batı dünyası din ile bağlarını koparmış, doğa kanunlarının sırlarına ulaşarak teknik gelişmelere adım 

atmış ve sanayi alanında büyük gelişmeler kat etmiştir. Bugün sahip olunan telefon, otomobil, telgraf 

gibi bir çok gelişme bu dönemin ortaya çıkardığı eserlerdir. On sekizinci yüzyılın sonlarına doğru 

ABD bağımsızlık mücadelesini kazanmış ve Fransız ihtilalinin de gerçekleşmesiyle modern anlamda 

insan hakları ve siyasi sistemler ortaya çıkmış ve bunların etkileri dünya genelinde etkisini göstermeye 

başlamıştır (Yılmaz, 2012:27). 

Bu konular üzerinden Afgani, hayatı boyunca birçok ülke gezmiş ve İslam dünyasının gerilemesinin 

sebeplerini görmüş ve çözüm yollarını da göstererek İslam toplumlarını bilinçlendirme faaliyetlerinde 

bulunmuştur. Batının sömürgeleştirme planlarının bozulması için çaba gösteren Afgani, ilk olarak 

İslam ülkelerindeki yönetici kesime ve daha sonra da tüm halka bu işgal faaliyetlerine karşı durması 

için direniş çağrısında bulunmuştur. Yönetimin mutlakiyetten çıkartılarak meşruti bir yapıya 
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kavuşması gerektiğini her seferinde dile getirmiş ve bu hedefin gerçekleşmesi için de halkın ve 

yöneticilerinin radikal tedbirler alarak reformlar yapması gerektiğini vurgulamıştır. 

 

4. AFGANİ’YE GÖRE İSLAM DÜNYASININ GERİ KALMA SEBEPLERİ 

Cemaleddin Afgani İslam dünyasının gerilemesine sebep olan etkenleri açıklayıp ortaya koymadan 

önce ahlaki, dini, siyasi ve sosyal anlamda birçok tekliflerde bulunmuştur. O, Batı’nın İslam 

dünyasından daha zeki ve yetenekli olmadığını söyleyerek Batı dünyasının doğanın gücünü anlayıp 

ona nasıl hâkim olacağını keşfettiğini ve bu keşfettiği sırları yerli yerinde, sabırla, düzenli bir şekilde 

ve sebat ederek kullandığını belirtmiştir. Afgani’ye göre Batılı sömürgeciler İslam dünyasının geri 

kalmasından dolayı onu adeta kısıtlı biri hükmünde görerek, vasisi gibi davranmaktadır. Sanki kısıtlı 

biri kendine gelip malına sahip olana kadar onun adına koruyup gözetme görevini üstlenmişlerdir. 

Oysa durum tam tersinedir. Onların tek istediği kısıtlının durumu daha da vahim duruma düşsün ve 

onların eline muhtaç kalsın. Batılılar İslam dünyasında yer edinebilmek ve onları sömürgeleri altına 

almak için yaldızlı sözler sarf ederek aldatıcı gerçekler öne sürmüşlerdir. Hürriyeti getireceklerini, 

adaleti sağlayacaklarını, azınlıkların haklarını koruyacaklarını özgürlük ve demokrasiyi getirerek 

medeniyet seviyesini yükseltmeyi istediklerini belirtirler. Oysa tek dertleri İslam dünyasını 

parçalamak, sömürmek ve kendilerine bağımlı hale getirmektir (Karaman ve Rıza, 2007: 38,39).   

Afgani’ye göre devletlerin güçlü olabilmesi ve otoritelerini kurabilmeleri için iki önemli husus 

bulunmaktadır. Birinci husus milliyetçilik duygusudur. Bu duygu ile başka milletlere üstünlük 

sağlamanın yolu açılmakta ve kendi milletiyle birbirine bağlı kenetlenmiş bir güç doğmaktadır. İkinci 

husus ise dinin gücüdür. Din gücü ile toplumlar düşüncede birlik sağlamış ve ortak hedefler 

belirleyerek kendilerine karşı olan milletlere karşı üstün konuma geçmiştir. Böylelikle din gücü 

milliyetçilik gücünü bastırmış olmaktadır. Afgani bu düşüncesini somutlaştırmak için Arapların 

İslamiyet öncesi hayatlarından örnek vermektedir. Araplar İslamiyet öncesinde şiddetli bir 

milliyetçilik davasına sahip olmuşlar ve bundan dolayı da hiçbir zaman güçlü bir devlet kuramamışlar 

ve hiçbir kabileyi aynı çatı altında toplayamamışlardır. Çünkü milliyetçilik duygusu bütün kabileleri 

bir araya getirmesi gerekirken, küçük kabilelere dağıtılmış ve bu duygu ile her kabile kendi kabilesinin 

diğer bir kabileden üstün duruma gelmesi için çalışmıştır. Araplar milliyetçilik duygusundan istifade 

etmesini bilememişlerdir. Bu duygu onları birleştireceği yerde daha çok parçalara ayırmış ve gücünü 

kendi içine yöneltmiştir. Böylelikle güçlü bir devlet ve otorite de kuramamışlardır. İslamiyet geldikten 

sonra Müslüman Araplar bu yanlışından dönmüş, her kabile birlik olup güç oluşturarak yeni ve güçlü 

bir devlet kurabilmişlerdir (Paşa, 2006:204,205). 

Afgani’ye göre İslam dünyasının geri kalma sebeplerinden biri de yöneticilerin bencilce hareket 

etmeleri ve beceriksiz politikalarıdır. Bu yöneticiler hırslarına göre hareket ettiğinden ve yönetim 

işlerinde başarılı olamadıklarından dolayı yabancı devletlerin yardımına ihtiyaç duymuşlar ve onlardan 

yardım almışlardır. Zaten İslam dünyasının gelişmesini ve tarihteki özne durumunda bulunan 

konumunu edilgen hale getirmek isteyen Batılı devletler bunu fırsat bilerek işleri daha da çıkmaz hale 

getirmelerini sağlamıştır.Afgani devlet işlerinde eğer yabancılar bulunuyorsa ve bu yabancılara da 

önemli görevler tevdi ediliyorsa bu o devletin çökmesinin alametidir demektedir. Yöneticiler bu 

beceriksizlik haliyle Batılı karşısında kendisindeki acziyeti göstererek adeta onlara cesaret 

vermektedir. Bu yönetim altında bulunan milletleri uyandırmak gerektiğini söyleyen Afgani, bunu 

yaparken Batı’yı sadece lafla reddetmekle yetinmemek gerektiğini, onunla bir mücadelede bulunarak 

yüzleşmek gerektiğini belirtir (Duman, 2013/1: 190). 
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5. ESERLERİ VE YAYINCILIK FAALİYETLERİ 

Görüşlerini ve fikirlerini daha çok söz ve sunumlarıyla insanlara aktarmaya çalıştığından Afgani, 

geriye çok eser bırakamamıştır. Çok hareketli bir hayatı olduğundan da yazdıklarının birçoğunun 

kaybolmuş olduğu düşünülmektedir.  

Hareketli hayatına rağmen fırsat buldukça bazı eserler ile birçok makale kaleme almış olan Afgani’nin 

aynı zamanda bazı amaç ve sebeplerle yazıp gönderdiği mektupları da bulunmaktadır. Muhammed 

Ammare Afgani’ye ait olduğu düşünülen eserleri tespit ederek “el-A’mâlül-kâmile li-Cemaleddin el-

Afgani”başlığı altında tek ciltten oluşan bir kitap halinde toplamıştır. Ammare bu kitabını 1968 yılında 

Kahi-re’de yayınlamış ve kitabın eksikliklerini ve hatalı olan kısımlarını kısmen tamamlayarak 1979 

yılında ikinci defa Beyrut’ta yayınlamıştır. Ancak Ali Şeleş, Ammere’ye ait olan bu kitabında da 

eksiklik olduğunu tespit etmiş, Doğu ve Batı’da yayımlanan bütün eserleri tekrar gözden geçirerek bir 

kitap, yirmi iki makale, sekiz adet mektup ve ayrı ayrı yazılan dört yazıyı Londra’da 1986 yılında 

yayımlamış olduğu “Silsiletü’l-a’mâli’l-mechûle” adlı kitabında toplamıştır (Karaman, 1994:464). 

Afgani’nin en önemli eserlerinden birisi Farsça kaleme almış olduğu “Hakikat-i Mezheb-i Neyçeri ve 

Beyan-i Hal-i Neyçeriyyan” adlı eseridir (Karaman, 1994:465). Afgani’nin bu eseri, Hindistan’da 

bulunduğu sırada İngiliz sömürgeciliğinin iyi bir şey olduğunu düşünen ve onlarla işbirliği içinde olan 

Seyyid Ahmet Han’a karşı yazılmış bir reddiye niteliğindedir (Yenigün, 2014:66). Kitap hacim olarak 

küçük kalmakla birlikte konuları da dağınıktır. Kitabın ilk baskısı 1881 yılında Haydarabad’da 

yazılmış ve daha sonraları Urduca, Türkçe, Fransızca ve İngilizceye çevrilmiştir. Bu dillerde otuz iki 

baskı yaptığı bilinmektedir (Karaman, 1994:465).    

Cemaleddin Afgani’nin yayıncılık ve yazarlık faaliyeti olarak görebileceğimiz bir eseri de “Açıklayıcı 

Afganistan Tarihi”dir. On dokuzlu yaşlarda iken Hacı olmak amacıyla Hicaz’a giden Afgani, oradan 

Necef’e ve Kerbela’ya uğramış ardından da Esadbat ve Horosan’a uğramıştır. Daha sonra da 

Afganistan’a gitmiş ve Kabil’e yerleşmiştir. Afgani’nin biyografisini kaleme alan Muhammed 

Ammara’ya göre Afgani bu eserini yani “Tetimmetü’l Beyan fi Tarihü’l Afgan” adlı eserini bu 

dönemde Arapça olarak yazmıştır (Afgani ve Abduh, 1987:14-15).   

Cemaleddin Afgani’ye ait ve hayatıyla ilgili detaylı bilgilerin bulunduğu bir önemli eser Beyrut’un 

ileri gelenlerinden olup aynı zamanda Meclis-i Maarif üyesi olan Muhammed Mahzumi Paşa 

tarafından kaleme alınan “Hâtırâtü Cemâleddîn el-Efğânî el-Hüseyni” adlı kitaptır. Afgani’nin son 

yıllarında onun yakınında bulunan Mahzumi Paşa, özel sorular sorup da aldığı cevapları ve onun 

açıklamalarını kendisinden izin alarak kaleme almıştır. Kitabınbaşında Mahzumi Paşa kitabın 

hikayesinden bahsetmekte, ilerleyen sayfalarda ise Afgani’nin hayatı, amacı ve fikirleriyle ile ilgili 

bilgiler vermektedir. Kitap yazılırken Mahzumi Paşa Urvetu’l-Vuska başta olmak üzere bazı 

gazetelerde yer alan makalelerden faydalanmıştır. Uzun yıllar baskısı yapılmayan kitap 1931 yılına 

gelindiğinde ilk olarak Beyrut’ta basılmıştır (Karaman ve Rıza, 2007:51). 

 

6. GAZETECİLİĞİ VE YAZARLIĞI 

Cemaleddin Afgani daha çok siyasi bir kişiliğe sahip olup buna göre çalışmalarda bulunmuş biri 

olarak Afganistan’da bulunduğu dönemlerde sadece siyasetle ilgilenmemiş gazetecilik faaliyetlerinde 

de bulunmuştur. Afganistan tarihinde ilk özel gazete olarak bilinen ve ancak bir sayı olarak çıkmış 

bulunan “Şemsü‟n Nehar” adlı gazete 1868 yılında Afgani tarafından çıkarılmıştır. Yine aynı yıl 

Afganistan’da bulunan bütün aydınların bir araya getirilmesi amacıyla sarayda “Encümen-i 

Ulema”adlı bir teşkilat Afgani’nin öncülüğünde oluşturulmuştur (Saaie, 2009:36). 
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Urvet’ul-Vuska Dergisi, Cemaleddin Afgani’nin önerisi üzerine Mısırlı ve Hintli İslam bilginleri ve 

fikir adamlarından oluşan Urvet’ul-Vuska adlı Cemiyetin talebi üzerine çıkarılmaya başlanmıştır. 

Cemiyet üyeleri Mekke’de Hac döneminde bir araya gelerek, halkı bilinçlendirmek ve insanlara olup 

bitenleri anlatabilmek için mücadelelerini ve fikirlerini en uzak ülkelere dahi ulaştırmak amacıyla 

dergiyi çıkarma kararı almışlardır. Bu kararı aldıktan sonra Afgani’yi dergiyi çıkarma konusunda 

teşvik etmişlerdir. Afgani alınan karara uyup Cemiyet üyelerinin isteği üzerine dergiyi çıkarmayı 

kabul etmiş ve öğrencisi olan Muhammed Abduh’a başyazarlık görevini vermiştir. Dergide yer alan 

düşünceler Afgani’ye ait olup, Abduh bu düşünceleri sadece kaleme alma görevini üstlenmiştir 

(Abdulhamid, 2017:159). Uzak olsun yakın olsun her kesime daha rahat ulaşabilmek adına ve 

fikirlerin rahatça dile getirilmesi için derginin Paris’te ve Arapça olarak çıkarılması kararlaştırılmıştır 

(Afgani ve Abduh, 1987:75). 

Dergi dönemin şartlarında çok başarılı bir proje olarak değerlendirilebilir. Dietrich Jung’un belirttiğine 

göre İslamcı yayıncılığı ve dergiciliği Afgani başlatmıştır. Osmanlı’nın son dönemlerinde  Osmanlı 

aydınları da dergi çıkartmışlar fakat bu dergiler genellikle Osmanlı elitleri arasında ve Sultana karşı bir 

muhalefet ile sınırlı kalmıştır. Urvet’ul-Vuska dergisi ise bakıldığında sadece Osmanlı’ya yönelik 

değil, tüm İslam dünyasının sorunlarıyla ilgilenen ve ulus ötesi yayıncılık faaliyeti gösteren bir dergi 

olarak kabul edilmektedir. Çünkü dergi aynı anda hem Hindistan’da hem de Mısır da okunmuş, 

dönemin şartlarında bu büyük bir başarı olarak görülebilmüştür (Yenigün, 2014:68). 

 

7. AKTİVİST ÖZELLİĞİ 

İran hükümeti 1890’lı yıllarda bir İngiliz şirketine tütün imtiyazı vermesi sonucu Cemaleddin Afgani 

rahatsızlıkmış duymuş ve Mirza Hasan Şirazi’ye İran hükümeti aleyhinde yazdığı ve sert eleştirilerin 

bulun-duğu bir mektup göndermiştir. Mektupta Avrupalıların hep bu imtiyazlar sayesinde ekonomik 

üstünlük elde ettiğini ve bu üstünlükleri sayesinde de halkı daha çok sömürgeleştirdiklerini dile 

getirmiştir. Ona göre tütün imtiyazı ile bütün İran halkı Batılıların tahakkümü altına girmiştir. Bu 

mektup İran’da çok büyük bir etki göstermiş, tütün kullanmanın haram olduğu yönünde fetva 

çıkarılarak hükümetin geri adım atması sağlanmıştır (Duman, 2013:417). Tütün isyanı İslam dünyası 

açısından ilk anti-kolonyal özellikte olan isyanlardan biridir. İlk defa Müslüman halk tarafından 

bildiriler ve afişlerle sokak eylemleri düzenlenmiş ve başarılı da olunmuştur (Yenigün, 2014:66).     

Afgani’nin aktivist yönüne bakıldığında anti-emperyalist bir düşünür olarak aktivistlerin öncülüğünü 

yapmış bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Batılı sömürgeci devletlerin İslam dünyasında oynadığı 

her türlü oyunu bozmak uğruna çalışmalarından ödün vermemiş ve bu sömürgeci devletlerle işbirliği 

yapan yöneticilere de sert bir şekilde karşı koymuştur (Esen, 2008:270).    

 

8. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Cemaleddin Afgani İslam dünyası içerisinde fikirleri ve aktivist yönüyle birçok kişi ve kurumları 

etkisi altında bulunduran bir isim olmuştur. Osmanlı devletinin ve dönemin müslüman ülkelerinin 

çıkmaza girdiği ve gerilemeye başlayıp yabancı devletlerin sömürgesi altına girmeye başladığı 

dönemde çözüm önerileri geliştirmiş ve birçok devlet yöneticileriyle bir araya gelerek bu çözüm 

önerilerini onlarla paylaşmıştır. 

Söz konusu dönem, İslami düşünce yapısının sorgulandığı, birbirinden farklı yaklaşımların ortaya 

çıkıp belirginleştiği bir dönem olarak kabul edilmektedir. Bazıları İslam kültürünün ilerlemeye ve 

bilimsel gelişmeye engel olduğunu savunurken, bazıları İslam toplumunda yaşanan sorunların sebebini 
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İslami ilkelerden uzaklaşmayla ilişkilendirmekte, bazıları ise dinsel alanda değişen koşullara uygun 

yeni bakış açılarının ve kutsal metinlere dair yeni anlamların üretilmesi gerektiğini savunmuştur. 

Afgani daha çok İslam’da modern yaşam biçimine uygun ve reformcu bir bakış açısını dile getiren bir 

düşünür olarak bilinmiştir.  

Kendisine has duruşu ve özgün fikirleriyle hem İslam dünyasındaki birçok fikir adamını hem de 

Osmanlı aydınlarını etkisi altında bırakan Afgani’nin fikirleri ve yaşadığı dönemin koşulları hakkında 

bilgi elde etmek ve bunların kendisinden sonra gelenler üzerindeki etkilerini anlamlandırmak önem arz 

etmektedir. 
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G-20 ÜLKELERİNDE YAKINSAMA HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ: PANEL FOURİER 

KPSS ANALİZİ 

THE VALIDITY OF THE CONVERSION HYPOTHESIS IN G-20 COUNTRIES: PANEL 

FOURIER KPSS ANALYSIS 

 

Selim DEMEZ 

Dr. Öğr. Üyesi, Hakkari Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü 

 

ÖZET 

Düşük gelirli ülkelerle yüksek gelirli ülkeler arasındaki kişi başına gelir farkının zamanla kapanıp 

kapanmayacağı özellikle 1980’li yıllardan beri ekonomi literatüründe üzerinde oldukça fazla durulan 

bir konudur. Solow (1956) tarafından öne sürülen Neo-Klasik büyüme modelinde yakınsama hipotezi 

olarak adlandırılan bu durumu test etmek ülkelerin mevcut durumlarını görmelerinin yanı sıra 

uyguladıkları uzun dönemli ekonomi politikalarının başarısı konusunda da fikir sahibi olmalarına 

olanak vermektedir. Ayrıca ekonomik büyüme sürecinde uluslararası dışsallığın etkilerini de görmek 

mümkün olmaktadır. Yakınsama hipotezinin test edilmesinde literatürde en çok Beta (β), sigma (σ) ve 

stokastik yakınsama hipotezleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada G-20 ülke grubunda yer alan Rusya 

dışındaki tüm ülkelerin 1970 – 2019 dönemi için kişi başı gayri safi yurtiçi hasıla verileri kullanılarak 

stokastik yakınsamanın varlığı test edilmiştir. Analizde Nazlioglu ve Karul (2017) tarafından 

geliştirilen Panel Fourier KPSS Birim Kök Testi kullanılmıştır. Bu test yapısal kırılmaların Fourier 

yaklaşımı ile yumuşak geçişli bir süreçte modellenmesine imkan vermektedir. Ayrıca yatay kesit 

bağımlılığı dikkate alınmakta ve hem panel hem de birimler için ayrı test istatistikleri vermektedir. 

Analiz sonuçlarına göre panel sonuçları sadece 1. frekans için anlamlıdır. Frekans 1’de tüm ülkeler 

için yakınsama hipotezi geçerlidir. 2. ve 3. frekans değerlerinde Fransa, İtalya Japonya, Güney Afrika 

ve Güney Kore dışındaki tüm ülkelerde yakınsama hipotezinin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yakınsama Hipotezi, Fourier Panel Birim Kök Testi, G-20 

 

ABSTRACT 

Whether the per capita income gap between low-income countries and high-income countries will 

close over time has been a subject that has been emphasized a lot in the economics literature since the 

1980s. Testing this situation, which is called the convergence hypothesis in the Neo-Classical growth 

model proposed by Solow (1956), allows countries to see their current situation as well as to have an 

idea about the success of their long-term economic policies. In addition, it is possible to see the effects 

of international externalities in the process of economic growth. In testing the convergence hypothesis, 

Beta (β), sigma (σ) and stochastic convergence hypotheses are mostly used in the literature. In this 

study, the existence of stochastic convergence was tested by using per capita gross domestic product 

data for the period 1970 – 2019 of all countries in the G-20 country group, except Russia. Panel 

Fourier KPSS Unit Root Test developed by Nazlioglu and Karul (2017) was used in the analysis. This 

test allows the modeling of structural breaks in a smooth transition process with the Fourier approach. 

In addition, cross-section dependence is taken into account and separate test statistics are given for 

both the panel and the units. According to the analysis results, the panel results are significant only for 

the 1st frequency. In frequency 1, the convergence hypothesis is valid for all countries. At the 2nd and 



ADIYAMAN 
ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ KONGRESİ 

 

204 

3rd frequency values, it was concluded that the convergence hypothesis was valid in all countries 

except France, Italy, Japan, South Africa and South Korea. 

Keywords: Convergence Hypothesis, Fourier Panel Unit Root Test, G-20 

 

1. GİRİŞ 

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin temel hedefleri gelişmiş ülke seviyesine ulaşabilmektir. Bunu 

başarabilmek için ekonomik farklılığın nedenlerinin, büyüklüğünün ve farkın zamanla kapanıp 

kapanmadığının incelenmesi gerekir. Ekonomi literatüründe bu konu Solow (1956) tarafından öne 

sürülen ve Neo-Klasik büyüme modelinin varsayımlarından olan ‘yakınsama hipotezinin’ 

geçerliliğinin test edilmesi ile incelenmektedir. Yakınsama hipotezine göre az gelişmiş ülkelerin 

marjinal sermaye verimlilikleri gelişmiş ülkelerinkinden daha yüksektir. Sermayenin marjinal 

verimliliğinin yüksek olması üretim maliyetlerinin daha düşük olduğu anlamına gelir. Bu durumda 

sermaye yüksek gelirli ülkeden düşük gelirli ülkeye doğru hareket eder. Böylece az gelişmiş ülkeler 

gelişmiş ülkelere yakınsar (Barro, 1991: 407). Yakınsama hipotezinde bir diğer yaklaşımda teknoloji 

maliyetleri üzerindedir. Düşük gelirli ülkeler teknolojiyi üretmeyip ithal ettiklerinden Ar-Ge gibi 

yüksek maliyetlere katlanmak zorunda olmayacaklardır. Ayrıca teknoloji alanında çalışan işgücü de 

kısa bir süre içinde transfer edilen yeniliklere adapte olabilecektir. Böylece az gelişmiş ülke gelişmiş 

ülkeyi yakalayabilecektir (Rey, 2004: 8).  

Solow (1956) tarafından öne sürülen yakınsama hipotezi ampirik olarak birçok şekilde test edilmiştir. 

En çok Beta (β), sigma (σ) ve çalışmamızda da kullandığımız stokastik yakınsama türleri 

kullanılmaktadır. Yatay kesit ekonomilerinde β yakınsaması kişi başına gelirdeki büyüme oranı ile 

başlangıçtaki gelir arasındaki ilişkinin negatif olması anlamına gelir. β yakınsaması aşağıdaki gibi 

formüle edilmiştir. 

 

1

𝑇
log (

𝑦𝑖𝑡+𝑇

𝑦𝑖𝑡
) = 𝛼 + 𝛽 log(𝑦𝑖𝑡) + 𝑖𝑡                                                                                                   (1) 

 

Yukarıdaki eşitlikte 𝑖 = 1, … , 𝑁  birim boyutunu, 𝑡 = 1, … , 𝑇  zaman boyutunu göstermektedir. 𝑇 

zaman aralığıdır. 𝑦𝑖𝑡+𝑇  ve 𝑦𝑖𝑡  sırasıyla 𝑖  ülkesinin T zamanındaki gelirini ve başlangıçtaki gelirini 

ifade etmektedir. Burada 𝛽>0 ise mutlak yakınsama hipotezi geçerli olmaktadır (Sala-i-Martin, 1996: 

1334; Yılanci ve Gökçe, 2020: 396).  

 

Diğer yakınsama sigma (σ) yakınsamasıdır. Eğer ülkelerin KBGSYH’leri zamanla azalıyorsa geçerli 

olan bir durumdur. Diğer bir ifadeyle 𝜎𝑡+𝑇 < 𝜎𝑡 ’nin geçerli olması durumudur. Sigma (σ) 

yakınsamasından başka bir de stokastik yakınsama vardır. Bu yakınsama Durlauf ve Johnson (1995) 

ve Bernard ve Durlauf (1996) tarafından öne sürüldüğü üzere bir ülkenin KBGSYH değişkenin 

logaritmasının ait olduğu gruptaki ortalama KBGSYH’nin logaritmasına oranı durağansa stokastik 

yakınsama geçerli olmaktadır. Formül aşağıda gösterildiği gibidir. 

 

𝑅𝐼𝑖𝑡 = 𝑙𝑛 (
𝑦𝑖𝑡

𝑛−1 ∑ 𝑦𝑗𝑡
𝑛
𝑗=1

)      𝑖 = 1, … , 𝑛                                                                                             (2) 
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2 nolu eşitlikte 𝑦𝑖𝑡, 𝑖. ülkenin KBGSYH’sini göstermektedir. 𝑛−1 ∑ 𝑦𝑗𝑡
𝑛
𝑗=1  ise ele alına ülke grubunun 

KBGSYH’sının ortalamasını göstermektedir. Bu yöntem kullanılarak elde edilen seri yapılan birim 

kök analizi neticesinde durağan çıkarsa 𝑖. ülke için stokastik yakınsama hipotezi geçerlidir (Yılancı ve 

Gökçe, 2020: 397).  Bernard ve Durlauf (1996) stokastik yakınsama yaklaşımı aşağıdaki eşitlikte 

gösterildiği gibidir.  

 

lim
𝑘→∞

𝐸(𝑦𝑖𝑡+𝑘 − 𝑦𝑗𝑡+𝑘 ∣ 𝑆𝑡) = 0                                                                                                            (3) 

 

3 nolu eşitlikte 𝑦𝑖 , 𝑖  ülkesinin 𝑦𝑗 , 𝑗  ülkesinin KBGSYH’sini ifade etmektedir. 2 nolu eşitliğin 

durağanlık sınaması yapıldığında 𝑦𝑖𝑡 − 𝑦𝑖𝑗 sıfır ortalamalı bir süreci gösteriyorsa stokastik yakınsama 

geçerlidir. Diğer bir ifadeyle ele alınan ülkelerin gelirleri arasındaki fark uzun dönemde sıfıra 

yaklaşmaktadır (Bernard ve Durlauf, 1996: 170). 

 

2. SEÇİLMİŞ LİTERATÜR 

Konu ile ilgili literatürde zaman serisi ve panel olmak üzere birçok ampirik çalışma yer almaktadır. 

Ayrıca bir ülkenin belirli bölgeleri için de yapılan panel çalışmalara da rastlanmıştır. Literatürdeki 

panel ve zaman serisi çalışmalardan; Baumol (1986) 1870-1979  16 OECD ülkesi, Delong (1988) 

1870-1979 seçilmiş 23 ülke, Barro (1991) 1960-1985 seçilmiş 98 ülke için, Barro ve Sala-i Martin 

(1995) 1840-1988 ABD’nin 48 eyaleti, İslam (1995), Li ve Papell (1999) 1900-1989 16 OECD ülkesi, 

Kim (2001), 1960-1992 17 Asya Ülkesi, Christopoulos ve Tsionas (2004) 1971-1995 Yunaninstan’ın 

51 bölgesi, Liu ve Ruiz (2006) 1953-2000 24 OECD ülkesi, Dawson ve Sen (2007) 1900-2001 

seçilmiş 29 ülke, Choi (2009) 1970-1992 seçilmiş 63 ülke , Ceylan (2010) 1870-2006 G-7 ülkeleri, 

Zeren ve Yılancı (2011) 1991-2000 Türkiye için NUTS-2 düzey bölgeleri,  Göğül ve Korap (2014) 

1970-2012 26 OECD ülkesi, Carone vd., (2021) 1981-2009 12 Avrupa ülkesinin 187 bölgesi için 

yaptıkları çalışmalarda yakınsama hipotezinin geçerli olduğunu ortaya koymuşlardır.  

Yukarıda belirtilen çalışmaların aksini iddia eden çalışmalar; Siriopoulos ve Asteriou (1998) 1971-

1996 Yunanistan’ın 13 bölgesi, Sachs vd., (2002) 1980-1998 Hindistan’ın 14 bölgesi, Andrade vd. 

(2004) 1970-1996 Brezilya’nın 24 bölgesi, Sarıbaş ve Vergil (2013) 1969-2007 İslam Konferansı 

Teşkilatına üye 29 ülke, Akıncı ve Sevinç (2016) 1990-2014 AB’nin kurucusu 6 ülke ve 11 Balkan 

ülkesi için yaptıkları çalışmalarda yakınsama hipotezinin geçerli olmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca 

bölgeler arasında farklı sonuçlar bulan çalışmalar da vardır.  

Carlino ve Mills (1993) 1929-1990 yılları arasında ABD’nin sekiz bölgesi için yaptığı çalışma iki 

aşamalıdır. Yapısal kırılmalı modelde hiçbir bölgede stokastik yakınsamayı destekleyici kanıtlar 

bulunamamıştır. Kırılmaların eklendiği modelde ise tüm bölgelerde KBGSYH verisi stokastik yakınsa 

bulunmuştur.  

Sala-i Martin (1995) 1960-1990 döneminde seçilmiş 110 ülke için yaptığı çalışmada yakınsamanın 

geçerli olmadığını belirtmiştir. Öztürk (2013) 1950-2008 dönemi için AB’ye üye 14 ülke, yeni 

üyelerinde eklenmesiyle 18 ülke ve Türkiye için yaptığı çalışmada yapısal kırılmalı ve kırılmaların 

olmadığı doğrusal birim kök testlerini kullanmış ve İrlanda ve Macaristan dışında hiçbir ülke için 

stokastik yakınsamanın olmadığını belirtmiştir.  
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Yılancı ve Gökçe (2020) 1960-2015 yılları arasında 18 OECD ülkesi için stokastik yakınsamanın 

varlığını araştırdıkları çalışmada kalıntılarla genişletilmiş Fourier SURADF birim kök testini 

kullanmışlardır. Sonuç olarak 7 ülke için stokastik yakınsamanın geçerli olduğunu belirtmişlerdir.  

Yılmaz ve Kesbiç (2020) çalışmasında 1980-2017 yılları arasında Güney Afrika’nın lider ülke 

seçildiği Kırılgan Beşli ülkeleri için yaptığı çalışmada toplu olarak ülkelerin lider ülkeye 

yakınsamadığı fakat tüm ülkelerin bireysel olarak lider ülkeye yakınsadığını ortaya koymuşlardır. 

 

3. VERİLER VE YÖNTEM 

3.1. Veriler 

Bu çalışmada G-20 ülke grubundaki 18 ülke ve Avrupa Birliği toplam 19 ülkenin (Rusya hariç) 1970-

2019 dönemini kapsayan Kişi Başı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (KBGSYH) verisi kullanılarak 

yakınsama hipotezinin geçerliliği test edilmiştir. Veri setine Dünya Bankasının yayınladığı WDI 

(World Development Indicator) veri tabanından ulaşılmıştır. Çalışmada her ülkenin KBGSYH’sı 19 

ülkenin KBGSYH’a bölünmüş ve logaritması alındıktan sonra analiz edilmiştir.  

 

Tablo-1. Tanımlayıcı İstatistikler 

 Gözlem 

Sayısı 

Ortalama Minimum Maksimum Stadart Sapma 

KBGSYH 950 -1.7242 -3.6525 -1.2542 0.5527 

 

Yukarıdaki tabloda kişi başı gayrisafi yurtiçi hasıla değişkeninin logaritmasına ait tanımlayıcı 

istatistikler görülmektedir.  

 

3.2. Yatay Kesit Bağımlılığı 

Panel veri analizlerinde eğer modelde birimler arası korelasyon ya da yatay kesit bağımlılığı varsa bir 

ülke de meydana gelen talep ya da arz kaynaklı bir şok diğer ülkeyi de etkileyecektir ve test sonuçları 

güvenilir olmayacaktır. Bu nedenle yapılacak analizlerde yatay kesit bağımlılığının olup olmadığına 

bakmak gerekir. Bu çalışmada yatay kesit bağımlılığını ölçmek için literatürde sıkça kullanılan 

Breusch ve Pagan (1980) ve Pesaran vd. (2008) tarafından önerilen sırasıyla LM ve LMadj testleri 

kullanılmıştır. LM testi aşağıdaki gibidir. 

 

𝐿𝑀 = 𝑇 ∑ ∑ 𝑇𝑖𝑗̂𝑖𝑗
2

𝑁

𝑗=𝑖+1

 

𝑁−1

𝑖=1

       𝜒𝑁(𝑁−1)/2
2                                                                                          (1)  

 

Yukarıdaki eşitlikte �̂�𝑖𝑗 , modelin kalıntılarının korelasyon katsayılarının tahmini değeridir. Yatay 

kesitler arasında bağımlılık yoktur temel hipotezi, en az iki yatay kesit arasında bağımlılık vardır 
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alternatif hipotezine karşı sınanır. LM testi N < T olduğunda iyi sonuçlar vermektedir. Pesaran vd. 

(2008) LM testinin sapmalarının düzeltildiği aşağıdaki denklemde ifade edilen halini önermişlerdir. 

 

𝐿𝑀𝑎𝑑𝑗 = √(
2

𝑁(𝑁 − 1)
) ∑ ∑ �̂�𝑖𝑗

(𝑇 − 𝑘)�̂�𝑖𝑗
2 − 

𝑇𝑖𝑗

√𝑣𝑇𝑖𝑗
2

  𝑁(0,1) 

𝑁

𝑗=𝑖+1

𝑁−1

𝑖=1

                                           (2) 

2 nolu denklemde k, açıklanan değişken sayısını, 𝜇 ve  ise  �̂�𝑖𝑗’nin sırasıyla beklenen değerini ve 

varyansını göstermektedir. 

 

3.3. Panel Fourier KPSS Testi 

Durağanlık, zaman serisi analizlerinde birçok amaç için yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin 

eşbütünleşme testlerinde serilerin aynı mertebeden durağan olup olmadıklarına bakmak ya da 

nedensellik analizlerinde bütünleşme mertebesini tespit etmek için ön koşul olarak 

kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra durağanlık analiz sonuçları serilerde meydana gelen şokun 

etkilerinin geçici ya da kalıcı olduğu konusunda da bilgi vermektedir. Bu açıdan işsizlik histerisi, 

yakınsama ve satın alma gücü paritesinin geçerliliği gibi ekonomik konuların ampirik analizlerinde 

kullanılabilmektedir (Enders, 2014: 198).  

Durağanlık analizi birçok yöntemle tespit edilebilmesine rağmen (korelogram, otokorelasyon ve 

serilerin grafikleri gibi) en yaygın kullanılan yöntem birim kök testleridir. Serilerin birim köklü olması 

durağan olmadığı anlamına gelmektedir. Dickey- Fuller (1979) ile başlayan birim kök testleri daha 

sonra yapısal kırılmaların dikkate alındığı doğrusal ve doğrusal olmayan testlerle gelişimini 

sürdürmektedir. Doğrusal olmayan testler arasında son zamanlarda yağın olarak kullanılan serilere 

sinüs ve kosinüs terimlerinin elemesi ile oluşturulan fourier yaklaşımıdır. Fourier modeller, 

kırılmaların sayısının ve kırılma formunun önceden bilindiği varsayımına dayanmaz. 

Nazlioglu ve Karul (2017) Fourier panel KPSS birim kök testi yumuşak geçişli ve pürüzsüz kırılmaları 

dikkate almaktadır. Testin veri üretme sürecine aşağıdaki denklem üzerinden bakacak olursak; 

 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑖(𝑡) + 𝑟𝑖𝑡 + 𝜆𝑖𝐹𝑖 + 𝜀𝑖𝑡                                                                                                                (3) 

 

𝑟𝑖𝑡 = 𝑟𝑢−1 + 𝑢𝑖𝑡                                                                                                                                        (4) 

 

Yukarıdaki denklemlerde 𝑖 = 1, … , 𝑁 birim boyutunu, 𝑡 = 1, … , 𝑇 zaman boyutunu, 𝜀𝑖𝑡  ve 𝑢𝑖𝑡  birbiri 

ile ilişkili olmayan aynı dağılıma sahip hata terimlerini ifade etmektedir. 𝑟𝑖𝑡 rassal yürüyüş (random 

walking) sürecini, 𝛼𝑖(𝑡) birimlerden bağımsız zamana bağlı sabit terimi, 𝐹𝑖 ve  𝜆𝑖  gözlenemeyen ortak 

faktörü ve faktörlerin ağırlıklı değerlerini göstermektedir.  𝛼𝑖(𝑡)  bilinmeyen bir yapısal kırılmaya 

sahipse tek frekanslı Fourier denklemi aşağıda gösterildiği gibidir. 

 

𝛼𝑖(𝑡) = 𝛼𝑖 + 𝛾1𝑖 sin (
2𝜋𝑘𝑡

𝑇
) + 𝛾2𝑖 cos (

2𝜋𝑘𝑡

𝑇
)                                                                               (5) 



ADIYAMAN 
ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ KONGRESİ 

 

208 

Burada k frekans sayısını göstermektedir. Birimlere ait test istatistikleri 𝜂𝑖(𝑘)  aşağıdaki denklem 

yardımıyla hesaplanmaktadır 

 

𝜂𝑖(𝑘) =
1

𝑇2

∑ �̃�𝑖𝑡(𝑘)2𝑇
𝑡=1

�̃�𝜀𝑖
2                                                                                                                        (6) 

Fourier panel istatistiği 𝐹𝑃(𝑘) ise 7 nolu eşitlikle hesaplanır. 

 

𝐹𝑃(𝑘) =
1

𝑁
∑ 𝜂𝑖(𝑘)

𝑁

𝑖=1

                                                                                                                             (7) 

 

Sırasıyla 𝑇 → ∞  ve 𝑁 → ∞  a giderken 𝐹𝑃(𝑘), 𝜉(𝑘)  ortalama ve 𝜁(𝑘)  varyans ile normal dağılıma 

yaklaşmaktadır. Bu durumda test istatistiği Denklem (8) ile hesaplanmaktadır; 

 

𝐹𝑍(𝑘) =
√𝑁(𝐹𝑃(𝑘) − 𝜉(𝑘))

𝜁(𝑘)
~𝑁(0,1)                                                                                             (8) 

 

Tablo-2. Yatay kesit bağımlılığı test sonuçları 

Yöntem Test İstatistiği p-değeri 

LM 267.890 0.000 

LMadj 4.912 0.000 

 

Tablo 2’de KBGSYH değişkenine ait Breusch ve Pagan (1980) tarafında geliştirilen LM ve Pesaran 

vd. (2008) tarafından önerilen LMadj. test sonuçları görülmektedir. Test sonuçlarına göre yatay kesit 

bağımlılığı yoktur şeklindeki sıfır hipotezi reddedilmektedir. Birimler arasında korelasyon diğer bir 

ifadeyle yatay kesit bağımlılığı vardır. Bunun için analizimize yatay kesit bağımlılığını dikkate alan 

testlerle devam etmemiz daha doğru olacaktır. 

 

Tablo-3. Panel Fourier KPSS Test Sonuçları 

 k=1 k=2 k=3 

Arjantin    0.029     0.049     0.088  

Avustralya    0.022     0.073     0.073  

Brezilya    0.088     0.142     0.104  
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Kanada    0.037     0.064     0.073  

Çin    0.050     0.180     0.176  

Fransa    0.043     0.345     0.359  

Almanya    0.068     0.197     0.198  

Hindistan    0.033     0.137     0.144  

Endonezya    0.053     0.088     0.046  

İtalya    0.016     0.822     0.814  

Japonya    0.020     0.844     0.884  

Meksika    0.036     0.088     0.121  

Sudi Arabistan    0.077     0.132     0.123  

Güney Afrika    0.036     0.415     0.409  

Güney Kore    0.069     0.374     0.375  

Türkiye    0.028     0.070     0.047  

İngiltere    0.038     0.130     0.111  

Amerika    0.034     0.118     0.106  

Avrupa Birliği    0.039    0.223    0.240  

Kritik Değerler 

%10 0.131 0.315 0.339 

%5 0.172 0.415 0.448 

%1 0.269 0.667 0.718 

Panel İstatistiği 

FZ(k) -1.848 3.134 2.497 

p-değeri 0.968 0.001 0.006 

Not: Koyu renkler %10 anlamlılık düzeyindeki durağanlığı, k ise frekans sayısını ifade etmektedir. 

Testlere ait kritik değerler Becker vd. (2006: 389)’dan alınmıştır. Test istatistikleri Bartlett with SPC 

kuralı ile elde edilmiştir. Analiz sabitli model için yapılmıştır. 
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Tablo 3’te Panel Fourier KPSS birim kök testi sonuçları görülmektedir. Test sonuçlarına baktığımızda 

sadece 1. Frekansta anlamlıdır ve tüm ülkelerde stokastik yakınsama geçerlidir.  2. ve 3. Frekansta 

panel istatistiği anlamsızdır fakat bu durum ülkeler için yorum yapamayacağımız anlamına gelmez. 

Fransa, İtalya, Japonya, Güney Afrika ve Güney Kore dışındaki tüm ülkelerde stokastik yakınsamanın 

geçerli olduğu söylenebilir. 

 

4. SONUÇ 

Solow (1956) çalışmasıyla öncülük ettiği Neo-Klasik büyüme teorisi birçok yönden eleştirilse de 

ülkelerin uzun dönemli büyüme ve hatta kalkınma politikalarının verimliliklerini incelemeleri 

bakımından oldukça kullanışlı bir modeldir. Birçok ampirik çalışmaya konu olduğu için sürekli bakış 

açısı, yaklaşım ve yöntem açısından farklılık göstermiştir. Bunlardan literatürde en çok kullanılanlar 

Β, σ ve stokastik yakınsama türleridir. Aslında bu ölçüm yöntemlerinin ortaya çıkmasında 

ekonometrik yöntemlerdeki gelişme de büyük öneme sahiptir. Ayrıca birbirlerini tamamlayıcı 

özellikleri de bulunmaktadır. 

Bu çalışmada G-20 ülke grubunda Rusya dışındaki 18 ülke ve AB komisyonunun 1970 – 2019 yılları 

arasında stokastik yakınsama hipotezi Fourier panel birim kök testi ile analiz edilmiştir. Test 

sonuçlarında birinci frekansta tüm ülkelerde stokastik yakınsama vardır. 2 ve 3 frekans alınarak 

yapılan analizde Fransa, Japonya, İtalya, Güney Afrika ve Güney Kore dışındaki ülkelerde stokastik 

yakınsama geçerlidir. Analizde KBGSYH verisi alınmıştır. Stokastik yakınsamayan yukarıda 

saydığımız ülkeler gelir dağılımı politikalarını ve gelir politikalarını gözden geçirmeleri gerekir. 

Çünkü bu ülkeler dünyanın en gelişmiş 20 ülkesidir. Tüm bu ülkelerin toplam gelirleri dünya gelirinin 

%85’inin oluşturmaktadır. Bu nedenle sorunun yapısal sorunlardan kaynaklandığını söylemek oldukça 

güçtür. Fakat fourier analizin önemli özelliklerinden biri yapısal kırılmaları belirleme gücünün yüksek 

olmasıdır. Bu nedenle yakınsamanın geçerli olmadığı ülkelerde yapısal sorunların var olup olmadığını 

da incelemek gerekmektedir.  
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