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HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Sinan ÖZYURT 

Assit. Prof. Dr. Suantak Demkhosei 
Vaiphei 

Assam Downtown University 
SPIRITUAL PSYCHOTHERAPEUTIC MODEL IN 

INDIAN PALLIATIVE END-OF-LIFE CARE 

Dr. Juanita GOICOVICI 
University Babeș-Bolyai of 

Cluj-Napoca 

LEGAL PERSPECTIVES ON THE LIABILITY FOR 
AUTONOMOUS AND INCORPORATED 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

Fr. Baiju Thomas 
Ramakrishna Mission 

Vivekananda Educational and 
Research Institute 

A STUDY ON THE PERSPECTIVES OF PRESERVICE 
TEACHERS ON DIFFERENTIATED INSTRUCTION 

IN INCLUSIVE CLASSROOMS: TRENDS AND 
CHALLENGES IN TEACHER EDUCATION 

Res. Asst. N. Hande TANK HONAÇ 
Prof. Dr. S. Sunay YILDIRIM DOĞRU 

Dokuz Eylül University 
Dokuz Eylül University 

EXAMINATION OF THE TEACHER’S OPINIONS 
ABOUT SEXUAL EDUCATION AND MINISTRY OF 
EDUCATION’S SEXUAL EDUCATION PROGRAMS 

FOR SPECIAL NEEDS STUDENTS (TURKEY) 

Assist. Prof. Dr. Özden ŞENGÜL Boğaziçi University 

HOW DOES SCIENCE TEACHERS’ EXPLICIT 
ARGUMENTATION INSTRUCTION INFLUENCE 

THEIR NATURE OF SCIENCE (NOS) 
UNDERSTANDING AND ENACTMENT? 

Assist. Prof. Dr. Sinan ÖZYURT 
Gaziantep Islam Science and 

Technology University 

RELAYING THE CORNERSTONES IN SECOND 
LANGUAGE LEARNING: UNDERSTANDING 
INDIVIDUAL DIFFERENCES IN A LEARNER-

CENTERED APPROACH 

Assist. Prof. Dr. Sinan ÖZYURT 
Gaziantep Islam Science and 

Technology University 

FOREIGN LANGUAGE TESTS: AS A MEANS OF 
TESTING LANGUAGE PROFICIENCY OR SOCIAL 

EXCLUSION OF DIVERSE GROUPS? 

Assist. Prof. Dr. Hina Sultan 
Assist. Prof. Dr. Ghulam Ishaq 

Lahore Leads University 
University of Lahore 

PSYCHOSOCIAL DISTURBANCES IN PATIENTS 
WITH DIABETIC MACULAR EDEMA 

Ho Keat LENG 
Nanyang Technological 

University 
EFFECT OF FAMILIARITY ON SHOPPING WEBSITE 

NAVIGATION 



 

 

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Mohsen Mohammadi Khyareh 

Yegnanarayanan Venkataraman 
Kalasalingam Academy of 
Research and Education 

COLORING R-DISTANCE GRAPHS 

Aamna Imran  
Yumna Ali 

Jinnah University 
Jinnah University 

PRODUCTION OF BAMBOO PRODUCTS TO 
ENCOURAGE SUSTAINABLE CONSUMPTION FOR 

ENVIRONMENTAL PROTECTION 

Muwafaq Mahdi Salih University of Duhok 
TOPOLOGICALLY REGULAR OPEN SETS IN 

RELATOR SPACES 

Prof. Vishwanath B. Awati 
 

Mr. Akash Goravar 

 

Rani Channamma University 
 

Rani Channamma University 
 

INVESTIGATION OF MHD BOUNDARY LAYER 
FLOW OF A CASSON FLUID OVER AN 

EXPONENTIALLY SHRINKING SURFACE 
THROUGH SHIFTED CHEBYSHEV COLLOCATION 

TECHNIQUE 

Prof. Vishwanath B. Awati 
Mr. Mahesh Kumar N 

Prof. N. M. Bujurke 
Mr. Parashuram M. Obannavar 

Rani Channamma University 
Rani Channamma University 

Karnatak University 
Karnatak University 

MULTIGRID METHOD FOR THE SOLUTION OF 
THERMAL EHL LINE CONTACT PROBLEM WITH 

COUPLE STRESS FLUID AS LUBRICANT 

Prof. Dr. Mohsen Mohammadi 
Khyareh 

Gonbad Kavous University 

THE EFFECT OF ECONOMIC COMPLEXITY ON 
ECONOMIC GROWTH IN THE PRESENCE OF 
GOVERNANCE QUALITY: EVIDENCE FROM 

EMERGING COUNTRIES 

Prof. Dr. Mohsen Mohammadi 
Khyareh 

Gonbad Kavous University 
THE IMPACT OF TOURISM ON ECONOMIC 
GROWTH: A CASE STUDY OF EMERGING 

COUNTRIES 

Dr. Asif Ali 
Fariq Ahmed 

Government College 
University 

Government College 
University 

A SYSTEMATIC ANALYSIS OF THE IMPACT OF 
COVID-19 LOCKDOWN ON SLEEP HEALTH IN 

ATHLETES 

Samreen Lodhi 
Anam Qamar 
Afreen Essani 

Jinnah University for Women 
Jinnah University for Women 
Jinnah University for Women 

TIME SERIES ANALYSIS OF GST REVENUE, 
EXPENDITURE BUDGET AND BUDGET DEFICIT 

Sobia Jamil 
Sania M.Ilyas 

Jinnah University for Women 
Jinnah University for Women 

IN THE WAY OF ORGANIZATIONAL 
DEVELOPMENT: INEVITABLE CHANGES IN 

KABABJEES, PAKISTAN 

Lect. Mehwish Darakhshan Zia Jinnah University for Women 

MINIMUM CAPITAL REQUIREMENTS, 
CORPORATE RESTRUCTURING AND BANKS 

PERFORMANCE–AN EMPIRICAL ANALYSIS OF 
MERGED BANKS IN PAKISTAN 

 
 



 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Osman BAYRAKTUTAN 

Lect. Dr. Hilal ZORBA BAYRAKTAR 
Niğde Ömer Halisdemir 

University 
CHANGING CHARACTERISTICS OF MIGRATION 

MOVEMENTS IN SPAIN 

Assoc. Prof. Dr. Nazile Abdullazade 
Azerbaijan State Pedagogical 

University 

THE SPIRITUAL-MORAL IMAGE OF THE TEACHER 
IN THE IDEA-THEORETICAL HERITAGE OF 

HEYDAR ALIYEV 

Assist. Prof. Dr. Adnan AKALIN 
Gaziantep Islam Science and 

Technology University 

ANALYSIS OF THE CRIMINAL CODES PUBLISHED 
IN THE TANZIMAT PERIOD IN TERMS OF 

ISLAMIC CRIMINAL LAW 

Dr. Nihat DEMİRKOL Iğdır University 
THE CONCEPT OF ISTIĞNA IN THE CONTEXT OF 

ALLAH-HUMAN RELATIONSHIP 

Dr. Nihat DEMİRKOL Iğdır University 
A WORSHP THAT CONTRBUTES TO THE 

CONSTRUCTON OF SOCAL UNTY: PRAYER 

Dr. Nurten BULDUK 
Van İli SGDD-ASAM-Youth 

Worker 

HANDLING THE PROBLEM OF THE GREEK 
EXCHANGE WITHIN THE CONTEXT OF SPACE-

MEMORY AND EXİLE-IMMIGRATION RELATIONS 
IN THE EXAMPLE OF THE FIRAT SUYU KAN 

AKIYOR BAKSANA NOVEL 

Assoc. Prof. Dr. Osman BAYRAKTUTAN Batman University THE MUSIC FACTOR IN QUR'AN EDUCATION 

Assoc. Prof. Dr. Osman BAYRAKTUTAN Batman University 

THE SIGNIFICANCE OF USING CONCEPTS 
PROPERLY: WITHIN THE CONTEXT OF 'MUDREC' 

AS A CONCEPT IN THE SCIENCE OF QURAN 
RECITATION 

Dr. Nejdet BİLGİ Manisa Celal Bayar University 
POPULATION OF IZMIR BEFORE THE 

OCCUPATION 

Volkan HAN 
Alper BOSTANCI 

Nevsehir Hacı Bektaş Veli 
University 

Nevsehir Hacı Bektaş Veli 
University 

THE EFFECTS OF ENERGY PRICES AND FOREIGN 
DIRECT INVESTMENTS ON ECONOMIC GROWTH 

IN DEVELOPED COUNTRIES 

 



 

 

HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Maryam Gharavi 

Dr. Fadia Riydh Mohammed  
Dr. Mohammed Yawuz Jamal 

 

PATTERN OF PSYCHOTROPIC MEDICATION 
AMONG INPATIENT ADMITTED TO PSYCHIATRIC 
WARD IN ALHUSSAINY TEACHING HOSPITAL IN 

KERBALA CITY 

MIRELA-FLORENTINA BĂLȚATU 
Univ.Prof. Eng. Alexandra Anca 

Purcarea 

Politehnica University Of 
Bucharest 

ENTREPRENEURIAL SKILLS ARE NECESSARY FOR 
PROFESSIONAL SUCCESS IN TODAY'S DIGITAL 

ERA 

Teodora FLORICĂ (DRAGOTĂ) 
Universitatea din Craiova, 

Școala Doctorală „Alexandru 
Piru” 

TERMINOLOGY AND TRANSLATION 
RELATIONSHIP 

Assoc. Prof. Dr. Dr. Naseem Akhter 
Shaheed Benazir Bhutto 

Women Universi 

THE BATTLE OF AHZᾱB IS A GREAT MILITARY 
STRATEGY OF THE HOLY PROPHET (PBUH)  (THE 

ACTUAL FACTS OF THE HISTORY) 

Assoc. Prof. Dr. Dr. Naseem Akhter 
Shaheed Benazir Bhutto 

Women Universi 
PEACE IS A BASIC BRICK OF DEVELOPING 
SOCIETY (UNDER ISLAMIC DIRECTIVES) 

Sándor FÖLDVÁRI Debrecen University 

MUSLIM ALLIES TO THE CHRISTIAN POPE JOHN 
PAUL II FOR THE INTERRELIGIOUS 

COMMUNICATION AND PEACE-MAKING: THE 
CASE OF THE UNITED NATIONS’ CONFERENCE IN 

CAIRO, 1996 

Benderah Baya Ziane Achour University 
« BEURE » A NEW IDENTITY BETWEEN 

MISCEGENATION AND EXILE 

ELAMRI Nabila  CULTURAL SKILLS FOR BETTER CARE 

Jani Mihelič  HISTORY ABOUT WATER 

Assist. Prof. Dr. Maryam Gharavi 
Alkhansari 

University of Tehran PROPOSING THE FLEXIBLE HOUSING PATTERN 

Umar Abubakar Sadiq  
POLITICS AND IDENTITY RESTRICTION IN ATHOL 
FUGARD'S PLAY, IN APARTHEID SOUTH AFRICA 



 



 

HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Taha YILMAZ 

Assoc. Prof. Dr. Melehat GEZER Dicle University 
ADAPTATION OF THE GLOBAL ENVIRONMENTAL 

CHANGE ATTITUDE SCALE INTO TURKISH 

Assoc. Prof. Dr. Melehat GEZER Dicle University 
EXAMINATION OF SOCIAL STUDIES TEACHER 

CANDIDATES' PERCEPTIONS OF CLIMATE 
CHANGE: CLIFFHANGER TECHNIQUE 

Assist. Prof. Dr. Serdar Murat GÜRSES 
Tokat Gaziosmanpasa 

University 
USE OF FABRICATED HADITHS AS EVIDENCE BY 

SABUHI AHMET DEDE 

Assist. Prof. Dr. Elif Nagihan TÜRKÖZ 
Nigde Omer Halisdemir 

University 
THE FRENCH REVOLUTION and SPACE in the 

CONTEXT of SOCIAL MEMORY 

Marta Mynbayeva 
Korkyt Ata Kyzylorda 

University 
PRE-SERVICE TEACHERS’ AND FACULTY 

TEACHERS’ VIEWS ON STEAM EDUCATION 

Assist. Prof. Dr. Taha YILMAZ Ardahan University 
FIQU PROVISIONS ON SOCIAL LIFE, WORSHIP, 

MURDER AND HAD PUNISHMET FROM ISLAMIC 
LAW ONLY TO WOMEN 

Assist. Prof. Dr. Selami ÇAKMAKCI 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 

University 
A PLAY BY MEHMED ZIYA BEY: EDEN BULUR 

YAHUD MERHAMETSIZ BIR VALIDE 

 
 



 

 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Tamilla ALİYEVA & Assoc. Prof. Dr. Derya UZUN AYDIN 

Abdurrahman ASİL 
Assoc. Prof. Dr. Ayşegül AYYILDIZ 

ÇOLAK 

Hakkari University 
Hakkari University 

AN EXAMINATION OF SCIENTIFIC PEOPLE IN 
TERMS OF MULTICULTURALITY IN 

PUBLICATIONS RELATED TO THE HISTORY OF 
SCIENCE 

Assoc. Prof. Dr. Tamilla ALİYEVA Dokuz Eylül University 
THE TOPOS OF THE CITY IN RUSSIAN 

POSTMODERN PROSE (“MOSCOW – PETUSHKI” 
BY VEN. EROFEEV) 

Assist. Prof. Dr. Aslı YÖNTEN BALABAN Ondokuz Mayıs University 
A REVIEW ON THE ROLE OF LARGE DAMS IN 

FIGHTING THE CLIMATE CRISIS 

Assist. Prof. Dr. Mehmet Emin KALGI Ardahan University 
AN INVESTIGATION ON THE CONCEPTIONS OF 
FAITH AND BELIEF WITHIN THE CONTEXT OF 

RELIGIOUS LIFE AND PSYCHOLOGY OF RELIGION 

Dr. Cihandar HASANHANOĞLU Başkent University 
OCCUPATIONAL SAFETY PRINCIPLES TO BE 
APPLIED IN CREATING SAFE WORKPLACE 

MODELS 

Dr. Cihandar HASANHANOĞLU Başkent University 
BEHAVIOR-FOCUSED OCCUPATIONAL HEALTH 

AND SAFETY TRAININGS AND PRACTICE 
PRINCIPLES IN CREATING SAFE WORKPLACE 

Meliha ÇETİN Trakya University 
COOPERATIVES IN THE KINGDOM OF BULGARIA 

(1879-1946) 

Lect. Pınar Kaş Sirnak University 
MUSTAFA KEMAL ATATURK'S TRAVELS IN 

ADANA PROVINCE 

Assist. Prof. Dr. Ebru ORAL Batman University BURIAL TRADITIONS IN SCYTHIANS 

Assoc. Prof. Dr. Derya UZUN AYDIN The University of Batman 

EVALUATIONS ON PARIANS AND SIMILAR 
EXAMPLES CARRIED OUT UNDER THE 

INFLUENCE OF TURKISH FASHION (TURQUERI) 
IN EUROPE 



 



 
 

HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Burak BAŞKAN 

Assist. Prof. Dr. Burak BAŞKAN Erzurum Technical University 
DISCOURSE ON GENDER EQUALITY AND 

WOMEN IN THE BRITISH LEFT 

Yaşar TINAR 
Ministry of Treasury and 

Finance 

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN 
NORWAY UNDER THE NORTHERN EUROPEAN 

MODEL 

Seyhan PULLUKÇU 
Ömer Nuri ÖZER 

Fatih İslam Seçen Sciences 
And Art Center History 

Teacher 
Fatih İslam Seçen Sciences 

And Art Center History 
Teacher 

EUROPEAN UNION IN THE FIELD OF ENERGY - 
TURKEY RELATIONS 

Lect. Dr. Ahmet AYDIN 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 

University 

EXAMINATION OF PUBLIC RELATIONS PROJECTS 
WITHIN THE FRAMEWORK OF CORPORATE 

SOCIAL RESPONSIBILITY 

Dr. Ahu PAKÖZ TÜRKELİ İstanbul Ticaret University MIGRATION AND JOURNEY 

Dr. Ahmet Yusuf YILMAZ  
COMPARISON OF EASTERN AND WEST 

POLITICAL TREATISE 

Nazlı ÖZER 
Assoc. Prof. Dr. Çiğdem ARSLAN 

Prof. Dr. Rıdvan EZENTAŞ 

Bursa Uludağ University 
Bursa Uludağ University 
Bursa Uludağ University 

OPINIONS OF FOREIGN SECONDARY STUDENTS 
LIVING IN TURKEY ON MATHEMATICS COURSE 

 



 

 
 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr.  Temirbayev Talgat 

Peter Olubunmi OLUBIYO 
Lydia Mercy Olubiyo 

College Library 
Kogi State Polytechnic 

THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON 
21ST CENTURY LIBRARY AND INFORMATION 

SERVICES 

M. Fathrezza Imani 
Sri Wigiyanti 

Ameylaura Azzahra 

Halal Center of IAIN 
Pekalongan 

Halal Center of IAIN 
Pekalongan 

Halal Center of IAIN 
Pekalongan 

THE ORIGIN OF PEKALONGAN CITY WITH THE 
NICKNAME:  'WORLD CITY OF BATIK' 

Ivana Stamenković 
Akademija vaspitačko-
medicinskih strukovnih 

studija 

THE POTENTIAL OF DRAMA AS A METHOD IN 
EDUCATION OF PRESCHOOL TEACHERS IN 

PROVOKING GROUP CRITICAL REFLECTION ON 
META-TOPICS OF EDUCATIONAL PRACTICE 

 
Mainako M.D. 
Jamilu L. Ajiya  

Abdullahi Mohammed ISYAKU 

Saidu ISAH 

 

 
 

Aminu Saleh College of 
Education Azare 

Federal University Dutsin-ma, 

EFFECT OF PREPARED STOCK SOLUTION OF 
PULVERIZED LEAVES OF AZADIRACHTA INDICA 

ON THE LARVAE OF MOSQUITO SPECIES 

Nandkumar Kamat 
Sanjyot Pai Vernekar 

Savita Kerkar 

Goa University 
Goa University 
Goa University 

LESSONS FROM COVID-19 PANDEMIC FOR 
REVISITING AND RADICALLY REFORMING 

VACCINE BIOETHICS 

Jeremiah Jimmy Cooper                                 
Fatma Köprülü 

Near East University 
Near East University 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ITS 
INFLUENCE ON TEACHER TEACHING AND 

STUDENT ACADEMIC SUCCESS IN SECONDARY 
SCHOOLS 

Boboc Daniela 
Teacher At Marıa Montessorı 

School Center  
INTEGRATION OF CHILDREN WITH AUTISM IN 

MAINSTREAM SCHOOLS 

SAMINU ALHAJI INUWA 
ABDULLAHI DAHIRU 

 

Lincoln University 

TEACHING AND LEARNING EARLY CHILDHOOD 
EDUCATION IN THE POST 

COVID-19 ERA: ISSUES, CHALLENGES AND BEST 
PRACTICES 

PhD candidate Temirbayeva Aigerim 
Assoc. Prof. Dr.  Temirbayev Talgat 

Kuranbek Asset 

Al-Farabi Kazakh Ulusal 
University 

Al-Farabi Kazakh Ulusal 
University 

Al-Farabi Kazakh Ulusal 
University 

CONFESSIONAL PALETTE OF KAZAKHSTAN 



 



 

HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Görkem ERDOĞAN 

Lect. Dr. Esra BÜDÜN AYDIN Kırklareli University 
THE COMMUNICATION MODEL USED BY THE 

TURKISH RED CRESCENT IN TWITTER UPDATES 

Dr. Tuğba KAPLAN 
Assist. Prof. Dr. Elif SİS ATABAY 

Karadeniz Teknik University 
Trabzon University 

A LITERATURE REVIEW OF WOMEN MANAGERS 
IN THE CONTEXT OF GENDER EQUALITY 

Dr. Siyret AYAS ŞARMAN Fırat University 
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE 

FUNCTIONS OF HUMAN RESOURCES 
MANAGEMENT 

Assist. Prof. Dr. Görkem ERDOĞAN Ankara Bilim University 
ANTECEDENTS OF TRUST IN MOBILE APPAREL 

SHOPPING 

Res. Asst. Sümeyye GÜNGÖR 
Lect. Ramazan Rüçhan KAYA 

Lect. Meryem KOÇAŞ 

Artvin Coruh University 
Uşak University 

Muş Alparslan University 

MANAGEMENT OF HEALTH IN THE PERIOD OF 
PANDEMIC: EVALUATION OF THESIS 

CONDUCTED IN THE FIELD OF HEALTH 
MANAGEMENT 

Asena TEMELLİCOŞGUN 
Assoc. Prof. Dr. Alparslan NAS 

Marmara University 
Marmara University 

A QUANTITATIVE AND QUALITATIVE RESEARCH 
ON THE CONSUMPTION PRACTICES OF THE 

NEW MIDDLE CLASS ON THE AXIS OF PIERRE 
BOURDIEU'S SOCIOLOGY 

Dr. Emir ATAY 
Dr. Özgür Utku MACUNLUOĞLU 

Halic University 
Halic University 

A GOVERNMENT POLICY IMPLEMENTED TO 
PREVENT EXCHANGE RATE SPECULATION IN 

TURKEY: TOBIN TAX 

Lect. Fatih EKİNLER Şırnak University 
AN EVALUATION ON ACCOUNTING EDUCATION 
IN CURRENT VOCATIONAL SCHOOLS IN TURKEY 

 



 

 

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Olena A. Lykholat 

Haniya Fatima 
Shaheed Allah Bux Soomro 

University of Art 

DWINDLING CULTURE OF HAND EMBROIDERY 
IN KARAM KHAN NIZAMANI VILLAGE DISTRICT 

MATIARI, SINDH 

Fatima Isah Ladan Newgate University Minna 
WORLD WAR ONE COULD NOT STOP WOLRD 

WAR TWO; COURSE AND CAUSES 

Adirek  Vajrapatkul 
Sukhothai Thammathirat 

Open University 
THE COINTEGRATION BETWEEN FOREIGN 

INTEREST RATES 

Adirek  Vajrapatkul 
Sukhothai Thammathirat 

Open University 

THE EFFECTS OF VALUE ADDED ON THE 
COUNTRY RESERVES IN THE SPATIAL PANEL 

DATA MODEL: EVIDENCE FROM FOUR SELECTED 
AEC MEMBER COUNTRIES 

Prof. Dr. Olena A. Lykholat 
Tetyana Y. Lykholat 

Lect. Maxim O. Kvitko 

University of Customs and 
Finance 

Oles Honchar Dnipro National 
University 

Kryvyi Rih State Pedagogical 
University 

REGIONAL SUPERFOODS AS AN INTEGRAL PART 
OF FOOD CULTURE (UKRAINIAN GASTRONOMIC 

PRODUCTS FROM FLAX SEEDS) 

Alireza Karbasi  
Houman  Hashemzadeh 

Ferdowsi University of 
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SPIRITUAL PSYCHOTHERAPEUTIC MODEL IN INDIAN PALLIATIVE END-OF-

LIFE CARE 

 

Suantak Demkhosei Vaiphei 

Assistant Professor, Dr., Department of Psychology, Assam Downtown University 

 

ABSTRACT 

The primary focus of palliative end-of-life care is not to prolong life, but rather to deliver 

‘quality of life.’ However, the absence of quality of life in the present scenario of palliative end-

of-life care, India is considered one of the worst places to die by many. The majority of 

terminally ill patients died with unfulfilling wishes and without meeting their primary needs, 

which were the core components of quality of life and well-being. At present, the failure of 

Indian palliative end-of-life care in delivering holistic care and quality of life lies in confining 

itself mainly within contemporary medicines, which does not value the biopsychosocial-

spiritual model of health care in many cases. Thus, the failure of contemporary medicines in 

delivering total care for the well-being of the whole gave rise to the need for a biopsychosocial-

spiritual model of health care, which is the modern humanistic and holistic approach that 

viewed illness as the complex interplay between the biological, social, psychological, and the 

spiritual factors.   

Keywords: Spirituality, holistic care, terminal illness, depression, and quality of life. 

 

Aim and Objective: Considering the urgent need for the whole person treatment in modern 

end-of-life care in the country, the present study is formed with an aim to achieve the goal of 

patient quality of life by meeting the social, psychological, biological, and spiritual needs of the 

dying individual’s. The purpose of the study is also to let the doctors, nurses, and other 

caregivers are effective communicators and ethical practitioners of the art and sciences of 

modern holistic medicines, for holistic and quality care.
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LEGAL PERSPECTIVES ON THE LIABILITY FOR AUTONOMOUS AND 

INCORPORATED ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

 

Juanita GOICOVICI 

Dr., Lecturer, University Babeș-Bolyai of Cluj-Napoca, Faculty of Law, Department of Private Law, Romania 

ORCID ID: 0000-0002-0050-4511 

ABSTRACT 

The paper explores the legal premises for establishing the liability for damageable autonomous 

and incorporated artificial intelligence, through the prismatic of recently conceived proposals 

for new regulations addressing the opacity, complexity, unpredictability, and partially 

autonomous behaviour of AI systems, meant to facilitate the enforcement of legal rules, 

especially in terms of compliance to the desiderata of liability regimen. The notion of ‘serious 

risk’ used in the 2021 Proposal for the EU Regulation laying down harmonised rules on 

artificial intelligence (Artificial Intelligence Act) regarding the general safety of the products 

incorporating AI refers to a risk for which, based on a risk assessment and taking into account 

the normal and foreseeable use of the product, the combination of the probability of the 

occurrence of a danger of injury and the degree of severity of said injury requires an 

intervention, including in cases where the effects of the risk are not immediately established. 

Recurring in recent decades, the idea of detaching the special liability of the producer/importer 

from the element of fault has persisted despite possible challenges; in order for the civil liability 

of the manufacturer/importer (or the distributor itself, in case of non-identification of the 

responsible persons regimented in the first two categories) for AI-incorporating product defects 

that have caused bodily or patrimonial damage to be engaged, the discussions are centered on 

the fact that it would suffice for an illegal act to be established (putting into circulation a AI 

product with design defects) in a causal relationship with the damage that was caused, not being 

necessary that this act can be imputed to the author or, in other words, the consumer being 

exempted from proving the existence of faulty behaviour or serious negligence of the 

responsible person in the context of an action / omissions that affected the security level of 

consumption of the respective product. Thirdly, the paper discusses the legal prerequisites for 

engaging producers’ liability, since the plaintiff (the injured person) is not required to prove 

that the unlawful prejudicial act was carried out with the intention to cause harm, the 

establishment of faulty conduct not being necessary in the matter of the special liability of the 

manufacturer/importer, so that the complaining consumer would not have to prove the fact that 

the self-reaction/omission foresaw the consequences of  conduct and followed or, at least, 

accepted their reverberations, in the form of intent or culpable omission, as irrelevant in the 

scope of the engaging of extra-contractual liability for manufacturing or design defects, 

respectively for information deficiencies. 

Keywords: Liability, Artificial Intelligence, Incorporated AI, autonomous AI, Remedial Legal 

Procedures. 
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ABSTRACT 

The current study on preservice teachers' perspectives on differentiated instruction (DI) in the 

inclusive classroom: trends and challenges in teacher education (TE). Preservice teachers are 

expected to use a variety of various ways to DI to take into account the differences between 

their students. DI is a teaching method created to help preservice teachers of a diverse student 

body successfully lead them through the teaching-learning procedure. Formerly applying DI in 

the inclusive classroom, preservice teachers must determine their students' readiness levels, 

interests, and learning characteristics. As an outcome, preservice teachers will be more 

equipped to integrate DI into the inclusive classroom and enhance teaching, support, and 

learning for all children. The experience, position in society, culture, ethnicity, learning 

preferences, and cognitive skills of preservice teachers range widely. With such a wide range 

of students, their DI styles and personalities impact the learning environment, goal-setting, 

curriculum, and teaching-learning strategies. The natural diversity of the classroom should 

ensure students attain the learning goals, and all preservice teachers should have their needs 

satisfied. Ensuring all teachers are prepared to educate all students is a major element of 

inclusive education. Furthermore, their skills ought to be improved. The preservice teacher 

successfully builds an inclusive classroom environment when all students actively participate 

in the learning environment, and the teaching-learning practices are changed to accommodate 

various learners. DI is one method for developing an inclusive classroom. To practice inclusive 

education, preservice teachers must believe that every student has an infinite learning capacity 

and is receptive to differences. However, adjusting lessons to the team's diversity can be 

challenging for deteriorating to educate preservice teachers for DI adequately. The preservice 

teachers indicated features that contribute to the success and stability of DI, such as preservice 

teacher collaboration and reflection, in contrast to benefits like content for students and a feeling 

of purpose for themselves. Inclusion can only be achieved with teachers who are empowered 

change agents and who have the values, abilities, and attitudes required for every child to 

succeed. Irrespective of modifications in preservice teacher requirements, educational 

institutions are rapidly moving away from identifying problems with students and toward 
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adapting to learning. TE is held accountable. Based on the inclusive education ideals widely 

accepted by authorities of many nations, differentiated classroom instruction is necessary to 

suit the varying requirements of preservice teachers. Preservice teachers have diverse 

perspectives on DI and inclusive classrooms to address challenges in TE. 

Keywords: Perspectives, Preservice Teachers, Differentiated Instruction, Inclusive 

Classrooms, Trends, Challenges, and Teacher Education 

 

Introduction 

The constructivist educational paradigm is well-suited to the use of DI since it allows for the 

personalization of the learning process for each learner. The importance of investing in teachers' 

training before they enter the classroom is highlighted by studies investigating the consequences 

of giving students a variety of challenges. It has been demonstrated that using this strategy 

raises both pupils' academic achievement and interest in learning. The goal of this research is 

to learn more about the ways in which preservice teachers think about and apply inclusive 

pedagogy. Future teachers receive a quick lesson in the method, are guided through the steps 

of creating differentiated classes, are allowed to observe these lessons, and are then asked to 

evaluate the teachers' effectiveness. Preservice teachers inclined to utilize a wide range of 

educational methodologies and environments face challenges and opportunities given the 

current state of inclusive education. At the basis of the DI, the education approach is the idea 

that every one of today's students learns in their special way. DI is an approach to education 

that takes each student's unique history, interests, and learning style into account when 

designing classes (Heacox, 2002; Oliva, 2005). We set the stage by introducing the subject and 

arguing for the necessity of inclusive education. In this work, we employ a broad definition of 

inclusion to highlight the need for highly trained teachers. 

There is a great deal of variation in national pedagogical methods, especially in TE (Florian & 

Rouse, 2009). Including students who are different from their peers is essential to any DI 

strategy. In the classroom, differentiation occurs at three levels: content, process, and product 

(Heacox, 2002; Tomlinson & Strickland, 2005). Alternatively, to DI, monitored or streamed 

teaching divides students into different classrooms based on their specific needs and strengths. 

Each class can choose to use either the school's official good groups or more informally 

prepared standard groups to achieve it (Anzalone, 2010). The suggestions highlight DI as a way 

for future teachers to acquire the skills and knowledge they will need to meet the needs of their 

students. However, it can be challenging to modify lectures so that students from various 

cultures may grasp them. Based on this theory, preservice teachers must be sufficiently prepared 

in universities to handle DI in the inclusive classroom. Several academics have proposed the 

integration of congruent teaching into TE as a solution to this problem. Based on the outcomes, 
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the responsible teacher-educator should have used DI approaches more extensively and 

provided students with few opportunities to reflect on their learning. Preservice teachers who 

are enthusiastic about DI should not put their faith in her. After carefully examining the 

evidence, it has been suggested that this approach be tried in fully inclusive classrooms. An 

instance of how one of the nations is often regarded as a pioneer in the field of TE trains its 

future teachers to work with students from a wide range of socioeconomic and ethnic diversity 

through the concept of inclusive education to overcome the challenges in TE. 

The Concept of Differentiated Instruction  

Teachers can use DI to teach each student differently based on the school. In order to better 

reach each student, it is a teaching strategy that promotes the use of various instructional modes 

in the same classroom (Mulder, 2014). With the help of DI, teachers can provide students with 

a wide variety of starting places for each given topic (Thakur, 2014; Walton, 2017). The low 

adoption of DI in schools can be traced back to several factors, including students, classrooms, 

DI, and teachers (Aldossari, 2018). The discovery approach to education strongly emphasizes 

the student, their interests, their pursuits of natural curiosities, and their behaviour (Chamberlin 

& Power, 2010; Smit & Humpert, 2012; Tomlison, 1999). Offering students a variety of 

learning and assessment methods is essential to maintaining classroom functioning. Content, 

motivation, product, and the nature of the learning environment are just a few factors that must 

be considered while developing a personalized DI plan for each student. Teachers can cater to 

their students' varying skill sets and learning styles in the classroom (Abdullah et al., 2014; 

Chamberlin & Powers, 2010; Flaherty & Hackler, 2010; Thakur, 2014). You may understand 

why DI teachers are only successful with a portion of their students when you consider the 

vastly diverse levels of aptitude, preparation, and interest among students in a regular classroom 

(Chamberlin & Power, 2010; Koeze, 2007). DI materials, subject matter, student projects, final 

products, and evaluations are altered and modified to meet specific students' needs. DI calls for 

providing students with the experience and understanding of an experience of possibilities 

(Tomlinson & Imbeau, 2010). Students participate in DI, which sparks their interest and leads 

to meaningful learning opportunities (Wiselby, 2014). This method's strategies are defined by 

assessments of each student's readiness, interest, and preferred learning style. These evaluations 

can be used to adjust the subject, the teaching approach, or the learning goals. Student learning 

and engagement in DI are considerably more active and responsive to individual needs than 

traditional methods that use a whole-group lecture format (Gibson & Hasbrouck, 2008; King-

Shaver, 2008). Tracking's early supporters say that doing so promotes greater DI and lessens 

the chance that successful students will get bored since slower students are present (Kirkland, 

1971). Based on a study, DI improves students' academic achievements (Garba, 2015; Kreitzer, 

2016; Vaughn & Linan, 2003). DI involves connecting students' preferred learning methods 

with relevant curriculum goals and opportunities to show what they have been taught (Spencer-

Waterman, 2014). Teachers require training that outlines what DI is, how to use it, and how to 
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know children better, as well as opportunities to see other educators doing DI. Lunsford (2017) 

also proposed increasing teachers' motivation for DI, which is useful for teaching students with 

a wide range of abilities, and assisting them in overcoming challenges they have when using 

DI. Despite its adaptability, DI requires instruction, an upbeat attitude, patience, proper 

preparation, and the backing of upper management in order to succeed (Acosta-Tello & 

Shepherd, 2014). To ensure that all learners in inclusive learning settings benefit maximally 

from instruction, classroom teachers have the responsibility of ensuring that all learners in the 

regular classroom, to the greatest possible extent, make progress in their learning irrespective 

of any form of individual difference (Heacox, 2012; Spencer-Waterman, 2014; Watts, Taffe, 

Broach, Marinak, McDonald Connor, & Walker-Dalhouse, 2012). For the inclusion approach 

of DI to be successful, preservice teachers must be taught how to modify lessons to 

accommodate students of varying skill levels, and procedures must be created to support 

emerging TE programs 

 The Notion of Inclusive Education  

Inclusive education promotes each student's presence, involvement, success, and sense of 

belonging in the classroom (Ainscow & Miles, 2008; Jarvis, 2013). Students must adapt to an 

inclusive classroom to feel like "valued members of society" (McLeskey et al., 2013). Today's 

students come from a diversity of situations and have a wide range of abilities (Foreman & 

Arthur-Kelly, 2017; Mastropieri & Scruggs, 2018; Tomlinson & Imbeau, 2010; Westwood, 

2016). Today's students come from various backgrounds and have various talents (Foreman & 

Arthur-Kelly, 2017; Mastropieri & Scruggs, 2018; Tomlinson & Imbeau, 2010; Westwood, 

2016). It is not a benefit; a child is entitled to inclusive education. Inclusion aims to ensure that 

all students, including those who would be shut out due to their academic requirements or 

financial position, receive an equitable and excellent education. Everyone is included in the 

process. As the understanding of disabled children's rights to access the same educational 

services as children without disabilities increased, inclusive education was created (UNESCO 

International Bureau of Education, 2009). Based on how they interpret the ideas of diversity 

and inclusion, teachers will approach the wide range of their students in different ways. 

Furthermore, these ideas need clearer definitions, especially regarding managing inclusion 

(Hathaway & Fletcher, 2016; Silverman, 2010; Tangen & Beutel, 2017). To fully explore the 

benefits of the inclusive classroom, all children must feel safe, respected, and engaged 

(Ainscow & Miles, 2008; Jarvis, 2013). Classrooms should be able to adapt their lessons to the 

requirements of each student so that they can all feel like "productive members of society" 

(McLeskey et al., 2013). All students in such schools are enrolled in general education classes 

that are the time of life in order to guarantee that all kids in their neighbourhood schools receive 

excellent teaching, support, and interventions to ensure their success in the core classes through 

inclusive education (Bui, Quirk, Almazan, & Valenti, 2010; Alquraini & Gut, 2012). Moreover, 

inclusion attempts to reduce the need for specialized training. The argument over inclusive 
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education has shifted in recent years from debating whether it should be the predominant 

delivery paradigm to discussing how inclusive education may be executed most successfully in 

TE.  

Preparing Teachers for Incisive Education  

Education that truly serves its pupils' best interests can shift and change with the times. Teachers 

now face the formidable problem of meeting the needs of a diverse student body that ranges 

widely in age, depth of understanding, and ability (Jarvis, 2013; Tomlinson, 2017). Moreover, 

most people believe that everyone should have equal access to quality education and that social 

class should not influence educational opportunities (Carrington, 2017; Jarvis, 2013; 

McLeskey, Rosenberg, & Westling, 2013). In order to create a fair learning environment for 

students with special needs, future teachers must be well-versed in disability studies and get 

training in inclusive teaching approaches. The education of a student who is unable to attend 

their home institution should be continuous, modular, and given locally. Taking advantage of 

further education and training opportunities can extend a person's productive working years. 

Professional development options for teachers, both before they enter the classroom and during 

their careers, must be many and of high quality, if inclusive education is to be effective in 

addressing the needs and achieving the goals of a wide range of pupils. Teachers-in-training in 

India sometimes do not have enough preparation to help pupils with disabilities. Winter (2006) 

advises that colleges examine their TE curriculum to guarantee that educators receive the 

preparation they need to use more inclusive pedagogical classroom practice. In recent decades, 

there has been a rise in support for mainstreaming students with disabilities (Ainscow & César, 

2006; Cook, Cameron, & Tankersley, 2007). Current educational practices will need to evolve 

to enable inclusive education. A system that could recognize, appreciate, and respond to the 

numerous forms of diversity in today's classrooms would be extremely beneficial to the 

students. In order to achieve these aims of efficiency, equality, and equity, inclusive education 

seeks to draw on the richness of diversity. To help them become contributing members of 

society, young people should be taught to value freedom, diversity, and equality. According to 

its potential to include students who have been historically excluded because of disability, race, 

gender, or other qualities, "inclusive education" has been widely hailed as a concept with 

worldwide relevance. More students can be accepted if the educational system is updated. To 

make the necessary changes for more inclusive classrooms, we need input from everyone 

involved. Preservice teachers must keep in mind that inclusion has the potential to boost 

children's learning in all subject areas. When preservice teachers are not engaged in their 

student's success, they cannot help but use ineffective instructional methods that undermine the 

very purpose of inclusive education. Achieving a happy medium between what is required of 

preservice teachers and what they require to thrive in the classroom can be challenging. 

Certainly, teachers have a pivotal role in determining whether or not their classrooms are truly 

inclusive of students of different cultural backgrounds. As expressed in their pedagogical 
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practices, teachers' knowledge, skills, perspectives, and values ultimately shape the classroom 

community and students' feelings about themselves (Carrington & MacArthur, 2012). In 

addition, there was a lack of studies that examined how the education of college students on 

diversity and inclusion impacted their classroom practises (Forlin, Loreman, Sharma, & Earle, 

2009; Kraska & Boyle, 2014; Mergler, Carrington, Kimber, & Bland, 2016). Moreover, while 

education suggests a need to investigate preservice teachers' attitudes about knowledge and 

knowing in many contexts, no study has yet used this lens to analyze how preservice teachers' 

knowledge of the occurrence of difference is formed. Thus, the current study addresses a major 

gap in the literature by exploring, from the perspective point of preservice educators, the values 

that are the foundation of learning and competence from the perspectives of preservice teachers 

on differentiated instruction in inclusive classrooms.  

Teaching-Learning Approaches in Teacher Education Programs  

Those who aspire to enter the teaching profession would focus solely on mastering their subject 

and passing that knowledge on to their students. It is unrealistic to expect kids to study extra on 

their own time (Livingston et al., 2009; Miles, Lemon, Mitchell, & Reid, 2016). In order to 

succeed at the highest levels of TE, where intense competition exists, you will need to be 

reflective, curious, and skilled at evaluating your teaching (Robinson & McMillan, 2006). 

Colleges of education must do their part in preparing the teachers of tomorrow. For this reason, 

present teachers need ready access to them as models for change (Lunenberg, Korthagen, & 

Swennen, 2007). We can do a lot more for teachers if we get insight into the methods used to 

foster the growth of future teachers. Experts agree with the claims made by Postareff and 

Lindblom-Yl€ Anne (2008) and Trigwell, Prosser, and Taylor (2009), namely that teachers' 

educational practises are a dynamic integration of their educational goals and strategies. 

Regarding learning theories, there are two main schools of thought: learner-centred and teacher-

centered (Trigwell et al., 1994). Teachers may use a combination of the two methods to meet 

their learners' needs (Postareff, Katajavuori, Lindblom-Yl€ Anne, & Trigwell, 2008; Stes & 

Van Petegem, 2014). Forlin (2010a) contends that universities and colleges that grant degrees 

in education ought to educate their students in the successful application of inclusive education 

policies, given their increasing popularity. Teachers need these abilities and methods to meet 

their students' demands (McCrimmon, 2015). As per Specht (2013), students of all ages had 

more positive perceptions of school, themselves, and their peers when teachers attempted to 

satisfy their individual needs. Teachers, as per Crocker and Ribbon (2008), must be able to 

modify lessons for individual students, encourage collaboration, encourage independent study, 

and use technology devices. The Theoharis and the Causton-Theoharis (2011). Physical 

therapists can benefit more students by teaching all students to read fluently. A wealth of 

information is available to preservice teachers to assist them in better engaging their future 

students in the classroom. Preservice teachers now spend more time working one-on-one with 
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pupils on various activities instead of addressing the entire class at once. Students should be 

given several chances to share their perspectives and get the teacher's response. Students should 

be given frequent opportunities to share their ideas and opinions during classroom discussions. 

In order to properly monitor the instructional outcomes in their classrooms, preservice teachers 

require state-of-the-art techniques for measuring student improvement. Students will gain 

valuable insight regarding their current academic record thanks to these evaluations of 

preservice teachers' perspectives on DI in inclusive classroom settings.  

Differentiated Instruction for Preservice Teachers  

Preservice teachers must adapt to the needs of a student body that is more culturally and racially 

diverse than ever before. DI is a well-known method for tailoring instruction to the specific 

needs of each student. Although the idea of differentiation has been explored in academic 

papers for the past two decades, little consideration has been given to how future teachers grasp 

and apply it in their classrooms. We need to find out if preservice teachers have an opinion on 

the topic, how their beliefs about knowledge and knowing influence their perspectives, or if 

they are willing to employ inclusive strategies like variety. Preservice teachers' understanding 

of DI and their perspectives on the nature and process of knowing are two areas where this 

study has substantially contributed to the existing body of educational research. This research 

has also suggested important implications for teacher education programs and policies, 

especially when it comes to how future educators may be better equipped to employ inclusive 

approaches like variation. Several novel methods for widening participation in formal education 

have emerged recently. Australia and the rest of the globe see DI as a prominent example of an 

approach that may be used to modify curricula to increase student engagement (Mastropieri & 

Scruggs, 2018; Tomlinson, 1999; Westwood, 2016). These days, classrooms are made to handle 

a diverse spectrum of students. I have never experienced a classroom where every student was 

identical to every other student. It is possible that students' varying levels of intelligence, 

sociability and other talents emerge from their unique experiences in the classroom, including 

but not limited to their childhood, linguistic exposure, socioeconomic background, and other 

context-specific factors (Foreman & Arthur-Kelly, 2017; Jarvis, 2013; Tomlinson, 1999). 

Using DI, educators can adjust their lessons to help accommodate their students. Teachers here 

are skilled in changing their methods to meet the demands of a wide range of children (Mulder, 

2014). At its core, DI involves inquiry, curiosity, learner orientation, and activity-intensive 

instruction, all of which encourage students to participate actively and take responsibility for 

their learning (Chamberlin & Power, 2010; Smit & Humpert, 2012; Tomlison, 1999). Due to 

the significant variation in students' prior knowledge, interests, and talents, teachers who do not 

differentiate their lessons rarely engage all students (Chamberlin & Power, 2010; Koeze, 2007). 

These differences mean pupils will have a wide range of backgrounds in knowledge, skills, 

interests, preferred teaching methods, and general learning profiles. To ensure that all students 

in the modern classroom receive an excellent education, it is crucial to appreciate the wide range 
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of perspectives and backgrounds reflected within. Teachers have a pivotal role in ensuring that 

inclusive education is implemented effectively. How schools grow as inclusive societies 

depends on how teachers feel about and understand inclusive pedagogies such as DI (Carrington 

& MacArthur, 2012; Kraska & Boyle, 2014). Therefore, initial TE should focus on helping 

future teachers get the skills and knowledge necessary to apply inclusive practices. As an 

outcome, academics in the field of education need to examine how future teachers perceive 

diversity, inclusion, and inclusive pedagogical strategies like differentiation. Considering how 

DI is taught in initial TE is an important step in this direction. Tomlinson (1999), a renowned 

scholar and authority on differentiation, argues that students gain from DI since it provides them 

more freedom over when, where, and how they study. Tomlinson describes DI as the "technique 

by which DI, processes, and evaluations are modified to meet the unique needs of individual 

students" (Breaux & Magee, 2011; Jarvis, 2013; Tomlinson, 2014). This study offers an 

academic evaluation of how the next generation of teachers' controls is in place DI in inclusive 

classroom settings.  

Differentiated Instruction in Inclusive Classrooms 

A societal shift toward accepting one another, with the idea that each person is worthy of respect 

and equal treatment, is necessary for genuine inclusion. Each student's participation is essential 

to the success of this ongoing project. We all benefit when all eyes in the classroom are on the 

preservice teacher. To ensure that all students can make the most of available resources, reforms 

to the educational system are necessary. Therefore, inclusive education necessitates 

adjustments to the school's environment, including the curriculum and pedagogical methods, 

beginning with the policy and structural levels. Teachers must meet the increasing diversity and 

variety of various educational demands of students in light of their needs. The student body in 

the classroom would need to reflect variety and tolerance. As per Coubergs et al (2017). 

Teachers' perspectives on professional development point to a shift toward collaborative, small-

group teaching. Training in DI must be continuous, teachers must oversee DI's use, and teachers 

must have access to various resources. Teachers need training in DI, experience with the 

strategy, and opportunities to see other teachers doing DI in the classroom so they may learn 

what works and what does not (Lunsford, 2017). Although highly praised for its ability to suit 

the various learning goals of children, teachers may be discouraged from adopting DI due to its 

restrictive framework (Martin, 2013). This frequently intensifies issues already challenging for 

children and the school system (Lunsford, 2017). Without DI, for instance, the needs of students 

might not be met, gifted students might not be challenged, students with special needs might 

not be able to catch up because they might require different learning strategies, and typical 

students might not be able to realize their full potential (Roe, 2010; Berman, Schultz, and 

Weber, 2012; Manning, Stanford, and Reeves, 2010; Schmitt & Goebel, 2015; Seedorf, 2014). 

When using DI in inclusive classrooms, several problems arise that often limit the teachers' 

ability to use the technique. Although the study tends to show that DI is badly executed in 
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normal schools, it is a viable technique for meeting the needs of each learner in mixed-ability 

classrooms. The demands of students with different learning needs are addressed by considering 

DI and diverse teaching techniques. The existing educational discourse has yet to produce 

inclusive education pedagogy. Based on the Warnock Report, it was well understood 40 years 

ago that the common curriculum needed to be adapted to meet students' varied needs and 

abilities. The first question in establishing the curriculum is frequently where to begin. A 

thorough description of the characteristics and needs of each child is an excellent place to start 

(Warnock, 1978). As part of DI, the ideal instructional strategy, academic objectives, and 

learning opportunities for students to demonstrate new knowledge must match their choices 

(Spencer-Waterman, 2014). As per Tucker (2011), differentiation is the process of modifying 

and adapting instruction, resources, subject-matter expertise, learning tasks, deliverables, and 

evaluation to meet the needs of specific students. One of DI's goals is to give students options 

for consuming information (Tomlinson & Imbeau, 2010). For DI to work, instructors must 

modify their methods to fit students with varying preferences in how they absorb information. 

Tomlinson (2001) explains that differentiation happens when teachers modify their approaches 

based on the needs of the individuals in their classroom. Children with a wide range of abilities 

can benefit greatly from inclusive education, which frequently involves DI as a central 

component. Based on the outcomes of Tomlinson's (2003) study, differentiation is most 

comparable to adaptive training and not to "one size fits all" schooling. "Actively devising 

diverse methods to what learners need to learn, how they will acquire, and how they will exhibit 

their learning" is one way for preservice teachers to enhance student learning in inclusive 

classroom settings.  

Challenges in Teacher Education 

Challenges with teacher preparation have beset classrooms since the modern age began. 

Challenges have arisen during the process of educating future educators. Evaluating whether or 

not there are issues with teachers' level of preparation is important. Class time is not the only 

place where the topic of bettering the educational system has been discussed; the relevant 

government agencies have also been consulted. The primary focus of this study is on the issues 

and solutions that have led to advances in teacher preparation. In order to effectively address 

the problems at hand, it is essential to have a firm grasp on those issues. Competence in one's 

field is the primary qualification for a teaching position. There are various challenges and 

problems within the TE system. Interconnected concerns and challenges have been harmful to 

TE. Everybody from government agencies to state boards to local educational institutions to 

individual educators has an opinion on enhancing TE. The best educators at all levels, from 

secondary to colleges and universities, are dedicated to lifelong learning and improvement. 

Some current challenges with training programs also include the following: 
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Short-Term Structure of the Teacher Education Programs: Most training programs are 

short-lived, and just a minority last for an extended time. For those who have finished at least 

one year of education in India, the legal working age drops from 20 to 18. The productive 

portion of the year is just around half of the year. Over these six or seven months, programs are 

meant to encourage discussion between students and educators. To be effective, the TE program 

must stress the significance of enhancing educators' appreciation for and understanding of 

foundational pedagogical ideas and their own physical and mental health. Most people need 

help to sit still long enough to learn and remember much material. 

Lack of Commitment towards the Career: Everyone, in addition to their primary occupation, 

has several additional tasks that need their attention. People today have much more on their 

minds than simply furthering their education. In addition to working to support themselves and 

their families, they must also meet the expectations of their communities. One's dedication to 

one's work may be less than it should be. Discontentment with one's boss, the work 

environment, or the pay rate is only a few of the many possible explanations for a career exit. 

Teachers' commitment to their jobs has declined due to these challenges. 

Difficulties of practice teaching: Since gaining classroom experience is essential for B.Ed. 

Historically, the ratio of theory to practice has hovered around 5:2. Despite ample opportunities 

to hone their profession, many aspiring teachers fail to overcome seriousness, irresponsibility, 

purposelessness, indifference toward students, and a lack of inventive measures in the 

classroom. 

Teacher trainees' lack of competence: The problems schools have in providing trainees with 

real-world experience are not considered in TE teacher training programs, leading to poorly 

structured programs. Given this setting, the training schedule and the school's operational hours 

must match well. 

Lack of infrastructure: The administration must seriously attempt to speed up the teacher-

training process. Twenty per cent of programs that train teachers have to operate out of rented 

space, which means that their students do not have consistent access to resources like libraries, 

laboratories, and speciality classrooms. Those studying to become teachers are the only ones 

permitted to reside in campus housing. 

Isolation of teacher education department: The Education Commission claims there is a 

disparity between instructors' theoretical understanding and their actual classroom 

effectiveness. The education sector is not considered a location where fresh teachers can make 

a living in the eyes of the education system. They only care if the underlying theoretical 

principles are being satisfied, only that the required classes on the curriculum have been 

completed. 
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Lack of guidelines in demand and supply: The problem is that state education authorities 

often do not have the information they need to set reasonable class sizes. The demand for good 

schools is enormous, yet there need to be more qualified teachers. This has led to an increase 

in the number of people who are either completely unemployed or can only find part-time work. 

Lack of Life Skills: Daily life's demands and challenges will be much easier to handle if you 

already possess these skills. In today's competitive economy, it does not matter if you can think 

creatively and logically, solve problems, or make well-informed decisions. In addition to logical 

intelligence and social skill, emotional intelligence can be invaluable. Stress tolerance, clear 

communication, and time management skills are must-haves. Some people's lack of motivation 

to achieve great results or meet their obligations can be linked to a deficiency in important life 

skills. 

Insufficient Knowledge of the Subject: The situation is exacerbated by unprepared teachers. 

These courses need to concentrate sufficiently on foundational knowledge. For instance, 

students need to be given adequate background information on the function of ICT in education 

and why it is necessary to be able to learn more about a topic thoroughly. Inadequate preparation 

in the subject area is thus a glaring issue in many teacher education curricula. There is a 

fundamental lack of knowledge on the part of those providing education, which is the root cause 

of poor educational outcomes. Those who assist in training new teachers have a unique 

obligation to impart their knowledge to the trainees under their charge. 

Conclusion 

Teacher candidates who want to implement DI successfully must learn how to create formative 

assessments, conduct student-directed evaluations, manage large classes while integrating DI, 

enforce the integrity of the curriculum, and create inquiries that will encourage students to 

engage in different levels of Bloom's classification system of thinking. Future teachers should 

receive TE in these subjects to enhance their ability to deliver DI. The findings of this study 

suggest that DI should be developed and broadly applied in all educational institutions, such as 

those that prepare teachers, to enhance teaching-learning. This paper's overarching goal is to 

call attention to several of the most urgent issues with how preservice teachers are currently 

being prepared. All students need to strengthen their academic foundations, and problems must 

be tackled, including a dearth of academic evidence, poor life skills and topic knowledge, 

inconsistent instruction, departmental isolation, and a shallow curriculum. These are the major 

problems that have arisen recently, holding TE back. As an outcome, making decisions that 

foster development and enhancement in all spheres is essential. Updating the TE program to 

provide teachers with up-to-date technology training and introducing new technologies into the 

classroom is a few of what has to be done to serve kids better and improve education. Teaching-

learning should be a top focus, and students and educators should have an open dialogue about 

addressing societal issues. These ideas are helpful for both local and national education 
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departments, as well as teacher preparation programs. Teachers should be assured of long-term 

employment, an opportunity for advancement, and income increases. Even though DI has been 

demonstrated to be the most productive method of education in inclusive classroom settings, 

preservice instructors infrequently instruct their students using a variety of DI. Student 

performance will rise as more significant influences on teachers' teaching methods are created 

across all subject areas. This will have an impact on the social transformation in the study 

institution. If successful, this professional development program could help other institutions 

raise academic achievement for students from various scenarios by integrating the DI elements 

in inclusive classroom settings.  

 

References  

1. Acosta-Tello, E., & Shepherd, C. (2014). Equal access for all learners: Differentiation 

simplified. Journal of Research in Innovative Teaching, 7(1), 51-57. 

2. Ainscow, M., & Miles, S. (2008). Making education for all inclusive: Where 

next?. Prospects, 38(1), 15-34. 

3. Aldossari, A. T. (2018). The Challenges of Using the Differentiated Instruction Strategy: A 

Case Study in the General Education Stages in Saudi Arabia. International Education 

Studies, 11(4), 74-83. 

4. Alquraini, T., & Gut, D. (2012). Critical components of successful inclusion of students with 

severe disabilities: Literature review. International journal of special education, 27(1), 42-59. 

5. Barber, L., Bessette, H. J., Bleistein, T., Brogden, L. M., Brown-Schild, V. B., Causton-

Theoharis, J., ... & Ziyaya, C. (2011). Breaking the mold of preservice and inservice teacher 

education: Innovative and successful practices for the twenty-first century. R&L Education. 

6. Bui, X., Quirk, C., Almazan, S., & Valenti, M. (2010). Positive behavioral interventions and 

supports research and practice. Maryland Coalition for Inclusive Education, 1-13. 

7. Carrington, S., & Macarthur, J. (2012). Teaching in inclusive school communities. John 

Wiley and Sons Australia, Ltd. 

8. Carrington, E. M., Zhan, Y., Brady, J. L., Zhang, J. G., Sutherland, R. M., Anstee, N. S., ... 

& Lew, A. M. (2017). Anti-apoptotic proteins BCL-2, MCL-1 and A1 summate collectively to 

maintain survival of immune cell populations both in vitro and in vivo. Cell Death & 

Differentiation, 24(5), 878-888. 

9. César, M., & Ainscow, M. (2006). Inclusive education ten years after Salamanca: Setting the 

agenda. European Journal of Psychology of Education, XXI, 3, 231-238. 

10. Chamberlin, M., & Powers, R. (2010). The promise of differentiated instruction for 

enhancing the mathematical understandings of college students. Teaching Mathematics and Its 

Applications: An International Journal of the IMA, 29(3), 113-139. 



INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-V 

December 20-22, 2022 
 

Proceedings Book 15 www.aegeanconference.com 

 

11. Cook, B. G., Cameron, D. L., & Tankersley, M. (2007). Inclusive teachers' attitudinal 

ratings of their students with disabilities. The journal of special education, 40(4), 230-238. 

12. Crocker, C. L. (2008). Federal regulation of human embryonic stem cell research (Doctoral 

dissertation, The University of Texas School of Public Health). 

13. Danso, M. O., Van Drongelen, V., Mulder, A., Van Esch, J., Scott, H., Van Smeden, J., ... 

& Bouwstra, J. A. (2014). TNF-α and Th2 cytokines induce atopic dermatitis–like features on 

epidermal differentiation proteins and stratum corneum lipids in human skin 

equivalents. Journal of Investigative Dermatology, 134(7), 1941-1950. 

14. Firake, D. M., Behere, G. T., Firake, P. D., Shockley, M., Thakur, N. A., & Ngachan, S. V. 

(2014). Rapid Technique of Sex Differentiation in Immature Stage of a Parasitoid Wasp, 

Hyposoter Ebeninus Gravenhorst (Hymenoptera: Ichneumonidae). Entomological 

News, 124(3), 193-203. 

15. Flaherty, S., & Hackler, R. (2010). Exploring the Effects of Differentiated Instruction and 

Cooperative Learning on the Intrinsic Motivational Behaviors of Elementary Reading 

Students. Online Submission. 

16. Florian, L., & Rouse, M. (2009). The inclusive practice project in Scotland: Teacher 

education for inclusive education. Teaching and teacher education, 25(4), 594-601. 

17. Forlin, C., Loreman, T., Sharma, U., & Earle, C. (2009). Demographic differences in 

changing pre‐service teachers’ attitudes, sentiments and concerns about inclusive 

education. International Journal of Inclusive Education, 13(2), 195-209. 

18. Foreman, P., & Arthur-Kelly, M. (2017). Inclusion in action. Cengage AU. 

19. Franz, D. P., Vannest, K. J., Parker, R. I., Hasbrouck, J. E., Dyer, N., & Davis, J. L. (2008). 

Time use by special educators and how it is valued. Journal of School Leadership, 18(5), 551-

576. 

20. Garba, Z. N., Ubam, S., Babando, A. A., & Galadima, A. (2015). Quantitative assessment 

of heavy metals from selected tea brands marketed in Zaria, Nigeria. Journal of physical 

Science, 26(1), 43. 

21. Heacox, D. (2012). Differentiating instruction in the regular classroom: How to reach and 

teach all learners (Updated anniversary edition). Free Spirit Publishing. 

22. Hoppey, D., & McLeskey, J. (2013). A case study of principal leadership in an effective 

inclusive school. The Journal of Special Education, 46(4), 245-256. 

23. Huat, T. J., Khan, A. A., Pati, S., Mustafa, Z., Abdullah, J. M., & Jaafar, H. (2014). IGF-1 

enhances cell proliferation and survival during early differentiation of mesenchymal stem cells 

to neural progenitor-like cells. BMC neuroscience, 15(1), 1-13. 

24. King-Shaver, B. (2008). Differentiated instruction: The new and not so new. California 

English, 13(4), 6-8. 

25. Kirkland, S. C. (1989). Cell differentiation in colorectal carcinoma. In Colorectal 

Cancer (pp. 322-329). Springer, Berlin, Heidelberg. 



INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-V 

December 20-22, 2022 
 

Proceedings Book 16 www.aegeanconference.com 

 

26. Koeze, P. A. (2007). Differentiated instruction: The effect on student achievement in an 

elementary school. 

27. Kraska, J., & Boyle, C. (2014). Attitudes of preschool and primary school pre-service 

teachers towards inclusive education. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 42(3), 228-

246. 

28. Kreitzer, K. E. (2016). Differentiation For All Learners: Applying Theory and Practice So 

All Children Reach Their Potential. 

29. La Rocca, G., Anzalone, R., Iacono, M. L., Corrao, S., Magno, F., Loria, T., ... & Farina, F. 

(2010). Extending the usefulness of extraembryonic mesenchymal stem cells in regenerative 

medicine: expression of novel markers, immunoregulatory molecules, and novel differentiation 

capacity. Italian Journal of Anatomy and Embryology, 115(1/2), 82. 

30. Lunenberg, M., Korthagen, F., & Swennen, A. (2007). The teacher educator as a role 

model. Teaching and teacher education, 23(5), 586-601. 

31. Lunsford, K. J. (2017). Challenges to implementing differentiated instruction in middle 

school classrooms with mixed skill levels. 

32. Martin, P. C. (2013). Role-playing in an inclusive classroom: Using realistic simulation to 

explore differentiated instruction. Issues in Teacher Education, 22(2), 93-106. 

33. McCrimmon, A. W. (2015). Inclusive education in Canada: Issues in teacher 

preparation. Intervention in School and Clinic, 50(4), 234-237. 

34. McLeskey, J., Rosenberg, M. S., & Westling, D. L. (2013). Inclusion. Effective Practices 

for All Students. 

35. Mergler, A., Carrington, S., Kimber, M., & Bland, D. (2016). Inclusive values: Exploring 

the perspectives of pre-service teachers. Australian Journal of Teacher Education, 41(4), 2. 

36. Miles, R., Lemon, N., Mathewson Mitchell, D., & Reid, J. A. (2016). The recursive practice 

of research and teaching: Reframing teacher education. Asia-Pacific Journal of Teacher 

Education, 44(4), 401-414. 

37. Morris, J. C., Roe, C. M., Xiong, C., Fagan, A. M., Goate, A. M., Holtzman, D. M., & 

Mintun, M. A. (2010). APOE predicts amyloid‐beta but not tau Alzheimer pathology in 

cognitively normal aging. Annals of neurology, 67(1), 122-131. 

38. Mulder, Q. (2014). The effect of differentiated instruction on student mathematics 

achievement in primary school classrooms (Master's thesis, University of Twente). 

39. Onyishi, C. N., & Sefotho, M. M. (2020). Teachers' Perspectives on the Use of 

Differentiated Instruction in Inclusive Classrooms: Implication for Teacher 

Education. International Journal of Higher Education, 9(6), 136-150. 

40. Oliva-Tejera, F., Caujapé-Castells, J., Naranjo-Suárez, J., Navarro-Déniz, J., Acebes-

Ginovés, J. R., & Bramwell, D. (2005). Population genetic differentiation in taxa of Lotus 

(Fabaceae: Loteae) endemic to the Gran Canarian pine forest. Heredity, 94(2), 199-206. 



INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-V 

December 20-22, 2022 
 

Proceedings Book 17 www.aegeanconference.com 

 

41. Opertti, R., Walker, Z., & Zhang, Y. (2013). Inclusive education: From targeting groups 

and schools to achieving quality education as the core of EFA. The SAGE Handbook of Special 

Education: Two Volume Set, 1, 149. 

42. Postareff, L., Lindblom-Ylänne, S., & Nevgi, A. (2008). A follow-up study of the effect of 

pedagogical training on teaching in higher education. Higher Education, 56(1), 29-43. 

43. Regan, K., Evmenova, A. S., Good, K., Legget, A., Ahn, S. Y., Gafurov, B., & Mastropieri, 

M. (2018). Persuasive writing with mobile-based graphic organizers in inclusive classrooms 

across the curriculum. Journal of Special Education Technology, 33(1), 3-14. 

44. Robinson, M., & McMillan, W. (2006). Who teaches the teachers? Identity, discourse and 

policy in teacher education. Teaching and teacher education, 22(3), 327-336. 

45. Schmitt, C., & Goebel, V. (2015). Experiences of high-ability high school students: A case 

study. Journal for the Education of the Gifted, 38(4), 428-446. 

46. Sharp, K., Jarvis, J. M., & McMillan, J. M. (2020). Leadership for differentiated instruction: 

Teachers’ engagement with on-site professional learning at an Australian secondary 

school. International Journal of Inclusive Education, 24(8), 901-920. 

47. Smit, R., & Humpert, W. (2012). Differentiated instruction in small schools. Teaching and 

teacher education, 28(8), 1152-1162. 

48. Specht, J., McGhie-Richmond, D., Loreman, T., Mirenda, P., Bennett, S., Gallagher, T., ... 

& Cloutier, S. (2016). Teaching in inclusive classrooms: Efficacy and beliefs of Canadian 

preservice teachers. International Journal of Inclusive Education, 20(1), 1-15. 

49. Spencer-Waterman, S. (2014). Handbook on differentiated instruction for middle & high 

schools. Routledge. 

50. Tangen, D., & Beutel, D. (2017). Pre-service teachers’ perceptions of self as inclusive 

educators. International journal of inclusive education, 21(1), 63-72. 

51. Tomlinson, C. A. (1999). Mapping a route toward differentiated instruction. Educational 

leadership, 57, 12-17. 

52. Tomlinson, C. A., & Strickland, C. A. (2005). Differentiation in practice: A resource guide 

for differentiating curriculum, grades 9-12. ASCD. 

53. Tomlinson, C. A. (2001). Differentiated Instruction in the Regular Classroom: What Does 

It Mean? How Does It Look?. Understanding Our Gifted, 14(1), 3-6. 

54. Tomlinson, C. A., & Imbeau, M. B. (2010). Leading and managing a differentiated 

classroom. Ascd. 

55. Trigwell, K., & Prosser, M. (2009). Using phenomenography to understand the research-

teaching nexus. Education as Change, 13(2), 325-338. 

56. Trigwell, K., Prosser, M., & Taylor, P. (1994). Qualitative differences in approaches to 

teaching first year university science. Higher education, 27(1), 75-84. 



INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-V 

December 20-22, 2022 
 

Proceedings Book 18 www.aegeanconference.com 

 

57. Vaughn, S., Linan-Thompson, S., & Hickman, P. (2003). Response to instruction as a 

means of identifying students with reading/learning disabilities. Exceptional children, 69(4), 

391-409. 

58. Wan, S. W. Y. (2017). Differentiated instruction: Are Hong Kong in-service teachers 

ready?. Teachers and Teaching, 23(3), 284-311. 

59. Walker, R. G., Czepnik, M., Goebel, E. J., McCoy, J. C., Vujic, A., Cho, M., ... & 

Thompson, T. B. (2017). Structural basis for potency differences between GDF8 and 

GDF11. BMC biology, 15(1), 1-22. 

60. Watts‐Taffe, S., Laster, B. P., Broach, L., Marinak, B., McDonald Connor, C., & Walker‐

Dalhouse, D. (2012). Differentiated instruction: Making informed teacher decisions. The 

Reading Teacher, 66(4), 303-314. 

61. Westwood, P. (2018). Inclusive and adaptive teaching: Meeting the challenge of diversity 

in the classroom. Routledge. 

62. Winter, H., Braig, C., Zimmermann, U., Geisler, H. S., Fränzer, J. T., Weber, T., ... & 

Knipper, M. (2006). Thyroid hormone receptors TRα1 and TRβ differentially regulate gene 

expression of Kcnq4 and prestin during final differentiation of outer hair cells. Journal of cell 

science, 119(14), 2975-2984 

 

 



INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-V 

December 20-22, 2022 
 

Proceedings Book 19 www.aegeanconference.com 

 

EXAMINATION OF THE TEACHER’S OPINIONS ABOUT SEXUAL EDUCATION 

AND THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION’S SEXUAL EDUCATION 

PROGRAMS FOR SPECIAL NEEDS STUDENTS (TURKEY) 

ÖĞRETMENLERİN CİNSEL EĞİTİM VE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN ÖZEL 

GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK CİNSEL EĞİTİM PROGRAMLARI 

HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (TÜRKİYE) 

 

N. Hande TANK HONAÇ 

Res. Asst., Dokuz Eylül University, Special Education Department, 

Major of Education for Mentally Disabled 

ORCID NO: 0000-0002-2010-1832 

 

S. Sunay YILDIRIM DOĞRU 

Prof. Dr., Dokuz Eylül University, Special Education Department, Major of Education for Mentally Disabled 

ORCID NO: 0000-0003-0573-0128 

 

ABSTRACT 

Sexual development is one of the main development areas and people should be educated and 

supported about it. Researchers say that receiving sexual education makes people more 

confident, and more harmonious with society, as well as increasing their self-protection skills 

(Konuk Er, Girgin Büyükbayraktar, & Kesici, 2016; Yektaoğlu Tomgüsehan & Akçamete, 

2018). Everybody needs support for their sexual development but it is seen that special needs 

people need it more (Bayrak Çelik, 2020). Keeping this in mind, the Ministry of National 

Education developed sexual education modules for special education institutions for all three 

stages. However, modules seem to be short and miss some important aspects of sexual 

education, in addition to the lack of instructional guidelines. Keeping this in mind, special 

education teachers’ opinions about these problems are absent in the literature.  

The purpose of this study is to examine and evaluate the suitability and adequacy of the sexual 

education module of the Nutrition, Health and Safety course in the program prepared by the 

Ministry of National Education for children with special needs used in special education 

institutions depending on the teachers’ opinions. Also, parallel to the purpose, another goal is 

examining and evaluating teachers’ attitudes towards sexual education and teaching it.  

In this study, the semi-structured interviewing technique is used. Participants’ answers are 

coded and examined according to that. Participants are selected via purposive sampling. Also, 

non-participants’ reasons for not participating are noted and put into an analysis. Even though 

the answers were given anonymously, among 52 selected, only 43 teachers accepted to take the 

interview. Results show that among 43 teachers, only 6 of them know and can describe what is 

sexual education, 42 of them think that sexual education must be given to special needs 
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students, and almost none give sexual education to their students. Special education teachers 

mostly think sexual education as sex education and therefore they think that it is not appropriate 

to be given to students by them. In addition to these, most of them either never heard about the 

Ministry of National Education’s program or they find it highly inadequate. This shows that the 

sexual education module prepared by the Ministry of National Education for children with 

special needs reevaluation and improvement. 

Keywords: Sexual education, teacher opinions, attitudes, Ministry of National Education, 

special needs. 

 

ÖZET 

Cinsel gelişim temel gelişim alanlarından biridir ve insanlar bu konuda eğitilmeli ve 

desteklenmelidir. Araştırmacılar, cinsel eğitim almanın kişiyi daha özgüvenli, toplumla daha 

uyumlu hale getirdiğini ve kendini koruma becerisini artırdığını söylemektedir (Konuk Er, 

Girgin Büyükbayraktar ve Kesici, 2016; Yektaoğlu Tomgüsehan ve Akçamete, 2018). Herkesin 

cinsel gelişimi için desteğe ihtiyacı vardır ancak özel gereksinimli kişilerin desteğe daha çok 

ihtiyaç duyduğu görülmektedir (Bayrak Çelik, 2020). Milli Eğitim Bakanlığı da bunu göz 

önünde bulundurarak özel eğitim kurumlarında kullanılmak üzere her üç aşama için de cinsel 

eğitim modülü geliştirmiştir. Bununla birlikte, modüller kısa gözükmekte, cinsel eğitimin kimi 

önemli yönlerini kaçırmakta ve öğretmenlerin kullanımına yönelik yönergelerde yetersiz 

kalmaktadır. Ayrıca, özel eğitim öğretmenlerinin bu sorunlara ilişkin görüşlerine yönelik bir 

çalışma literatürde yer almamaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, MEB tarafından özel gereksinimli çocuklara yönelik olarak özel eğitim 

kurumları programındaki Beslenme, Sağlık ve Güvenlik dersi programında yer alan cinsel 

eğitim modülünün uygunluğunun ve yeterliliğinin öğretmenlerin görüşlerine bağlı olarak 

incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Ayrıca amaca paralel olarak öğretmenlerin cinsel eğitim 

ve öğretimine yönelik tutumlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi de bir diğer amaçtır. 

Bu çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Katılımcıların cevapları buna 

göre kodlanmış ve incelenmiştir. Katılımcılar amaçlı örnekleme yoluyla seçilmiştir. Ayrıca 

katılmayanların katılmama nedenleri not edilerek analiz edilmiştir. Cevaplar isimsiz olarak 

verilmiş olsa da, seçilen 52 öğretmenden yalnızca 43'ü görüşmeyi kabul etmiştir. Sonuçlar, 43 

öğretmenden sadece 6'sının cinsel eğitimin ne olduğunu bildiğini ve tanımlayabildiğini, 

42'sinin cinsel eğitimin özel gereksinimli öğrencilere verilmesi gerektiğini düşündüğünü ve 

neredeyse hiçbirinin öğrencilerine cinsel eğitim vermediğini göstermektedir. Özel eğitim 

öğretmenleri çoğunlukla cinsel eğitimi cinsellik eğitimi olarak görmekte ve bu nedenle 

öğrencilere kendileri tarafından verilmesinin uygun olmadığını düşünmektedirler. Bunlara ek 

olarak, öğretmenlerin çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığı'nın programını ya hiç duymamış ya da 
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son derece yetersiz bulmuştur. Bu da Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel gereksinimli çocuklar için 

hazırladığı cinsel eğitim modülünün yeniden değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini 

göstermektedir. 

Anahtar Sözcükler: Cinsel eğitim, öğretmen görüşleri, tutumlar, Milli Eğitim Bakanlığı, özel 

gereksinim. 

 

1. INTRODUCTION 

Sexual development is one of the main development areas in human beings just as emotional 

or cognitive development. Any person may need help in embracing and fully accepting their 

development. This need may be understanding their feelings, successfully walking, easily 

writing, or effectively protecting themselves. Caregivers or teachers help their children or 

students to achieve their full potential and help them when they are in need. Sexual education 

can be basically described as providing this help by accurately and appropriately giving 

information that will help individuals grow healthy emotionally, psychologically, and 

physically and socially (Melekoğlu, 2019). 

In sexual education, there are three important factors: Teachers, parents, and curriculum. 

Teachers and parents are the main educators when it comes to sexual education. Especially in 

early childhood, parents are the main educators of children (Popa & Rusu, 2015). Sexual 

education is a sensitive topic that requires privacy and confidence. Children wonder many 

things that are related to their sexuality and parents should be people who can answer their 

questions and educate them (Semerci, 2020). Parents and teachers of special needs individuals 

may experience serious problems about sexual issues. In a study, opinions of parents of 

individuals with intellectual impairments are studied (Günlü, 2015). He found that parents 

didn’t find parent-teacher collaborations helpful in changing inappropriate sexual behaviors of 

their children. He also stated that families feel the need of sexual education, but they don’t know 

how or from where to obtain it. In this regard, Çakmak and Çakmak (2013) suggested that to 

deal with such issues and give and effective sexual education, the most appropriate and natural 

setting for the individual should be found. They also highlighted that to maximize the 

education’s effects, parents and teachers should work harmoniously. However, Erbil, Orak, and 

Bektaş (2010) found that most mothers don’t provide even basic sexual needs information such 

as menstruation to their children. So, sometimes education part falls into teachers. 

When children get old enough to start going to school, their teachers became their main 

educators. Therefore, when they have any questions, they ask them to their teacher. Teachers 

should have accurate information to be able to answer those questions. For instance, as 

Güzelyurt, Yalçınkaya, Saluci, Öglü, and Ürüm (2019) claimed, a preschool teacher should 

know the importance of knowing and protecting their body. However, most teachers claim that 
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they don’t feel confident enough to answer or teach sexual education related topics (Akça, 

Şahin, & Arslan, 2017). According to a study, teachers don’t think they are competent enough 

to give education about puberty-related sexual changes such as menstruation, ejaculation, etc. 

(Duffy, Fotinatos, Smith, & Burke, 2013). To overcome these problems, teachers should know 

what they need to talk about. They should have adequate and accurate information. Basically, 

teachers should learn how to give age-appropriate sexual education while getting pedagogical 

education (Timmerman, 2009). 

Curriculum is another important aspect because it gives the educators a frame for their 

educational practices. Because sexual education is one of the crucial and main development 

areas, especially in special education, appropriate curriculum is expected. Teachers are 

especially wanting puberty topics to get included in curriculum (Konuk Er, Girgin 

Büyükbayraktar, & Kesici, 2016). Other than puberty, Konuk Er and colleagues (2016) found 

that teachers also want gender differences, sexual abuse, knowing and cleaning the body topics 

to get into the curriculum. In the sexual education program for children and youth with special 

needs Yılmaz (2015) made, there were a lot of topics that came forward and those subjects were 

tried to be taught to the students. Some of the subjects were gender knowledge/gender identity, 

body parts and functions, information about adolescence and changes in the body, masturbation 

and sexual health, private areas, security circle, etc. As a result of the study, it was found that 

children could learn basic skills and special needs children should get sexual education. Deniz 

and Yıldız (2018) found Ministry of National Education’s preschool program for sexual 

education appropriate. However, there is a lack of study about program evaluations for other 

degrees in literature.  

The aim of this study to examine the teacher’s opinions about sexual education and the Ministry 

of National Education’s sexual education programs for special needs students. For this aim, 

there are 8 research questions: 

RQ1: Do teachers have adequate knowledge about sexual education? 

RQ2: Do teachers think sexual education should be given to special needs students? 

RQ3: Do teachers give sexual education for their special needs students? 

RQ4: What are the sexual education topics that teachers think should be given? 

RQ5: Do teachers know about Ministry of National Education’s sexual education 

for special needs program and its contents, and do they find it accurate or adequate? 

RQ6: Are ages of teachers have a differing effect on a) sexual education 

knowledge, b) attitudes towards sexual education, c) giving sexual education, and 

d) opinions about the Ministry of National Education’s sexual education for special 

needs program? 
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RQ7: Are undergraduate majors of teachers have a differing effect on a) sexual 

education knowledge, b) attitudes towards sexual education, c) giving sexual 

education, and d) opinions about the Ministry of National Education’s sexual 

education for special needs program? 

RQ8: Do teachers with certificates and the ones without differ in the means of a) 

sexual education knowledge, b) attitudes towards sexual education, c) giving sexual 

education, and d) opinions about the Ministry of National Education’s sexual 

education for special needs program? 

 

2. METHODOLOGY 

2.1. Data Collection and Analysis 

In this study, semi-structured interview technique was used. Researchers prepared a 

questionnaire that had 9 questions in total. 4 of these questions were about demographic 

information, and 5 of them were about sexual education. Participants were asked to fill out the 

forms by themselves and ask their questions to researchers. While they were filling out the 

questionnaires, the researcher took notes if they said something about the questions or the 

process overall.  

Collected data got put into a table and analyzed. Demographic information, students’ 

disabilities and ages that teachers work with, teachers’ level of knowledge about sexual 

education and the Ministry of National Education’s program of sexual education for special 

needs were coded and analyzed via IBM SPSS Statistics 24.0. Other questions that needed 

explanations were thematically analyzed. Additional comments of the participants are added to 

related thematic analyses. 

2.2. Participants 

This study’s target population is teachers who are working at special education schools with 

special needs students. To reach these teachers, necessary consent from the university’s ethical 

council where researchers work, and from the Ministry of National Education to reach teachers 

and gather data were taken. Participants were selected via purposive sampling. Researchers 

connected with the schools located in İzmir, Turkey, and visited the ones that accepted to work 

with them.  

The target group consisted of 52 teachers. Teachers were working in different departments and 

different schools as groups. 9 of the target group rejected answering the questions. This was an 

interesting situation because the answers were given anonymously and filled out by the teachers 

themselves and given to the researcher in a closed envelope. The researcher was only there to 
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explain the study and answer their questions. However, the researcher also took notes about the 

reasons for rejection. Some are as the following: 

• “This is not a topic that I will ever talk about. I don’t feel comfortable talking about 

this.” 

• “In my time, you couldn’t even say ‘sexual’. How dare you ask me to fill out that form? 

This is shameful and disgraceful.” 

• “I don’t know why you are even asking about this. These students can’t have sexual 

relationships.” 

There were 43 teachers who accepted to fill out the form. Demographic information of these 

teachers is given in the tables below.  

 

Table 1. Age Group 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 20-29 4 9,3 10,3 10,3 

30-39 12 27,9 30,8 41,0 

40-49 13 30,2 33,3 74,4 

50-59 10 23,3 25,6 100,0 

Total 39 90,7 100,0  

Missing 0 4 9,3   

Total 43 100,0   

 

9,3% of the participants (4 persons) didn’t write down their ages. With 30,2%, most of the 

participants were between 40-49 years old. Following them, 27,9% were between 30-39 years, 

23,3% were between 50-59 years and at the least, 9,3% were between 20-29 years old. This 

shows us that majority of the participating teachers were middle-aged (40-59 group). However, 

when looking at Graph 1, consisting of groups with 5-year intervals, it is seen that the age group 

with the highest number of people is between 35-40, followed by the 45-50 age group, and the 

lowest is the 20-25 age group. Also, it can be seen that the age distribution has a normal 

distribution curve. 
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Graph 1. Age Distribution of the Participating Teachers 

In Table 2, it can be seen that among 43 participants, 2 of them didn’t specify their graduate 

major. 74,4% of the participants are not graduated from Special Education major. Among 43, 

only 9 teachers were Special Education graduates. In Turkey, university graduates can take 

special courses that enable them to work at special education schools. 

Table 2. Teachers’ Undergraduate Majors 

 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Special Education 9 20,9 22,0 22,0 

Faculty of Education 

other than Special 

Education 

23 53,5 56,1 78,0 

Departments other 

than the Faculty of 

Education 

9 20,9 22,0 100,0 

Total 41 95,3 100,0  
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Table 3. Graduated Majors and Certificate Education for Special Education 

 

Special 

Education 

Faculty of Education 

other than Special 

Education 

Departments other 

than Faculty of 

Education 

Certificate 

Education 

Yes 0 11 3 

No 9 12 6 

When Table 3 examined, however, it can be seen that 66.6% of non-education related major 

graduates didn’t attend to certificate courses, therefore didn’t receive the specific education 

needed to work with students with special needs. Almost half of the Education Faculty 

graduates didn’t attend to courses too. In total, of 34 teachers, who graduated from majors other 

than Special Education, 14 of them attended certification courses and 18 of them didn’t. So, it 

can be said that those 18 participants’ qualifications to work with special needs students are 

questionable. 

Table 4. Teachers’ Roles in School 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Classroom Teacher 31 72,1 73,8 73,8 

Subject Teacher 8 18,6 19,0 92,9 

Counselor 1 2,3 2,4 95,2 

Principal/Vice 

Principal 

2 4,7 4,8 100,0 

Total 42 97,7 100,0  

Missing 0 1 2,3   

Total 43 100,0   

 

3. RESULTS 

3.1. Student Information 

Students’ impairment types and age groups are analyzed. Mean age of the students was 14,13. 

Range of the ages was 17 (6 to 23). In mild intellectual impairment, 1 teacher was working with 
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the 11 to 15 age group, and 3 teachers were working with the 16 and older group. In moderate 

or severe intellectual impairment, 5 teachers were working with the 6 to 10 age group, 5 teachers 

were working with the 11 to 15 age group, and 7 teachers were working with the 16 and older 

group. In visual impairment, 1 teacher was working with the 6 to 10 age group, 4 teachers were 

working with the 11 to 15 age group, and 3 teachers were working with the 16 and older group. 

In hearing impairment, 2 teachers were working with the 6 to 10 age group, and 6 teachers were 

working with the 11 to 15 age group. In autism spectrum disorder, 3 teachers were working 

with the 16 and older group.  

In total, 8 teachers were working with the 6 to 10 age group, 16 teachers were working with the 

11 to 15 age group and 16 teachers were working with the 16 and older group. 3 teachers didn’t 

specify the age group that they work with. 

In total, 4 teachers were working with mild intellectual impairment, 19 teachers were working 

with moderate or severe intellectual disability, 8 teachers were working with visual impairment, 

8 teachers were working with hearing impairment, and 4 teachers were working with autism 

spectrum disorder.  

Table 5. Student Information 

 

Ages of Students 

6-10 11-15 16+ 

Im
p

a
ir

m
en

t 
T

y
p

e 

Mild Intellectual 

Impairment 

0 1           3 

Moderate/Severe 

Intellectual Impairment 

5 5 7 

Visual Impairment 1 4 3 

Hearing Impairment 2 6 0 

Autism Spectrum Disorder 0 0 3 

3.2. Knowledge About and Attitudes Towards Sexual Education 

Participants were asked, “What do you know about sexual education?”. Their responses varied. 

In order to analyze the responses, they were coded as 1 to 5, 1 as “doesn’t know” and 5 as “very 

well”. In the coding, their other responses about other related questions were also put into 

consideration. 
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Graph 2. Teachers’ Knowledge About Sexual Education 

18 teachers (41,86%) said that they don’t know what sexual education is or what its contents 

are. Most of these teachers said that they didn’t receive any kind of education related to sexual 

education. When their responses were analyzed, it can be seen that their knowledge is somewhat 

wrong and not meaningful. Responses like “they need it”, “their hormones work the same”, or 

“school nurse works about this” are labeled as doesn’t know. Some of the responses are as given 

below: 

“I know that this subject has been taught to us wrongly. I know that we learned the 

healthy and correct information on this subject late.”  

“I know that these individuals' hormones work like other normal individuals.” 

17 teachers (39,53%) are under the category of low knowledge. These teachers have little and 

accurate information. However, their knowledge is so little that they don’t fit exactly into any 

sexual education topic. Responses like “I learned by myself”, “it is important and should be 

given more importance by the schools/ministry”, or “body changes in adolescence” are labeled 

as low knowledge. Some of the responses are as given below: 

“I know that unhealthy situations can occur in individuals who cannot experience 

sexuality in a healthy way.” 

“I did not receive any education. I'm content with just doing individual research.” 

“I think it should be taught in schools, but it cannot be spoken openly because it is 

a subject that remains behind taboos. Even in my own family, I answer the questions 

my child asks about sexuality by glossing over.” 
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“It is a subject that is limited and short-lived in both my undergraduate education 

and in-service training. I don't think I am enough. The sexual education information 

I have gained is the information I have gained through my personal effort during 

the process of my son's life.” 

6 teachers (13,95%) are under the category of moderate knowledge. These teachers have 

accurate information, but they lack some important aspects such as generalization. Their 

knowledge can be fitted into some sexual education topics. Responses including psychological, 

emotional, social and physical aspects of sexual education, and the graduality of the education 

process are labeled as moderate knowledge. Some of the responses are as given below: 

“Information about sexual education should be gradually given to students. It is 

given in more detail by the school nurse and guidance counselor.” 

“I do not know about its content, but I do know that school guidance units inform 

students about neglect, abuse and harassment. I don't know if there is any training 

other than that.” 

“The fact that sexual education is very necessary today is in the form of a 

continuous effort to raise awareness of people, both in the family, at school and in 

many parts of the society (workplaces, etc.). Sex education is especially important 

at school.” 

There was only one teacher (2,32%) that had more than adequate knowledge. This person knew 

well, but not as a whole. Their explanation is as given below: 

“It is a necessary training in terms of developing positive behavior patterns and 

value judgments in the physical, emotional and sexual development of individuals.” 

There was only one teacher (2,32%) that had very well knowledge. Their explanation is as given 

below: 

“It is a process from infancy to adulthood. Recognizing the individual's body, 

recognizing that their body is special, and its sexual characteristics. This education 

first starts in the family, then it falls to the teachers.” 

When teachers’ sexual education teaching rates are analyzed, there are two questions related. 

One is "Do you think sexual education should be given to special needs students?”, and the 

other one is “Do you give sexual education to parents or students?”. 39 teachers (90,7%) said 

it should be given to both the family and the students. 3 teachers (7%) said it should be given 

to the families and only 1 teacher (2,3%) said that they don’t know. Some of the answers are as 

given below: 

“Yes, it should be given. Individuals with special needs also experience biological 

developmental periods just like normal individuals. However, students with special 
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needs can need emotional and physical support in making sense of them and 

practicing.” 

“It should be given. It is among the physical needs of individuals. Just as every 

individual has needs related to sexuality and related areas, these needs also exist 

for individuals with disabilities. The ways of learning and meeting these needs may 

differ. The situation can be complicated in individuals with intellectual disabilities. 

They need adult sexual education in this regard.” 

“Especially to these individuals. Because they have special needs, they are more 

prone to be abused and deceived by society (wrong people). Individuals with special 

needs should definitely receive this training, as it is difficult for them to become 

self-conscious about sexual matters.” 

“Parents should be informed; parents should give it to students.” 

 

Graph 3. Teachers’ Opinions About Giving Sexual Education 

 

In spite of these results, 28 teachers (65,1%) said that they don’t teach, 9 teachers (20,9%) said 

they partially give, 2 (4,7%) said they give it to parents, 1 (2,3%) said they give it partially to 

both parents and students and 3 (7%) said they give it accurately to both. Some claimed that 

there is no sexual education in primary school, but also added private areas education. Some 

teachers said that administrations or families are against giving sexual education. 

“Sexual education is not given in the 1st level. Private areas are untouchable 

information is given.” 

“I don't give it to my own students because the children I work with are 11 years 

old so they haven't reached puberty.” 
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“I do not inform families about sexual education. But we are trying to create the 

concept of ‘privacy’ in students. We provide training on the fact that your body is 

special and that no one should touch it.” 

“We give it every now and then. We have had such an attempt before. We wanted 

to do research and get support and provide sex education. however, the 

administration of the time did not give approval, saying that families would not 

welcome it.” 

When these three questions are analyzed together, it is seen that while almost all of the teachers 

said that it should be given, only 15 of them give and only 4 of them give it more than the 

minimum.   

Table 6. Teachers’ Knowledge Level and Giving Sexual Education 

 

Knowledge About Sexual Education 

Doesn't 

Know 
Low Adequate 

More Than 

Adequate 
Very Well 

D
o
 Y

o
u

 G
iv

e 
S

ex
u

a
l 

E
d

u
ca

ti
o
n

 

No 16 10 2 0 0 

Partially 2 4 2 0 1 

Parent education 0 2 0 0 0 

Partially to both the 

student and the family 
0 0 1 0 0 

Accurately to both 0 1 1 1 0 

It can be seen from Table 6 that 16 teachers that don’t have sexual education knowledge don’t 

give it too. However, 2 teachers who don’t know it, partially give sexual education. From 17 

teachers who have low knowledge about sexual education, 10 were not giving it 4 were partially 

giving it, 2 were giving parent education and 1 was giving accurately to both. 2 teachers who 

had adequate knowledge were not giving sexual education, and 2 were giving it partially. In 

addition, 1 teacher who had adequate knowledge was giving it partially to both the student and 

the family, and 1 was giving it accurately to both. While the teacher who had more than 

adequate knowledge was giving sexual education accurately to both, the teacher who had very 

well information was giving it partially. 

In the means of teachers’ ages and their certification, there was no difference between groups 

in sexual education knowledge, attitude towards sexual education, and giving sexual education 

categories.  
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3.3. Opinions About the Ministry of National Education’s Sexual Education for Special 

Needs in Special Education Schools Program 

Participants were asked “How do you find Ministry of National Education’s the sexual 

education content for special needs students?”. They were genuinely surprised about this 

question and most of them said they didn’t know that there was anything prepared about sexual 

education by the Ministry of National Education.  

Table 7. Ministry of National Education’s Sexual Education Program 

 
Frequency Percent Cumulative Percent 

Never Heard of/ Don't Know 
24 55,8 55,8 

Inadequate/Not Appropriate 
15 34,9 90,7 

Adequate/ Appropriate 
4 9,3 100,0 

Total 43 100,0  

24 of the teachers (55,8%) said either that they never heard of it, or they don’t know anything 

about it. 15 teachers (34,9%) said that they find it inadequate or inappropriate. Only 4 teachers 

(9,3%) said they find it adequate or appropriate. Some of the responses are as given below: 

“The content of sexual education for individuals with special needs is not suitable 

for all levels.” 

“I didn't know that the Ministry of National Education provided sexual education 

to the special needs.” 

“I think it should be developed and promoted.” 

“I think it is useful within its planned implementation.” 

3.3. Opinions About Necessary Sexual Education Topics 

When teachers were asked the necessary sexual education topics, there were 101 topics in total. 

These topics were 17 different topics. With 15 repeats, puberty was the most common answer. 

Also, masturbation (8), menstruation (1), sexual health (1), relationships (3), self-hygiene (7), 

and self-control (3) topics are related to puberty as well. With these, there were 41 repeated 

answers about adolescence.  
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Table 8. Sexual Education Topics 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Privacy 13 12,9 12,9 12,9 

Puberty 15 14,9 14,9 27,7 

Harassment/Sexual Abuse 3 3,0 3,0 30,7 

Self-Protection 6 5,9 5,9 36,6 

Proper Sexuality 4 4,0 4,0 40,6 

Masturbation 8 7,9 7,9 48,5 

Body & Private Areas 12 11,9 11,9 60,4 

Boundaries 6 5,9 5,9 66,3 

Gender Differences 3 3,0 3,0 69,3 

Gender Roles 5 5,0 5,0 74,3 

Parent Education 6 5,9 5,9 80,2 

Sexual Health 1 1,0 1,0 81,2 

Relationships 3 3,0 3,0 84,2 

Self-Hygiene 7 6,9 6,9 91,1 

Self-Control 6 5,9 5,9 97,0 

Anything Related 2 2,0 2,0 99,0 

Menstruation 1 1,0 1,0 100,0 

Total 101 100,0 100,0  

Following adolescence, second most mentioned topic is with 13 repeats privacy. As a parallel 

topic to privacy, 12 teachers mentioned body and private areas. Also, boundaries (6) topic can 

be considered as a part of privacy education. In total, privacy related topics are 31 times 

mentioned. Third general topic is protection from sexual abuse. 3 teachers mentioned it, and in 

addition, self-protection is 6 times mentioned, which makes sexual abuse 9 times mentioned.  
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2 teachers said any topic can be given depending on the students’ ages. Other than that, topics 

as parent education (6), gender differences (3), gender roles (5), and proper sexuality (4) can be 

gathered under societal sexual education. 

To sum up, it can be said that there were 4 main topics that come out: Adolescence (41), privacy 

(31), societal sexual education (18), and protection from sexual abuse (9). 

4. DISCUSSION AND CONCLUSION 

This study’s aim was to examine the teacher’s opinions about sexual education and the Ministry 

of National Education’s sexual education programs for special needs students. There were 8 

research questions (RQ). RQ1 was to determine the level of knowledge about sexual education 

of teachers. Findings showed that 81,39% of the participants had low or no knowledge about it. 

Only 4,64% of the participants had more than adequate knowledge about sexual education.  

RQ2 was to determine the opinions of teachers about giving sexual education to special needs 

students. Almost all participants (97,7%) said it should be given. However, findings of the RQ3 

are not compatible with this result. Even though 97,7% of the participants said it should be 

given, 93% of the teachers either do not give sexual education or partially give it. The expected 

result was a positive relationship between the attitudes and action towards giving sexual 

education. This finding is parallel to the study of Kanadlı (2021) that was conducted with 

teachers that worked with student with ASD. She also found that teachers claim that they think 

sexual education is crucial and must be given, but they are not providing it themselves. Just as 

some teachers claimed, this result may be due to the prejudices of families and administrations 

towards sexual education. However, it cannot be directly said and requires more research. 

RQ4 was to determine the sexual education topics that teachers think should be given. When 

answers are categorized, there were 4 main category that showed up. These were adolescence, 

privacy, societal sexual education, and protection from sexual abuse. However, when responses 

were individually analyzed, it showed that most of the participants focused heavily on puberty 

and related topics. Most of them explained the necessary topics as heavily seen “problems”. 

Seeing developmentally normal and age-appropriate steps as problems shows that maybe the 

problem is in the way of thinking and attitudes. However, as Akdemir and Sarı (2019) claimed, 

changing the way of thinking and attitudes of grown-ups is not easy and even with taking classes 

in university or in-service educations may not be enough. 

RQ5 was to determine the opinions of teachers about Ministry of National Education’s sexual 

education for special needs program and its contents. 90,7% of the teachers either said they 

didn’t know anything about it or find it inadequate and/or inaccurate. Some participants said 

Ministry of National Education doesn’t have such a program. Some of the teachers who know 

said that the program is not age appropriate, doesn’t have necessary topics, and have only a spot 

of knowledge.  
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For RQ6, RQ7, and RQ8; age, majors, certification variables are analyzed with each sexual 

education related questions. Ages of teachers didn’t have a differing effect on sexual education 

knowledge, attitudes towards sexual education, giving sexual education, and opinions about the 

Ministry of National Education’s sexual education for special needs program. Same way, 

undergraduate majors of teachers didn’t have a differing effect on any of them. Being a directly 

education faculty graduated teacher and being a teacher by getting certificated didn’t differ in 

the means of sexual education knowledge, attitudes towards sexual education, giving sexual 

education, and opinions about the Ministry of National Education’s sexual education for special 

needs program. 

To sum up, in general, not depending on the personal variables such as age, graduation majors 

or certification, teachers didn’t have enough sexual education knowledge. Even though almost 

all participants think that sexual education is a must, most of them didn’t provide it to their 

students. When suggested topics are analyzed, it can be seen that sexual education is understood 

in a wrong manner. In contrast of the general opinion of the participants, sexual education is 

not sexuality education. Sexuality education is only a part of sexual education (Plaza-del-Pino, 

et al., 2021). 

4.1. Limitations 

There are some limitations in this study. The first of these is the sample size. The sample size 

was limited to 43 people due to time constraints, some administrators' refusal to participate in 

the study, and some teachers' refusal to participate in the study. Another limitation is that the 

participants were selected from a single region, since the researchers lived in Izmir and got 

permission from the Izmir Provincial Directorate of National Education. Therefore, 

generalizing the results of the study to Turkey may end up giving wrong results. 

4.2. Implications For Future 

The following recommendations can be made within the scope of this study: 

• Special Education Majors in universities should give sexual education as a mandatory 

class. 

• There should be more, frequent, and effective in-service educations given from experts 

about sexual education. 

• The Ministry of National Education should upgrade the sexual education program to 

suit students' needs. 

• The Ministry of National Education should announce their program and encourage 

teachers and administrators to use it effectively in schools. 

• Parents also should get sexual education.  

•  
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INFLUENCE THEIR NATURE OF SCIENCE (NOS) UNDERSTANDING AND 

ENACTMENT? 
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ÖZET 

Bu çalışma, argümantasyon odaklı profesyonel gelişim programına katılımın, fen 

öğretmenlerinin, bilimin doğasını anlamalarını ve uygulamalarını nasıl etkilediğini 

araştırmaktadır. Bu çoklu-vaka incelemesine katılan katılımcılar, Amerika’nın güneydoğu 

eyaletinde çalışmanın yürütüldüğü üniversiteye yakın aynı okul bölgesinde çalışan dört fen 

öğretmeni olarak seçilmiştir. Çalışmada niteliksel veri kaynakları kullanılmıştır: anket, tartışma 

notları, yarı-yapılandırılmış mülakatlar ve ders gözlem notları. Bu kaynaklardan, VNOS-270 

anketine verilen cevaplar, tartışma notları ve yarı-yapılandırılmış mülakatlar, katılımcıların 

bilimin doğasına yaklaşımlarını değerlendirmek için kullanılmıştır. Gözlem notları da bilimin 

doğasını uygulamalarını değerlendirmek için kullanılmıştır. VNOS-270 anket verileri, 

tanımlayıcı istatiksel metodları kullanarak; diğer niteliksel veri kaynakları sürekli-karşılaştırmalı 

yöntem ile sıklıkla tekrarlanan kodlardan kategori geliştirerek ve kategoriler arasında geçerliliği 

sağlayarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonunda, katılımcı fen öğretmenlerinin, bilim doğasını 

oluşturan özelliklerin birçoğunda karışık/karmaşık seviyede oldukları gözlemlenmiştir. VNOS-270 

anketine verdikleri cevaplarda, tutarlı olarak zayıf veya tutarlı olarak karmaşık seviyede oldukları 

gibi, çalışmanın sonuna doğru seviyesini değiştiren katılımcılarda olmuştur. Mesela, bazı 

öğretmenlerde, bilimin, yaratıcılık-hayalgücü ve sosyal-kültürel özelliklerine karşı, zayıftan 

karmaşığa veya karmaşıktan bilgili seviyesine doğru pozitif yönde değişiklikler gözlemlenmiştir. 

Fakat, bir öğretmende, bilimin deneysellik özelliğinde karmaşık seviyeden zayıf seviyeye doğru, 

diğer bir öğretmende ise bilimin öznellik özelliğinde bilgili seviyeden karmaşık seviyeye doğru 

negatif değişiklik gözlemlenmiştir. Fen öğretmenlerinin, bilimin doğasını uygulamaları da 

değişkenlikler göstermiştir: iki öğretmen, açık bir şekilde bilimin karakteristiklerine vurgulama 

yapmış olsa da diğer iki öğretmen, bilimin doğası vurgusunu yapmamıştır.  

Bu çalışma, fen öğretmenlerinin bilimin doğasını anlamasını ve uygulanmasını geliştirmek 

amacıyla, farklı veya alternatif öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak incelenmesini tavsiye 

eder.  

Keywords: fen öğretmeni, bilimin doğası, bilimin doğası uygulaması 
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ABSTRACT 

This study focuses on the examination of how science instructors’ participation in professional 

development on explicit argumentation instruction influence their nature of science (NOS) 

understanding and its enactment. Participants for this multiple-case study are conveniently 

selected four middle and high school science teachers from the same school district in southeast 

of the United States. The study utilized qualitative data sources, which were supported through 

surveys, informal conversations, interviews, and classroom observations. The teachers’ 

responses on VNOS-270 questionnaire, informal conversations, and semi-structured interview 

were utilized to assess knowledge of NOS. The analysis of the data sources involved two different 

methods including descriptive statistics to assign scores on the VNOS-270 questionnaire and 

constant-comparative method to search for the most frequent codes to develop categories and 

validate the relationship across categories. The results show that the participating teachers held 

mixed views on most of the aspects of NOS by the end of the study; their responses for different 

aspects of NOS were classified as consistently naive and mixed views and views that changes 

occurred. The positive changes were evident that teachers improved their knowledge of NOS 

from naive to mixed or from mixed to informed views on some aspects of NOS such as creativity 

and imagination and sociocultural aspects. The negative changes were also occurred: one 

teacher’s mixed views on the empirical embeddedness moved to naive views, another teacher’s 

informed views on the subjectivity aspect moved to mixed views. Additionally, the science 

teachers’ implementation of NOS was variable. Two teachers made explicit references to the 

characteristics of science, but the other two teachers did not integrate any discussions on the 

aspects of nature of science.  

This study suggests that in-service science teachers should be supported to understand and enact 

NOS through alternative instructional methods. Further studies should examine the in-service 

science teachers’ knowledge of NOS through research-based and explicit NOS instruction 

approach. 

Keywords: in-service science teacher, knowledge of nature of science (NOS), NOS instruction 

.
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ABSTRACT 

Ever since it was first introduced into social sciences and humanities, the primary focus of 

modern psychology has been on scrutinizing and elucidating two major but contradictory  

objectives: to construe the latent nature of human mind and particularly examine the unique 

property of the individual mind. After a long-term research on the complex nature of individual 

mind, individual difference (ID) research, also referred to as differential psychology, has 

emerged as an independent subdiscipline within the field over the last decades. Regarding SLA, 

individual differences (IDs) have had a crucial role in the process of second language learning 

because a great deal of the variation in L2 learning outcomes emanates, either directly or 

indirectly, from diverse learner characteristics. Consisting of such features as personality, age, 

sex, motivation, attitude, aptitude, cognitive styles, learning styles and strategies, emotions, and 

etc., learner-specific differences have been found to be closely correlated with success or failure 

in L2 learning process. In this article, it is primarily aimed to provide an overview of three 

salient ID variables (motivation, attitude, and aptitude) with references to previously and 

recently-conducted studies by different scholars in the ID research field. By shedding some 

light on conceptual and methodological issues in contemporary ID research, it is also aimed in 

this article to generate more awareness in language teachers so as to learn to identify and better 

understand their learners’ individual differences for a more effective L2 learning and teaching 

process.  

Keywords: Individual differences (ID), L2 motivation, L2 attitudes, L2 aptitude, Learner-

centered approach 

 

1. Introduction  

The fact that L2 proficiency or competency levels that are acquired by second language learners 

vary from learner to learner in a considerable extent raises a significant question in regard to 

second language acquisition (SLA): Why are some individuals better at acquiring a target 

language than others? A primary reason for this divergence in L2 proficiency levels is 

commonly attributed to individual learner differences (ILDs) as well as diverse learning styles 
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(Dörnyei, 2001). According to Lightbown and Spada (2006), individual differences are unique 

learning characteristics which are present in all learners in different degrees. They can either 

help to distinguish learning needs or identify the extent to which learners will succeed in 

acquiring a second language. These differences can be defined as social, cognitive and affective 

in nature, in which aptitude, motivation, and attitude are most commonly mentioned by many 

researchers (Dewaele, 2009). In this sense, it is highly significant for language teachers to 

identify what individual differences learners possess in L2 learning process. Besides, it is 

crucial for teachers to find out effective solutions by generating various practices in the 

language classroom in order to help them cope with any problems or drawbacks that can prevent 

them from getting aware of their individual differences (Sheen, 2011).  

2. Role of Aptitude in Second Language Learning  

Aptitude in language learning is one of the most significant individual differences that teachers 

often mention and experience in their classes. Language aptitude can be seen as a talent for 

language. Ellis (2005) defines language aptitude as "the special ability that people have, in 

varying degrees, for learning an L2" (p. 140). This means that language aptitude is a natural 

cognitive ability, an individual potential, or something that is innate. In other words, some 

learners find it easier to learn a language by feeling more successful in learning it, while some 

others do not. It is a fact that responsive and socially intimate teachers are most likely to have 

a unique characteristic in that they can observe and witness many of their students to have 

different levels of aptitude while learning English as a second language. Although this is the 

case, generally, in the first years of language teachers’ teaching experience, they tend to think 

that almost all learners in their language classes have the same level of aptitude in learning 

English. In this sense, a considerable majority of L2 teachers often ask all of their students to 

fulfill the same language requirements or tasks in the same level and at the same time allocated 

for each of the task (Dörnyei, 2005; Zafar & Meenakshi, 2012). And yet, during the process of 

L2 learning, they get to realize that each learner has different language learning capacities. 

Hence, their first impression or assumption regarding learners’ aptitude is in fact some biased. 

According to Ehrman, Leaver, and Oxford (2003), an efficient strategy to deal with any 

problems that might be caused by learners’ diverse aptitude levels is the teachers’ role as 

facilitators in language teaching process. That is, responsive teachers try to construct language 

teaching in a way that builds on students’ personal strengths. In doing so, they intend to help 

students realize their weaknesses in language learning and strengthen them through various 

authentic activities that promote their learning (Canagarajah, 2004). At this point, a central task 

of teachers, who are responsive towards learners, is to initiate and create a classroom 

environment in which all students are encouraged to make sense of what they learn in the 

language classroom. In other words, students are enabled to construct knowledge that enables 

them to be able to better understand themselves rather than merely to memorize predetermined 

information with preconceived ways of thinking (Slevc & Miyake, 2006). In this way, learners 
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will maintain more positive attitude towards learning English even if their aptitude in learning 

English is seemingly not in satisfying levels (Kumaravadivelu, 2006). 

3. Role of Attitudes in Second Language Learning 

It is undeniable that learners’ attitudes play a significant role in second language learning. As 

Schmidt (2012) suggests, good attitudes towards second language learning and the culture of 

the target language have a significant role in generating achievement in L2 learning. However, 

negative or biased attitudes towards L2 learning can impede and decrease learners’ willingness 

to learn the target language. This may result in unsuccess or failure in L2 learning on the part 

of learners (Mohammadi, Moenikia & Zahed-Babelan, 2010). Considering young learners’ L2 

learning, Stipek (1995) indicates that there is evidence that attitudes of parents considerably 

affect their children’s attitude in that they have not yet developed strong positive or negative 

feelings towards learning the second language. In this sense, Gardner (cited in Mclaughlin, 

1985) found out that parents having positive attitudes towards French Canadians, the target 

language group in the study, could develop the same attitudes in their children. Likewise, these 

children affected by the positive attitudes of their parents tended to show more proficiency in 

L2 than the children of parents having more unfavorable attitudes. Additionally, the researcher 

states that young learners’ determination in language study and their willingness to participate 

in language classes were closely related to the attitudes they hold towards schooling and foreign 

language learning.  

Considering many different experiences L2 teachers and learners have during L2 learning and 

teaching process, it is a clear fact that educational systems should propose a remedial way of 

teaching and learning which takes place through dialogue in which teachers and students 

become critical co-learners by helping each other in any phase of foreign language education 

(Listyani, 2021; Yusupova, 2022). In such a problem-posing education model, teachers are not 

an example of domination or oppression as in the traditional language classroom. Rather, they 

take any problems of their learners into account by motivating them to solve these problems as 

efficiently as possible. It is again in this dialogical context that all the individuals in the 

classroom are considered members of one community in a way that everyone teaches and 

everyone learns. In this way, a mutual acceptance and trust between the students and teachers 

could be created as efficiently as posssible (Giroux, 1997). 

4. Role of Motivation in Second Language Learning 

Like attitude, motivation is also an affective factor that plays a crucial role in determining 

achievement in L2 learning. As it is known well, there is almost no learning that takes place 

without motivation. To this end, Gardner and Lambert (1972) suggest that there are mainly two 

kinds of motivation related to L2 learning. These are instrumental and integrative motivation. 

According to them, learners feel more instrumentally-motivated when their ultimate goal is to 

acquire the target language for their instrumental or practical goals such as initiating and 
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completing a career, going and studying abroad, reading technical materials, and implementing 

translation texts properly. On the other hand, learners with integrative motivation try to 

integrate themselves with the culture of the L2 group and become a part of that group in order 

to gain a new social or cultural identity. Brown (cited in Porkaew, 2004) indicated that it is 

possible for L2 learners to have both integrative and instrumental motivation with different 

expectations in diverse contexts. It is this role of motivation that enhances learners’ willingness 

to succeed in learning English as a second language. On the other hand, learners begin to feel 

demotivated and unwilling to learn English in the lack of sufficient motivation (Gardner, 2014; 

Kozaki & Ross, 2011; MacIntyre, 2002). 

Regarding this, Ryan (2019) indicates that rewarding learners due to their achievements in 

language classes and creating situations in which students will feel a sense of accomplishment 

are two effective ways of increasing their L2 motivation. In other words, teachers need to give 

positive feedback and reinforcement on learners’ successful work. In this way, it is quite likely 

to enhance students’ self-confidence and encourage positive self-evaluation in them. In line 

with this, students feeling a sense of accomplishment can have a better attitude towards 

managing and organizing his or her own studies and learning outcomes. When they feel their 

good work is appreciated by their teachers, they will undoubtedly feel more enthusiastic and 

motivated for success in second language learning (Clément, Dörnyei & Schmidt, 2001).  

5. Discussion and Conclusion 

Understanding learners’ individual differences during the process of language acquisition is 

notably significant. As each learner in our classrooms has different characteristics, we need to 

show a multifaceted or inclusive approach to our learners’ differences. What is meant with such 

an approach is to take our learners’ individual differences such as motivation, attitude, and 

aptitude into account during the whole process of language learning and teaching. In an ideal 

foreign language education system, language teachers play an important role in constructing 

and shaping such a system more efficiently (Gardner, 2010; Ryan, 2019). In this sense, they 

have an active role in constructing a classroom environment in which learners with different 

characteristics learn English as a second language by making sense of their learning experiences 

as critical learners. As facilitators of this mobile teaching and learning process, teachers are 

supposed to show an effective approach to teaching by promoting more reflectivity and 

sensitivity for the benefit of their learners. I think this can be possible if we, as language 

teachers, encourage them to get in touch with their own thinking and realize their individual 

differences, and share what they think about educational issues through their real life 

experiences (MacIntyre, MacMaster & Baker, 2001). 
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ABSTRACT 

In recent years, one of the most significant and urgent issues that has been disputed heatedly by 

many countries and incumbent political parties is how to manage the naturalization and social 

inclusion of those who immigrate and wish to be the citizens of these countries. In this sense, 

migration has always been a bothersome challenge to most of national governments around the 

world. A particular issue that is the focus of these ongoing debates is the selection and admission 

of migrant masses or asylum seekers as citizens of their countries. Such debates have in turn 

made it clear that there is an urgent need to develop a migration management policy in order to 

support these countries in the way of finding permanent solutions to such a chronic problem. In 

this regard, most of the countries that have allowed immigration from different social groups 

or communities from past to present have set some compelling conditions such as high 

proficiency in a target language and cultural knowledge of that target country on the side of 

immigrants that are actually in need of solidarity and mutualisation from others. In line with 

this, it is aimed in this review article to examine the main purpose behind and misuse of some 

foreign language and citizenship tests imposed on different social groups by various countries, 

particularly some western countries, based on their immigration and integration policies. In 

addition, considering such concepts as social responsibility, cultural sensitivity, and 

international human rights, it is aimed through this study to shed some light on how immigrants 

or test-takers’ violated social rights in these tests can be legally reinstated in the whole process 

of foreign language tests. 

Keywords: Foreign language tests, Migration, Social naturalization, Abuse of language tests,  

 

1. Introduction 

For most countries facing immigration as an indomitable social phonomenon, learning a 

country's official or majority language is of,ten considered as a social, economic and civic 

necessity for immigrants or potential future citizens. They also see having the necessary 

language skills as a crucial factor for successful social interaction and adaptation. (Copeland, 

1995). Therefore, it might seem to be inevitable to expect these countries to see knowledge of 

the majority language as some kind of gatekeeping for any immigrants whose ultimate goal is 
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to become a citizen of a desired country. In other words, many countries overemphasize the 

importance of language by requiring various migrating groups to have some degree of 

proficiency in their own languages (Bashford, 2002; Saville, 2006). Given the aforementioned 

issue, an increasing number of countries around the world necessitate many groups of 

immigrants to pass certain language tests before being accepted to a target country.  

According to Blanchard and Muller (2015), these citizenship and language tests are seen by 

most of governments as a way to encourage immigrants to develop certain language 

competencies regarded as being essential for social integration process. In a similar vein, they 

tend to view these tests as a means for immigrants to demonstrate their willingness to be a part 

of the whole integration process. While it may seem to be so, in reality there is a wealth of 

evidence and concrete examples proving that these language tests are not intended to pave the 

way for migrant groups to be naturalized or recognized as citizens of the targeted countries 

(Brown, 2014).  Simply put, the language tests administered by many countries that allow 

immigration every year are actually used as a method of maintaining effective control of the 

migration flow and social exclusion of diverse immigrant groups, rather than testing the 

language proficiency of these indigenous groups (Carlsen & Rocca, 2021).   

2. Language and Citizenship Tests as a Means of Gatekeeping 

It is quite obvious that different target countries can utilize language tests as a way of controlling 

the overwhelming immigration processes primarily induced by diverse migrating groups to 

these countries every year. Unfortunately, the language policies of some extremist countries in 

the European Union show how language tests can be employed to constrict potential 

immigration and naturalization of migrating groups (Starkey & Green, 2010). As in the study 

by Copeland (1995), some European countries such as Australia and France, Germany, Italy, 

the Netherlands have so far placed a huge linguistic burden on their prospective immigrants. 

For instance, they have required many immigrants to attend a long-term language program or 

pass a language proficiency test in order to be approved as citizens or obtain a permanent 

residence permit in a target country. The researcher also notes that, as in the case of the 

Netherlands, most prospective immigrants are to take and pass compulsory language tests, 

which cost several hundred euros or more. In case of any failure or unsatisfying scores in these 

tests, exam-takers may even have to pay a fine of up to 1000 Euros and their residence status 

may be temporarily or permanently denied by the authorities of the above-mentioned countries. 

In the case of Germany, France and Italy, the situation is not much different from the 

Netherlands. In other words, prospective citizens must inevitably pass a language test to 

demonstrate their proficiency in the target languages. On the one hand, those who take these 

language tests are necessarily required to understand the main ideas of highly complex texts on 

rather abstract topics. On the other hand, they are required to be able to interact and discuss 

some technical issues related to their profession with a certain fluency and accuracy with native 



INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-V 

December 20-22, 2022 
 

Proceedings Book 48 www.aegeanconference.com 

 

speakers (Chapple, 2014; Christison & Murray, 2021). However, the point that is open to 

criticism is that immigrants are also required to have adequate cultural knowledge or sufficient 

information about the social life styles of these target countries. While in fact most of 

immigrants have little or no knowledge of such target languages,  using language tests as a kind 

of control mechanism or a prerequisite for cultural knowledge of a country cannot be seen as 

ethical or democratic. Once again, it seems that this requirement is not actually intended to 

create an opportunity for immigrants to obtain citizenship or residence permit in a target country 

(Hamid, Hoang & Kirkpatrick, 2019).  

3. Misuse of Language Tests as a Means of Social Exclusion  

Among the above-mentioned countries, Australia has perhaps set the most striking example 

with its language policy as a means of regulating migration throughout the country. In the early 

years of the 20th century, Australia used very stringent language proficiency requirements to 

impose the White Australia Policy on diverse social groups and foreign test-takers (McNamara 

& Ryan, 2011). In this sense, Australian governments have endorsed the systematic social 

exclusion of non-white immigrants or test-takers deemed undesirable in the eyes of the 

authorities of those years. One of the most striking examples of such language tests was the 

well-known Dictation Test (Chapple, 2014). As part of this test, immigrants wishing to enter 

the country were required to correctly write a passage that was read by an Australian official. 

What was even stranger in the administration of this test was that any officer tasked with 

administering this test had the right to require any immigrant to pass a test related with any 

European languages. This means that any immigrants could be tested in any language other 

than their own mother language, which is in fact highly unethical and undemocratic. The 

Dictation Test, as Copeland (1995) argues, enabled officials of the time to choose who could 

enter the country based on their ideology, race, socioeconomic status, or sociocultural 

backgrounds. The researcher further indicates that the Dictation Test served as a typical 

discrimination method rather than as a means of testing the language proficiency or skills of 

asylum seekers. 

Although the Dictation Test was used with much enthusiasm to control immigration flows until 

the late 1950s, it is now seen by a vast majority of people as a disgraceful stain in the country's 

history (Ockey, Koyama & Setoguchi, 2013). However, the situation today is not much 

different from the first years of the exam mentioned above. Two good examples of this are the 

Professional English Tests (OETs) and Analysis for the Determination of Origin (LADO), 

which have been recently used by the Australian authorities as a type of pre-immigration 

language test. With the first one, it is aimed at selecting particularly highly skilled immigrants. 

However, as Mcnamara (2006) argues, this test is prone to abuse, even in screening out those 

with high language skills. This malpractice makes it clear that imposing more language 

requirements on immigrants is not only unethical but also unfair, as it is not in line with the 
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original purpose of such testing. As Shohamy (2001) points out, the abuse of such 

internationally standardized tests clearly violates the basic human and personality rights of 

individuals in that they are not allowed to use their own language in these tests. 

The second test, LADO, introduces an even more embarrassing situation (Roever & 

McNamara, 2006). The use of a test like LADO is an effective gatekeeping method for 

Australian authorities to accept only certain privileged groups while not allowing others 

undesirable to the country. Based on this, national officials who conduct this test try to 

determine whether the asylum seekers are originally from where they claim to be by analyzing 

the interviews they have with someone who speaks that language. While doing this, it is 

understood that the test is intended to be discriminatory rather than curative for such groups 

(Ross, 2008). The fact that the Australian authorities have the power to designate certain groups 

as disadvantaged proves that this test somehow exceeds its true purpose. This is actually an 

embarrasing situation that needs no further comment. In any case, this is typical of the social 

segregation and exclusion of immigrants, as some groups are considered more privileged by 

the authorities in power than some other disadvantaged groups (Shohamy & Menken, 2015). 

At this point, McNamara and Shohamy (2009) state that they have long examined the language 

and citizenship tests in EU countries and the USA suggesting that such tests are not an ethical 

treatment or attitude towards different communities from diverse countries. They further 

suggest that expecting them to meet greater language requirements and have language 

competence is an indication of ignoring other minority groups’ own cultural, linguistic, and 

academic background or knowledge. Smith-Khan (2015) also indicates that language or 

citizenship tests should not be used to merely measure knowledge of a country's cultural or 

social life, rather than measuring the language proficiency of different groups. This is somewhat 

undemocratic because the authorities' demanding highly unreasonable conditions beyond 

expectations means excluding and marginalizing certain undesirable groups from the political 

naturalization process (Shohamy, 2020).  

4. Discussion and Conclusion  

As a result, it is clearly seen that migration is an undeniable fact of today's world. Immigration 

from one country to another can be grounded on many diverse internal and external factors, two 

of the most common being citizenship through naturalization and obtaining a permanent 

residence permit. To this end, the application of various language and citizenship tests is today 

seen by many countries as a prerequisite for deciding between many immigrant groups or 

asylum seekers year after year (Shohamy, 2007). Insofar, it may seem reasonable to use 

language tests only as a tool to understand the language proficiency of these migrating groups 

in the pre-migration process. However, this is in fact not the case. As stated in many examples 

above, such tests are actually used as a way of political exclusion of some undesirable groups 

or gatekeeping mechanisms before accepting certain test groups or test-takers into a target 
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country. This political abuse of language tests undermines not only their validity but also the 

issue of fairness (Shohamy, 2001). 

How, then, can the misuse of such testing be effectively prevented for the benefit of these 

disadvantaged groups belonging to various communities? The answer to this crucial question 

lies in the ethical proposition put forward by Shohamy (2001). She strongly emphasizes the 

need for Critical Language Testing (CLT) and a set of democratic principles, through which the 

social or individual rights of these different groups are taken into account as rigorously as 

possible. According to Saville (2006), these principles Shohamy proposes are undoubtedly a 

kind of guarantee to prevent the use of such tests as instruments of power in foreign language 

testing process. 
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ABSTRACT 

Objective.  The study aimed to examine how many diabetic macular edema patients report 

difficulties in performing daily life activities and to investigate the impact of vision tasks 

dependence on stress, anxiety, depression, self-esteem, and loneliness across different age 

groups.  

Method. Using descriptive correlational research design, permission was obtained to collect 

data from a public hospital of Lahore, Pakistan. A purposive sample of 286 patients (total 572 

eyes), including early 112(39.2%), middle 66(23.1%) and late adulthood 108(37.8%), with 

average age 45.0+7.81, diagnosed through Optical Coherence Tomography with average retinal 

thickness 293.1 µm, was taken. We read questions from self-developed scale measuring Vision 

Dependent Daily Living Activities, Depression Anxiety Stress Scale-21, Self-esteem Scale, and 

Three Items Loneliness Scale for patients to respond. The collected data analyzed via SPSS (V 

23.0).  

Results. The average scores showed that 252(88.1%) patients needed much help to use mobile, 

drive, food preparation, reading etc. while 18(6.8%) patients were completely dependent on 

others. ANOVA revealed patients’ decreased dependence on vision tasks resulted in increased 

stress, anxiety, depression, and loneliness. Further, patients in late adulthood reported more 

stress F(2,285)=13.1, p<.05; anxiety F(2,285)=6.2,p<.05; depression F(2,285)=9.4,p<.05; and 

loneliness F(2,285)=14.0, p<.05. Interestingly, patients in early adulthood had poor self-esteem 

than other age groups F(2,285)=23.8,p<.05.  

Conclusions. Diabetic Macular Edema results in serious disturbances to perform daily tasks 

and affects psycho-social well-being of patients severely. So, ophthalmologists and care givers 

should assist in keeping them relaxed and improve their socialization to survive well in society.  

Keywords. Diabetic Macular Edema, Visual Dependence, Depression, Self-esteem, Social 

Loneliness  
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EFFECT OF FAMILIARITY ON SHOPPING WEBSITE NAVIGATION 
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ABSTRACT 

Online shopping has become popular especially during the pandemic. However, navigating 

shopping websites can sometimes be confusing. The aim of this study is to examine whether 

familiarity with online shopping affects the ease of navigation on shopping websites. 8 

participants were recruited for this study. The participants viewed the website of an online 

bookstore on a computer linked to an eye tracker in a research laboratory. They were tasked to 

search and make a purchase of a book from a list of three books. After the participants have 

completed the task, they completed an online survey via Google forms. The survey collected 

information on their past online shopping behaviour and demographics. The participants were 

categorised into 2 groups depending on their online shopping frequency. In the first group, 3 

participants shopped online at least once a week. The remaining 5 participants who do not shop 

online at least once a week were categorised into the second group. An independent t-tests 

showed participants who shopped at least once a week took significantly less time to complete 

the task of purchasing a book from the online bookstore (MShops at least once a week=17296.33, SDShops 

at least once a week=4879.15; MDo not shop at least once a week=21563.60, SDDo not shop at least once a week=5236.66; 

t(5)=1.16, p<.15). In addition, respondents who shopped at least once a week found the search 

bar on the website in a significantly shorter time than respondents who do not shop at least once 

a week (MShops at least once a week=3090.27, SDShops at least once a week=1194.70; MDo not shop at least once a 

week=8914.30, SDDo not shop at least once a week=6957.90; t(4)=1.83, p<.10). This suggests that shoppers 

who shop frequently online are more familiar with online websites and take less time to navigate 

online stores. 

Keywords: Visual Attention; Store Navigation, Consumer Behaviour. 
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ABSTRACT 

A vertex k-coloring f of a simple graph G = (V, E) is a function from V(G) to the set {1,2,…,k}. 

It is called proper, if any two adjacent vertices of G are colored differently. The least number 

of colors used in the above coloring is called the chromatic number χ(G) of G. f is called a a r-

distance coloring if any pair of vertices separated by a distance of at most r is colored 

differently. The least number of colors used in such a 2-distance coloring is denoted by χr(G). 

A probe on r=2-distance coloring was started by the authors in [1, 2].  It was continued 

especially for planar graphs by several others in [3-9]. The r-distance coloring possess vast 

scope in the study of frequency assignment challenge in communication networks. Coloring r-

distance graphs handles this task nicely when a pair of transceivers separated by a distance r 

precludes due to interference the same channel use.[10]. We review in this article certain 

general results concerning both upper and lower bounds of χr(G) subject to certain restrictions 

on the minimum degree of G, girth of G, connectivity of G and also on the spectral radius 

depending on the adjacency matrix of G. 

Keywords: Graphs, coloring, r-distance coloring, distance graphs 

 

References 

[1] F. Kramer and H. Kramer. Un probl`eme de coloration des sommets d’un graphe. C. R. 

Acad. Sci. Paris A 268(7):46–48 (1969).  

[2] F. Kramer and H. Kramer. A survey on the distance-coloring of graphs. Discrete Math. 

308:422–426 (2008).   

[3] G. Agnarsson and M.M. Halld´orsson. Coloring powers of planar graphs. SIAM J. Discrete 

Math. 16(4):651–662 (2003). 

[4] M. Bonamy, B. L´evˆeque and A. Pinlou. 2-distance coloring of sparse graphs. J. Graph 

Theory 77(3):190–218 (2014).  

[5] M. Bonamy, B. L´evˆeque and A. Pinlou. Graphs with maximum degree ∆ ≥ 17 and 

maximum average degree less than 3 are list 2-distance (∆+2)-colorable. Discrete Math. 

317:19– 32 (2014          [6] O.V. Borodin and A.O. Ivanova. 2-distance (∆ + 2)-coloring of 

planar graphs with girth six and ∆ ≥ 18. Discrete Math. 309:6496–6502 (2009).  



INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-V 

December 20-22, 2022 
 

Proceedings Book 55 www.aegeanconference.com 

 

[7] Z. Dvoˇr`ak, D. Kr`al, P. Nejedl`y, and R. Skrekovski. Coloring squares of planar graphs 

with ˇ girth six. European J. Combin. 29(4):838–849 (2008).    

 [8] K.W. Lih and W.F. Wang. Coloring the square of an outerplanar graph. Taiwan. J. Math. 

10(4):1015–1023 (2006).         

 [9] W.F. Wang and K.W. Lih. Labeling planar graphs with conditions on girth and distance 

two. SIAM J. Discrete Math. 17(2):264-275 (2003).      

[10] M. Molloy, M. R. Salavatipour, Frequency channel assignment on planar networks, in: 

Proceedings of ESA 2002, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 2461, Springer, Berlin, pp. 

736-747. 

 



INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-VI 

December 20-22, 2022 
 

Abstracts Book 56 www.aegeanconference.com 

 

PRODUCTION OF BAMBOO PRODUCTS TO ENCOURAGE SUSTAINABLE 

CONSUMPTION FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION 
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ABSTRACT 

The world is moving towards the use of sustainable products for a better environment. There 

are many positive outcomes of using sustainable products including environmental protection, 

waste minimization, and most importantly cost-effectiveness. While, in Pakistan, around 3.9 

million tons of plastic waste is recorded and increasing annually. Deforestation is another main 

environmental concern in our country, unfortunately in Pakistan, only 5.7 pc of the land area is 

covered with forests. Our project idea is to manufacture “Sustainable Bamboo Products to save 

our Planet” which addresses these main environmental concerns. 

The UN has already given some goals for the betterment of the world. One of its SDGs is SDG 

12 “To ensure sustainable consumption and production patterns”. It aims for the world to ‘do 

more with less: reducing unsustainable resource use, which can result in deforestation and 

pollution. Bamboo products are renewable and have a low or even negative carbon footprint 

across their lifecycle. Bamboo plants have many uses and can replace materials with high 

carbon emissions, such as PVC, steel, and concrete. This reduces pressure on the use of forest 

timber resources. Increasingly, bamboo can create products that are very useful for sustainable 

public infrastructure. 

Our project consists of three main stages including the collection stage, the manufacturing 

stage, and the final product. In the first stage, the cleaned bamboo plants will be obtained from 

the suppliers at wholesale prices, then comes the manufacturing stage where the bamboo will 

be cut down into strips, and these strips will be passed through the lamination process to give 

them the shape of a board, then the final products will be made through these boards. All this 

work is done by small machines and through the labor force, making our project cost-effective. 

Our target market is retail stores, as well as these products, can also be used in normal 

households.  So, in the last stage, our product will be supplied to these potential customers. 

This is our motive to promote the use of our local resources and by doing value addition, we 

can serve our own people by keeping the environment safe. We are motivated to work on 

creating more sustainable products through bamboo in the future. 

Keyword: SCP, Bamboo Products, SDG 12, Environmental protection, Local resources.  

 



INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-VI 

December 20-22, 2022 
 

Abstracts Book 57 www.aegeanconference.com 

 

TOPOLOGICALLY REGULAR OPEN SETS IN RELATOR SPACES 

 

Muwafaq Mahdi Salih 

Department of Mathematics, College of Basic Education, University of Duhok, Iraq. 

 

ABSTRACT  

A family  ℛ of relations on a set 𝑋 is called a relator on  𝑋, and the ordered pair 𝑋(ℛ) =

 (𝑋, ℛ)  is called a relator space. Relator spaces of this simpler type are already substantial 

generalizations of not only ordered sets and uniform spaces, but also topological, closure and 

proximity spaces. 

As it is usual, for any  𝑥 ∈ 𝑋  and  𝐴 ⊆ 𝑋 , we write 

(1)  𝑥 ∈ 𝑖𝑛𝑡ℛ(𝐴)  if  𝑅(𝑥) ⊆ 𝐴  for some  𝑅 ∈ ℛ;         

(2)  𝑥 ∈ 𝑐𝑙ℛ(𝐴)  if  𝑅(𝑥) ∩ 𝐴 ≠ ∅   for all  𝑅 ∈ ℛ. 

Regular open sets were first introduced by Kuratowski with reference to a paper of Henri 

Lebesgue. However, their importance became completely clear only after the consideration of 

Stone. 

Following Kuratowski's definition, we introduce the regular open sets in relator spaces as 

follows. 

A subset A of the relator space  (𝑋, ℛ)  will be called topologically regular open if 

𝐴 = 𝑖𝑛𝑡ℛ(𝑐𝑙ℛ(𝐴)). 

Moreover, we investigate some important properties and characterizations of topologically 

regular open sets in relator spaces. For instance, we prove that if ℛ is a reflexive relator on a 

set 𝑋 and  𝐴 ⊆ 𝑋  such that  

𝑖𝑛𝑡ℛ(𝑐𝑙ℛ(𝐴)) ⊆ 𝐴 ⊆ 𝑖𝑛𝑡ℛ(𝐴), 

then 𝐴 is topologically regular open set. 

Furthermore, if ℛ is a topological relator on a set 𝑋, then for any 𝐴 ⊆ 𝑋  we have  

𝑖𝑛𝑡ℛ(𝑐𝑙ℛ(𝐴))   is topologically regular open. 

The above results published in a joint paper with Themistocles M. Rassias and Árpád Száz. 

2010 Mathematics Subject Classification. 54E15, 54D05, 54G15, 54G20. 

Keywords and phrases. Generalized uniformities, Generalized open sets, Relator spaces. 
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ABSTRACT 

In the present article, analysis of magnetohydrodynamic (MHD) boundary layer flow of non-

Newtonian Casson fluid over an exponentially shrinking surface has been carried out. The 

governing equations describe the physics of the flow are transformed into a nonlinear ordinary 

differential equation with the help of appropriate similarity transformations in an exponential 

form. The numerical solution of this equation is obtained through semi-numerical technique 

viz. Shifted Chebyshev Collocation Method (SCCM). The influence of interesting parameters 

like Casson fluid parameter, shrinking parameter and Hartmann number on velocity profiles are 

studied. The present results are in well agreement with earlier finding and are presented in terms 

of graphs and table. 

Keywords: Casson Fluid, MHD, Exponentially Shrinking Sheet, Shifted Chebyshev 

Collocation Method 
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ABSTRACT 

In this paper detail analysis of the influence of thermal and non-Newtonian aspects of lubricant 

(couple stress fluid) on EHL line contact as a function of slide-roll ratio is presented. The novel 

low complexity FAS (Full approximation scheme), of  Multigrid scheme, with Jacobi dipole 

and Gauss Seidel relaxation is used for the solution of coupled equations viz .modified 

Reynolds equation, film thickness equation and energy equation satisfying  appropriate 

boundary conditions. Analysis reveals the combined influence of non-Newtonian, thermal and 

slide-roll ratio (of bearing moving with different speeds) on pressure, film thickness and 

pressure spike covering wide range of physical parameters of interest. Results show that 

pressure spike is strongly influenced by thermal, slide-roll ratio and non-Newtonian character 

of lubricant with negligible effect on overall pressure distribution. Also, minimum film 

thickness is slightly altered and it increases with increase in couple stress parameter. These 

findings confirm the importance of non-Newtonian and thermal effects in the study of EHL. 

Keywords: Thermal EHL, Couple stress fluid, FAS, Multigrid method. 
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ABSTRACT 

Purpose: The effectiveness of cultural attractions in increasing tourist flows is a widely debated 

issue in cultural economics and tourism economics. This longitudinal study examines the 

impact of tourism, especially cultural tourism, on economic growth in a large number of 

emerging countries. 

 Originality/Value: Empirical research on the impact of tourism on national economic growth 

has increased over the past few years. However, there are currently no studies analyzing this 

issue for groups of emerging countries, let alone segmenting these countries according to tourist 

arrivals to cultural or natural sites to assess differences between countries. Examination of this 

gap in the literature allows us to infer important implications for policymakers to more 

effectively implement the tourism agenda. 

Design/methods/approach: We used a panel data sample from the World Bank covering 33 

emerging countries between 1990 and 2019. The variables were statistically analyzed by 

performing a correlation analysis between the variables and the three models were estimated 

using the generalized moment panel method (GMM) using a fixed cross-section. 

Findings: According to the UNESCO World Heritage List, the impact of tourism as measured 

by tourism tools depends on the number of cultural and natural attractions in the destination 

country. We find a positive relationship between tourist arrivals and economic growth. A one-

standard-deviation increase in tourist arrivals leads to an increase in annual growth of about 0.3 

percentage points, ceteris paribus. Our results are against extensive robustness checks. 
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ÖZET 

Gelişmekte olan ülkelerde mevcut düşük ekonomik büyümeyi iyileştirme çabaları gerekli 

olabilir, ancak düşük ekonomik karmaşıklık nedeniyle engellenebilir. Ekonomik karmaşıklık, 

gelecekteki büyüme ve gelişme modellerini büyük ölçüde öngören çeşitli karmaşık (yüksek 

üretkenlik) ürünleri üretme ve ihraç etme becerisinin artmasına karşılık gelir. Bununla birlikte, 

ekonomik karmaşıklığın ekonomik büyüme üzerindeki etkisi, gelişmekte olan ülkelerin 

çoğunda yönetişimin kalitesiz olması nedeniyle benzersiz olabilir. 36 gelişmekte olan ülke 

örneğinde 2010-2019 dönemi için genelleştirilmiş momentler yöntemi (GMM) tahmincisi 

kullanan bu çalışma, ekonomik karmaşıklığın ekonomik büyüme üzerinde koşullu bir etkiye 

sahip olduğunu ve kötü yönetim kalitesinin düşük ekonomik büyümeyle ilişkili olduğunu ima 

ediyor. Gerçekte, yenilik ve girişimcilik teşviklerini zayıflatmakta, beşeri sermaye birikimini 

engellemekte ve insan kaynaklarının üretken olmayan faaliyetler için kullanılmasını 

engellemekte ve böylece ekonomik büyümenin derecesini düşürmektedir. Bununla birlikte, 

politika yapıcıların, kalıcı azgelişmişliği hafifletmeye yardımcı olabilecek yönetişim kalitesini 

iyileştirmeye öncelik vermesi gerekir. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Karmaşıklık; Yönetişim Kalitesi; Ekonomik büyüme; Gelişen 

ülkeler; GMM 
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ABSTRACT 

Efforts to improve the current low economic growth in emerging countries may be necessary, 

but may be hampered by low economic complexity. Economic complexity corresponds to an 

increased ability to produce and export a variety of complex (high productivity) products, which 

is highly predictive of future growth and development patterns. However, the impact of 

economic complexity on economic growth may be unique due to the poor quality of governance 

in most emerging countries. Using a generalized method of moments (GMM) estimator for the 

period 2010–2019 with a sample of 36 developing countries, this study finds that economic 

complexity has a conditional effect on economic growth, implying that poor governance quality 

is related to lower economic growth. In reality, it weakening the incentives for innovation and 

entrepreneurship, inhibiting the accumulation of human capital, and using human resources for 

non-productive activities, thereby decreasing the degree of economic growth. Nonetheless, 

policymakers need to prioritize improving the quality of governance, which can help alleviate 

persistent underdevelopment. 

Keywords: Economic Complexity; Governance Quality; Economic Growth; Emerging 

Countries; GMM 
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ABSTRACT 

Background: The role of sleep on the sports performance and psychophysical health of the 

athletes is considered to be vital. Covid-19 epidemic is reported to have negative impact on 

psychological health of the masses. Critical analysis regarding the impact of Covid-19 on 

athletes sleep remains unaddressed yet. Objective: The objective of this systematic review is 

to determine the effect of COVID-19 pandemic on the sleep in athletes. Methods: The major 

research data bases such as PubMed, Science Direct, Taylor & Francis, Google scholar etc., 

were used to conduct the systematic search for relevant articles. A total of 5128 article titles 

and their abstracts were retrieved by conducting preliminary search. Following further 

screening, 68 full text articles were identified. This resulted in obtaining 16 research studies 

found to be related to the objective of this study that were finally selected for quality assessment. 

Finally, only 13 eligible studies had sufficient quality and were included for the final analysis. 

Among those, ten studies (N=10) were cross-sectional, two were experimental, and one study 

used quasi-experimental approach, respectively. Results: Nine out of thirteen (9/13) studies 

demonstrated a significant negative impact of Covid-19 on sleep health, whereas, three studies 

(3/13) showed positive effect. However, only one study proclaimed no effect of pandemic on 

sleep in athletic population. Conclusions: The results of the systematic analysis showed mix 

results, as 69% of the included studies showed negative impact, 23% of the studies showed 

positive impact and only 7% studies showed no significant effect. Based on these findings, there 

is some tendency to suggest that Covid-19 might have impacted negatively to the sleep health 

of athletes, since, majority of the studies provided support to this view. Even though, the 

findings are conclusive in this regard. Most of the studies used self-reported measures to assess 

sleep health. Hence future research should be conducted using direct measures such as (triaxial 

accelerometer) to measure sleep health. 

Keywords: - Covid-19, lockdown, Sleep, Athletes, Pandemic 



INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-VI 

December 20-22, 2022 
 

Abstracts Book 64 www.aegeanconference.com 

 

TIME SERIES ANALYSIS OF GST REVENUE, EXPENDITURE BUDGET AND 

BUDGET DEFICIT 
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ABSTRACT  

Government introduces tax reforms to finance additional expenditure and budget deficit. 

However, efficient implementation is crucial to achieve economic goals. Government faces 

number of challenges while implementing tax reforms due to tax evasion, difficult tax filing 

procedures and public resentment. Moreover, government faces another challenge when to 

analyze whether certain tax reform was successful in achieving its goals or not and proposes 

measures that must be introduced to make it successful.  The aim of broadening tax base reforms 

is either to lower budget deficit or to increase the expenditure budget in the economy. Therefore, 

this study utilizes a model to analyze the effectiveness of GST reform and its further 

Withholding scheme measures in attaining its objectives in the context of Pakistan. The paper 

helps policy makers understand the upshots of GST reform and to get a view of possible 

implications and glitches in its implementation if was ineffective. Otherwise, this study would 

also aid policy makers understand possible reasons and measures taken to make the reform 

successful. The paper analyses 28 years of GST, Budget Deficit and Expenditure Budget data 

from 1990 to 2018 of Pakistan by using Ordinary Least Sqaure model. As evident by the results 

of the study, there is a significant impact of GST revenue on Budget Deficit (P-value<0.05) and 

Expenditure Budget (P-value<0.05). Moreover, GST predicts 91.56% and 98.88% variation in 

Budget Deficit and Expenditure Budget. The results also suggested that GST after the 

implementation of Withholding Sales tax still have significant impact on both of the 

independent variables i.e. Budget Deficit and Expenditure Budget, explaining 74.88% and 

97.41% variation.   JEL Classification: H20, H26 

Keywords: GST, Budget Deficit, Expenditure Budget, OLS



INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-VI 

December 20-22, 2022 
 

Abstracts Book 65 www.aegeanconference.com 

 

IN THE WAY OF ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT: INEVITABLE CHANGES 
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ABSTRACT 

Purpose 

The purpose of this case study is to analyze the organizational development and adaptation of 

innovative technological advancements of kababjees regarding customer services on utmost 

priority, policy maker's problems and what are the prospects of their business and how they can 

make their business more profitable and successful. 

Methodology 

This study is exploratory based on primary data collected froman interview, and we have not 

run any software because our data is not quantity wise it is quality-wise. 

Findings 

This study aims to examine how food restaurants like kababjees lead to success with the help 

of organizational development. With this important and effective information, strategy 

planners or marketers can formulate or develop an appropriate strategy on these factors that 

able them to outdo the competitors. 

Practical Implications 

 Findings of the case study for kababjees that clients have no more than five values, so the 

values are easy for employees to remember and understand what is important to the company 

that kababjees can improve through organizational development. 

Keywords: Development, intervention, successful kababjees, organization structure
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PAKISTAN 

 

Mehwish Darakhshan Zia 

Lecturer, Jinnah University for Women, Department of Commerce 

 

ABSTRACT 

This study has been done with the purpose to evaluate the impact of Mergers of banks for 

increasing paid up capital as required by SBP on the performance of the Banking companies. 

Bank of international Settlement suggest through its Basel recommendations regarding capital 

adequacy requirements.  It’s a regulation that banks should be merged with other banks so as 

to increase their paid up capital requirement as prescribed by State bank of Pakistan. Otherwise 

for smaller banks there exist risk of  Liquidity, risk of market Failure ,credit risk ,operational 

risk and other types of risk. Theoretically, the suppositions are that Mergers improves the 

performance of the company due to increased market power, and provide other internal and 

external boost. Banks performances are directly connected with the economic progression in 

the country as they channelized the funds from surplus unit to deficit unit. They are considered 

the lifeblood of an economy. This study after examining the financials and profitability ratios 

before and after consolidation shows that Banks solely were going into profit but after merger 

they couldn’t do much to contribute positively in the performance improvement. The study 

therefore recommends that to increase the paid up capital requirements merger may not be a 

good option or it should be an efficient merger. Management of banks and Regulatory 

Authorities should go some other strategic plans to ensure that adequate measure is being put 

in place to determine increasing rate of all profitable returns. Consolidation of banks is hardly 

successful to improve the banking sector financials. 

Keywords: Bank’s profitability, merger, capital Adequacy, economic growth.  
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Introduction 

Background 

Capital requirement (also known as regulatory capital or capital adequacy) is the level 

of capital a bank or other financial institution has to maintain as required by its financial 

regulator (Ayesha et al 2015). This capital maintenance requirement is the regulation 

requirement for the compliance of banks and other depository institutions, which decides how 

much liquidity is required to be held for a certain level of assets by the regulatory agencies such 

as the Bank for International Settlements, Federal Deposit Insurance Corporation or  Federal 

Reserve Board. These requirements are ensured to be in practice so as to mitigate the risk 

of default and towards the satisfaction of their stakeholders that they have a sufficient amount 

of capital to cope up with operating losses while still honoring withdrawals. (Sufian & 

Fazdlan,2004). 

Kemal (2011) opined that a number of banks met this condition or requirement by bonus or 

right shares but some banks could not go for this option so they had to look at the choice of 

being merged with any other larger group. Mergers are assumed to increase capital generating 

sources, profitability and improvements in other performance area. Banks merged for the reason 

to meet the condition of maximum capital adequacy so as to prosper their integrity and position. 

According to state bank of Pakistan’s report on mergers of banks in 2015 , banking sector 

performance is on downward trend because overall economy of Pakistan is in considered very 

positive. The cruicial time for the banking industry which it has undergone was the year 2008. 

In this period banking industry suffered huge losses due to these several factors i.e. liquidity 

crunch, losses on investments due to bearish stock market, huge provisions against non-

performing loans and increasing administrative expenses. Due to huge losses, banks were not 

able to meet conditions of the State Bank of Pakistan for minimum capital requirement (MCR) 

and capital adequacy ratio (CAR). Previously, all banks had to increase their MCR free of losses 

to Rs23 billion at the end of 2013 in phase manner but SBP realized that this target is not easily 

achievable by bonus and right shares due to unfavorable economic factors. Now all banks will 

have to increase MCR free of losses to Rs10 billion at the end of 2013 in different stages. It is 

still difficult for many banks to meet revised MCR requirement. 

 Usman A .(2010) therefore ,has mentioned that Therefore, probability of mergers and 

acquisition is still present now. All banks are required to meet Rs6 billion paid up capital 

requirement by at end December 2009. Many banks are not likely to meet the criteria of MCR 

requirement for CY09, which make it intense that CY09 is also the era of mergers and 

acquisitions. According to market experts this revised criteria will provide same level to all 

http://www.investopedia.com/terms/l/liquidity.asp
http://www.investopedia.com/terms/b/bis.asp
http://www.investopedia.com/terms/f/fdic.asp
http://www.investopedia.com/terms/f/frb.asp
http://www.investopedia.com/terms/f/frb.asp
http://www.investopedia.com/terms/d/default2.asp
http://www.investopedia.com/terms/o/operating-loss.asp
http://www.investopedia.com/terms/w/withdrawal.asp
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banks to expand their operations. Moreover, branch expansion plans relates with MCR 

increment.  

As far as stock market is concerned, it will heighten the prices of the stocks of the banks. 

Moreover, return on equity will increase and earnings per share will not be attenuated in the 

coming period. As far as capital adequacy ratio is concerned all banks/DFI shall be of 10% as 

on December 31, 2009. 

Statement of the problem: 

Consolidation of financial institutions is questionable in terms of further speedy 

growth.(Ayesha,2015) and what benefits a consolidated or merged firm enjoys after meeting 

the Capital Adequacy requirements (Sinha & Kushik,2010). 

Research Questions 

1. How performance can be improved for the banks that merged to meet the minimum capital 

requirements?   

2. To meet the requirements of capital adequacy what other options are available than mergers 

and acquisition? 

Significance and Scope of the Study 

This study aims on mergers and acquisitions of banks in Pakistan. Mergers and acquisitions did 

well in the past as well as in the present. M&A has brought about exceptional changes in the 

world-wide known companies operating on merger and acquisitions. Most of the researches 

show that M&A steer to improved and noticeable performances of the companies. M&A have 

become well-known due to heightened competition. The motivating factors for merger and 

acquisition take account of economies of scale, tax diminution, and revenue augmentation. 

M&A in Pakistan has produced a dreary image while others have given out of the ordinary 

performance which has ultimately led the investors to rethink their decision of whether pursing 

M&A in banking sector. Stockholders and managers of banks resort to M&A for improving 

their financial position but outcomes are somehow confusing. Some studies favour M&A in the 

improved performance of banking sector financially, legally, economically while other studies 

shows a blue image of M&A in Pakistan. These differing findings have made it tricky for the 

players in the banking sector whether M&A is a worthwhile mission to undertake or drop it out. 

This study shall provide an insight to the investors in the banking sector to determine the pros 

and cons of merger and acquisitions, its effects on the performance of the banks, with the help 

of taking a survey of banking sector in Pakistan. The study covered all the 14 commercial banks 

in Pakistan which had gone through merger/acquisition processes since year 2000 until the time 

of study. The study was based in Nairobi, the researcher who conducted this research was 

unable to get information from the shareholders of the banks since it was difficult to get 

appropriate sample frame of all the shareholders. The researcher, however, ensured that the 
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questionnaires comprehensively obtained information from the bank managers regarding the 

opinion of shareholders on the issue of mergers and acquisitions. Secondary data was collected 

through Financial Statement analysis of Financial Sector and through websites of selected 

bidder banks from the time period of 2003 to 2012. During impact measurement, two dependent 

variables return on equity and return on assets are used while four independent variables 

liquidity risk, leverage, capital adequacy level and size of bidder banks are used. Dougherty 

(2011) method is applied to find the relationship between these strategic decisions and bank 

performance. In next stage, 76 Impact of Mergers on Performance of Banking Sector of 

Pakistan Research performance has been measured through T-Test. It’s clear from this research 

that mergers did not play a noteworthy role in improvement of performance of selected bidder 

bank. 

Literature Review 

This research has both empirical and theoretical evidences. All banks/ DFIs are required to 

comply with the capital adequacy framework which encompasses the following three capital 

standards: 

i. Minimum Capital Requirement (MCR): The MCR standard sets the nominal amount of 

capital banks are required to hold. No bank shall embark and carry on its business in Pakistan 

unless it meets the ends i.e. nominal capital requirements prescribed by SBP from time to time. 

ii. Capital Adequacy Ratio: The Capital Adequacy Ratio (CAR) assesses the capital 

requirement based on the risks faced by the banks. The banks are required to comply with the 

minimum requirements as mentioned by the State Bank of Pakistan on standalone as well as 

consolidated basis. 

iii.  Leverage Ratio: The Tier-1 Leverage Ratio of 3% is being introduced in response to the 

recently published Basel III Accord as the third capital standard (parallel run to commence from 

December 31, 2013) which is simple, transparent and independent measure of risk 

The capital adequacy framework applies on all banks and Development Financial Institutions 

(DFIs) on solo as well as on reassured basis. The term ‘bank’, wherever used unless otherwise 

specified, means all the banks and DFIs under regulatory domain of State Bank of Pakistan 

(SBP). For the purpose of capital adequacy, the consolidated bank means a group of financial 

entities1 whose parent or holding company is a bank or a DFI. All banking and other relevant 

financial activities (both regulated and unregulated) conducted within a group containing a bank 

shall be captured through consolidation. If any majority-owned securities or other financial 

subsidiaries are not consolidated for capital purposes, all equity and other regulatory capital 

investments in those entities attributable to the group will be deducted, and the assets and 

liabilities, as well as third party capital investments in the subsidiary will be removed from the 

bank’s balance sheet. Significant minority investments in banking, securities and other financial 
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entities, where control does not exist, will be excluded from the banking group’s capital by 

deduction of the equity and other regulatory investments. For the purpose, equity interest of 

20% to 50% will be considered as significant minority investment. The reciprocal crossholdings 

of bank capital artificially designed to inflate the capital position of banks will be deducted for 

capital adequacy purposes.  

Minimum capital needs 

Other than addressing the CAR issue, the IMF has also asked the State Bank to prepare a 

detailed plan for “recapitalization, consolidation or liquidation” of nine banks that fall below 

the minimum capital requirement (MCR) by the end of December 2013. 

The State Bank requires all banks to raise their minimum paid-up capital, free of losses, to 

Rs10 billion by December 2014. 

Speaking to The Express Tribune, AKD Securities CEO Farid Alam said asking all banks to 

set aside Rs10 billion to meet the MCR will discourage small banks “This condition makes 

no sense. There are boutique banks all over the world, so why can’t we have the same?” Alam 

said “asking small banks with Rs20 billion of deposit base to come up with Rs10 billion to 

meet the MCR is unjustifiable.” “Mudarba leasing companies and investment banks have 

already disappeared. If banks are also subjected to such policies that ensure the survival of 

only the big banks then banking will soon be a field for the big players only,” Alam observed. 

Furthermore, it was noted that European mergers mostly enjoy positive results due to their 

strong economy. According to Altunbas & Marques (2007), performance showed a drastic 

increase by approximately 2.5% and 1.2 % in cross border mergers and domestic mergers 

respectively .Results indicated that in case of domestic mergers, different capital structure and 

smaller target size enhanced domestic merging firm’s performance. Indian financial Institutes 

also stimulated positive post-merger performance by merging. (Sinha & Kaushik, 2010). They 

examined seventeen companies during the time period 2000 to 2008 by using non- parametric 

approach of Wilcoxon Signed-Rank Test. Four parameters, i.e. profitability, liquidity, solvency 

and efficiency were used to inspect performance and proved significant relationship of 

performance with mergers and acquisitions. 

Comparatively, Egyptian wave of mergers was not as profitable as in U.S.A, U.K and India 

because Egypt is de novo in the field of banking reforms (Badreldin & Kalhoefer, 2009). ROE 

basic scheme witnessed that the impact of cross boarder as well as domestic mergers and 

acquisitions on Egyptian banking sector for year 2004-2007 was vague. 

Minimum Capital requirements & bank Mergers 

As compared to CY08 performance, the performance of 1QCY09 the banking industry is still 

in depression but the potential and threshold level as compared to previous year is showing 

improvement regarding Capital adequacy, reduction in risk weighted assets, and improvement 
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in capital markets are leading to appreciation in the value of sale investments and satisfactory 

earnings. Following are the mergers and acquisitions, which have been executed in the banking 

industry. NIB Bank, the holding of Temasek group of Singapore, acquired PICIC commercial 

bank. SAMBA Bank also acquired Crescent Commercial Bank by injecting new equity to fulfill 

the requirement of MCR. Furthermore, in year 2006, Standard Chartered Bank has acquired 

locally operated Union Bank. After completion of the merger, the new banking entity listed on 

the three stock exchanges of the Pakistan. The deal of acquisition of Royal Bank of Scotland 

Pakistan operations formerly known as ABN AMRO and subsidiary of ABN AMRO 

Amsterdam NV has yet not finalized. The two giant of the banking industry Muslim 

Commercial Bank and Habib Bank Limited received due diligence from SBP and both have 

been qualified for bidding process. Moreover, JS Bank also interested to acquire RBS Pakistan 

operations and gotten due diligence and participating in the bidding. After the acquisition of 

RBS (Pakistan) the total deposits size, advances portfolio, investments and branch network 

would be increased and will help the banks to increase their customer's band. 

New trend emerged out when Saudi Pak Commercial Bank neither was merged nor acquired 

but changed its name to Silk Bank effective from June 01, 2009. The merger was aimed at 

meeting the stringent minimum capital requirement (MCR) and capital adequacy ratios set by 

the SBP. In this light, banking sources are saying that the changing of the name is highlighting 

that merger might not be happen. 

In the previous year (CY08) equity market and fixed income securities did not play aggressive 

role to support the earnings for the said period. Moreover, the immense issue of CY08 i.e. 

impairment against forced sales value also got worse the profitability of the banking industry. 

The data issued by the State Bank of Pakistan contain information about balance sheet position 

of all banks on weekly basis and that reflect that investments are on the rising trend. The total 

investments stood at Rs1.14 trillion as on 28 March 09 as compared to 0.98 trillion, up by 17 

per cent .Investment to deposits ratio rested at 30 per cent at end March 2009 as compared to 

26 per cent over the same period of last year. It is evident that banks are moving towards 

investments in government papers instead of advancing their money because government 

securities are relatively risk free but more liquid. 

Research Methodology 

Research Philosophy 

This is a case study based on statistical analysis as method of research . 

Wi Fong C (1986) argued that research based on business are mostly have the theoretical 

perspective of positivist epistemology. Therefore, by analyzing the research process it can be 

said that its philosophical roots belong to positivism and post positivism. 
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 Analyzing the methodology of this research it is connected with the positivism and post 

positivism (Crowther and Lancaster 2008) 

 

Conclusion 

It has been observed that banks merged to increase capital adequacy Ratio as this condition is 

imposed by regulatory Authorities such as State Bank of Pakistan but Results show that banks 

couldn’t perform better after merger and acquisition. These results are supported by 

___________________________________and contradict 

with______________________________ It is necessary that after merger all the areas should 

be focused equally such as personnel/staff handling, customer services, operations 

performance. A merger just to meet the capital adequacy ratio is not a guarantee to future 

successful performance. Also, it would be misleading if assumed that mergers always fail to 

improve the performance of Pakistani banks. In fact, success or failure of any merger depends 

upon how they are planned assessed and executed. 

Recommendation for future research 

Globalization, technological advances, and regulatory retreat are often cited as factors that have 

stimulated and allowed more banks to merge. Mergers may reduce costs if they enable banks 

to close redundant branches .or consolidate back-office functions. Mergers may make banks 

more productive if they increase the range of products that banks can profitably offer. Mergers 

may also diversify bank portfolios and thereby reduce the probability of insolvency further. 

Increased divergence and size may also raise revenues if they increase banks’ attractiveness to 

customers i.e. safety intuitiveness. Rather, we focus on the effects of merging on banks’ 

noninterest expenses. Furthermore, policy makers should review their decision of mergers and 

formulate and implement effective policies for improvement in performance of merging banks 

in Pakistan. This research is limited to a shorter time span. Further research can be done on 

same topic by using longer time span and various other important variables like inflation, 

market size, rules and regulation, corporate responsibilities, etc. Moreover, it forms a base for 

doing research on the topic of mergers in different industries of Pakistan for the coming 

researchers. 
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ÖZET 

İspanya, farklı kültürel ve dinsel özelliklere sahip birçok medeniyete yaşam alanı olan bir ülke 

olmasına rağmen hoşgörülü ve demokratik bir yönetim anlayışına ulaşması için uzun yıllar 

geçmesi gerekmiştir. Bu süreçte yıllarca süren savaşlar yaşanmış ve ülkenin istikrarlı bir yapıya 

kavuşamaması ekonomisini de olumsuz etkilemiştir. Bu nedenle İspanya, uzunca bir dönem 

göç veren ülke olarak anılmış ve özellikle diğer Avrupa ülkelerine göçmen işçiler göndermiştir. 

Ancak tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi İspanya’da da bu durum zamanla değişiklik göstermeye 

başlamıştır. Bu doğrultuda İspanya göç veren ülke olmaktan çıkmış, artık transit ülke ve göç 

alan ülke haline gelmiştir. Özellikle Kuzey Afrika ülkeleri için bir cazibe merkezi haline gelen 

İspanya, yıllar içerisinde artan göç akınları nedeniyle zor zamanlar yaşamaya başlamıştır. Buna 

ek olarak Arap Baharı ve sonrasında yaşananlar da göçmenlerle ilgili var olan sorunun daha da 

büyümesine neden olmuştur. Bu nedenle bu çalışmada, İspanya’nın göç karakteristiğinin nasıl 

değiştiği ve bu değişikliklere nelerin neden olduğu sorusuna yanıt aranmıştır. Nitel araştırma 

yöntemlerinden faydalanılan çalışmada, İspanya’nın geçmişten gelen göç deneyimleri ve göç 

politikaları yol gösterici olmuştur. Sonuçta, İspanya’nın göç karakteristiğinin değişmesine 

neden olan ana unsurun Avrupa Birliği (AB) üyeliği olduğu görülmüştür. Ancak bunun tek 

başına yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir; çünkü bu duruma etki eden ekonomik, 

politik ve kültürel daha başka etkenler de bulunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: İspanya, Göç, Avrupa Birliği (AB), Mülteciler ve Arap Baharı 

 

ABSTRACT 

Although Spain is a country that is home to many civilizations with different cultural and 

religious characteristics, it took many years to reach a tolerant and democratic management 

approach. In this process, years of wars were experienced and the country's inability to achieve 

a stable structure also negatively affected its economy. For this reason, Spain was known as a 

country of emigration for a long time and sent migrant workers especially to other European 

countries. However, just like in other countries, this situation started to change in Spain over 

time. In this direction, Spain has ceased to be an emigration country and has now become a 

transit country and a country of immigration. Spain, which has become a center of attraction 

especially for North African countries, has begun to experience difficult times due to the 
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increasing influx of immigrants over the years. In addition, the Arab Spring and what happened 

after it caused the problem of immigrants to grow even more. Therefore, in this study, an answer 

was sought to the question of how the migration characteristics of Spain changed and what 

caused these changes. In the study, using qualitative research methods, Spain's past immigration 

experiences and immigration policies have been guiding. As a result, it has been seen that the 

main factor causing the change in the migration characteristics of Spain is the European Union 

(EU) membership. However, it is not possible to say that this alone is sufficient; because there 

are other economic, political and cultural factors affecting this situation. 

Keywords: Spain, Migration, European Union (EU), Refugees and Arab Spring 

 

1. GİRİŞ 

İber yarımadası tarih boyunca pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış ve hepsi tarafından 

farklı şekillerde isimlendirilmiştir. Yunanlılar için “İberya”, Romalılar için “Hispanya” 

(Phillips ve Phillips, 2016: 15) ve bir dönem burada belli bir bölgede hüküm süren 

Müslümanların verdiği isim ile “Endülüs” olarak adlandırılmıştır. 

İspanya 13.yy’da dini ve kültürel açıdan farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Hatta bu 

dönem araştırmacılar tarafından “Altın Çağ” olarak adlandırılmaktadır (Calavita, 1998:534). 

Özellikle Müslümanların hüküm sürdüğü dönemlerde Kuzey Afrika ülkeleri ile yakın ilişkiler 

kurulduğu ve göç etmek isteyen ülkelerin ilk tercihinin bugünkü adıyla İspanya olduğu 

bilinmektedir. Yükselen bir güç görüntüsü veren İspanya; “Otuz Yıl Savaşları” sonrasında 

“Veraset Savaşları” yaşamış ve ardından “İç Savaş” olarak adlandırılan zorlu dönemlerden 

geçmiştir. 17 özerk toplum ve 2 özerk şehirden (Ceuta ve Melilla) oluşan İspanya iki ayrı 

parlamentoya (milletvekili kongresi ve senato) sahip Anayasal bir Monarşidir (Genç, 

2013:140). Her bölge kendisine ait farklı bir başkana, yerel parlamentoya ve mahkemeye 

sahiptir. Ülkenin coğrafi özelliklerinin sonucu olarak hem Fransa’ya komşu olması hem de 

Akdeniz’in kıyısında yer alması stratejik anlamda önemlidir. Ancak beklenen kalkınma ve refah 

seviyesine ulaşması yıllar almıştır. Dolayısı ile göçmenler için çekim merkezi olması ancak 

Avrupa Birliği üyeliği ile birlikte gerçekleşmiştir.  

Yaşadığı uzun savaş yılları ve tecrübesi ile II. Dünya Savaşı’nın dışında kalmak için tarafsızlık 

politikası izleyen İspanya, Birleşmiş Milletler (BM) kurulduktan sonra hayal kırıklığına 

uğramıştır. General Franco yönetimindeki İspanya, BM tarafından diktatörlükle yönetilen bir 

ülke olarak görüldüğünden dolayı 1945 yılında üyelikten çıkarılmıştır (Phillips ve Phillips, 

2016: 279). O dönemde Franco yönetimindeki İspanya ekonomik anlamda gelişmeler kat 

etmesine rağmen hala işsizlikle mücadeleye devam etmektedir. İşte böyle bir ortamda özellikle 

dışa göç teşvik edilmeye başlanmıştır. Geçici olarak planlanan bu göçler; hem ülke içerisindeki 

işsizliği azaltacak hem de ülkeye döviz girmesini sağlayacaktır. Bu nedenle İspanya uzun yıllar 
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dışa göç veren ve bunu teşvik eden bir ülke konumunda olmuştur. Ekonomisi diğer Avrupa 

ülkeleri ile kıyaslandığında geride kalan İspanya’nın, AB üyeliğine kabul edilmemesinin bir 

nedeni de bu olmuştur. Franco yönetiminin son yıllarında başlayan siyasi değişikliklerin etkisi 

ancak ölümünden yıllar sonra gözlemlenebilmiştir. Ekonomik ve siyasi nedenler yüzünden dışa 

göç veren bir ülke konumunda olan İspanya, yönetim anlayışının değişmeye başlaması ile 

birlikte göç alan ülke konumuna gelmeye başlamıştır. İspanya’nın göç alan ülke konumuna 

gelmesinde yönetim anlayışının etkisi olmakla beraber; Latin Amerika ülkeleri ile olan 

ilişkileri, Akdeniz bölgesindeki konumu gibi diğer etkenler de dikkate alınmalıdır. Gerek yasal 

yollarla geçerli bir pasaport aracılığı ile gerekse yasadışı yollarla kaçak olarak İspanya’ya göç; 

1993 yılında AB’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET’nin) yerini alması ile yoğun bir 

şekilde artmaya başlamıştır (Phillips ve Phillips, 2016: 304). 

AB üyeliği ile birlikte gelen gelişmeler İspanya’nın dışa göç vermesini durdurmakla kalmamış; 

aksine göç alan bir ülke haline gelmesine neden olmuştur. Nitekim bu durum özellikle 2010 

yılında Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgesinde görülen Arap Baharı sürecinde bir kez daha test 

edilmiştir. Bölgesel yakınlık ve ulaşılabilirlik nedeniyle Kuzey Afrika ülkelerinin birinci tercihi 

olan İspanya, Korunaklı Kale Avrupası’na giriş için bir kapı olarak görülmüştür. Bu doğrultuda, 

bu çalışma İspanya’nın göç karakteristiğinin nasıl değiştiği ve bu değişimi nelerin etkilediği 

sorusuna cevap aramaktadır. Bu soruya cevap verebilmek için öncelikle İspanya’nın tarihsel 

süreç içerisinde yaşadığı göç hareketlerinden bahsedilmiş ve daha sonra göç ile ilgili politika 

uygulamaları ele alınmıştır. Çalışmada savunulan hipotezlerden biri, İspanya’nın göç 

karakteristiğini değiştiren en büyük etkenin AB üyeliği olduğudur. Bu nedenle AB üyeliğinin 

İspanya’da neden olduğu değişiklikler ayrı bir başlık olarak ele alınmıştır. Son olarak ise, Arap 

Baharı süreciyle birlikte AB’nin sınır ülkelerinden biri olarak İspanya’nın yaşadığı toplu göç 

akını ve bu duruma yönelik yapılan düzenlemeler konu edilmiştir. Sonuç olarak İspanya, AB 

üyeliğinin sağladığı imkânlar dolayısıyla artık sığınmacılar ve göçmenler için çekim merkezi 

haline gelmiş, hedef ülke olmasa bile transit ülke olarak anılmaya başlanmıştır. AB üyeliği 

görünürde bir etiket olmakla birlikte İspanya’daki bu değişimi açıklayacak ekonomik durum 

başta olmak üzere pek çok farklı etken bulunmaktadır. 

2. İSPANYA’DA MÜLTECİLER VE GÖÇ 

İspanya’nın tarihsel geçmişi göz önüne alındığı zaman çok kültürlü yapıya sahip bir ülke 

olduğunu söylemek mümkündür. Ancak bu çok kültürlü yapıyı korumak ve demokratik bir 

yönetim anlayışına kavuşmak için çok uzun yıllar geçmesi gerekmiştir.  

İspanya, AB üyesi değilken Avrupa’ya göç yolu üzerinde transit bir ülke konumunda 

olduğundan dolayı çoğunlukla dışa göç vermiştir. Özellikle 1960’lı yıllarda İspanyollar 

“Misafir İşçi Programı” ile Kuzey ve Batı Avrupa’ya göç etmişlerdir. Uzun yıllar boyunca 

oldukça fazla talep gören bu programa katılım İspanya’nın AB’ye üye olması ile şiddetli bir 

şekilde azalma göstermiştir. 1960-1979 yılları arasında yaklaşık iki milyon İspanyol Fransa, 
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Almanya ve İsviçre gibi Avrupa ülkelerine göç etmiştir (Martin-Perez ve Moreno-

Fuentes,2012:635). 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren açıkça görülebileceği üzere 

İspanya, göç alan ülke konumuna geçmeye başlamıştır. Franco rejiminin sona ermesi ve AB 

üyeliği ile başlayan demokratikleşme sürecinin yansımaları bu durumun esas nedenleridir 

(Öztürk, 2014:111). Bu dönemde göçmenlerin ülke içerisinde yasal olarak bir kategorisi 

bulunmamaktadır; çünkü 1996 yılına kadar ülkede yabancıların kalıcı olarak yasal bir statüsü 

neredeyse hiç olmamıştır (Calavita, 1998:539). Haliyle göçmenlerde bu durumdan payına 

düşeni almıştır. İspanya, Birliğe üye olması ile 2004 yılında yaşanan AB genişlemesi sonrasında 

ekonomik olarak pek de iyi durumda olmayan Doğu Avrupa ülkeleri için cazibe merkezi 

olmuştur. Farklı kültür, din ve dil özelliklerine sahip bu toplulukların göç için İspanya’yı 

seçmesinde en önemli etkenlerden biri şüphesiz ki hoşgörüsü olmuştur. Geçmişinde farklı 

özelliklere sahip pek çok medeniyete ev sahipliği yapan İspanya, Avrupa’daki diğer ülkeler ile 

kıyasladığımızda kendisi gibi olmayan namı değer “ötekiler” için çok daha hoşgörülüdür. 2000 

yılında Avrupa’da yapılan bir araştırmanın sonuçları da bunu açıkça göstermiştir. Bu 

araştırmaya katılan İspanyolların %92.9’u diğer dinlerin varlığını sorun olarak görmezken, 

Avrupa’da bu oran %80’lerde kalmıştır (Phillips ve Phillips, 2016:308). 1995 ve 1996 yıllarında 

İspanya’da yapılan bir araştırmaya göre ise; artan göçmen sayısına rağmen mültecilerin büyük 

bir problem olduğuna inanan insan sayısı oldukça azdır (Calavita, 1998:553). 

İspanya’ya yaşanan göçlerde kullanılan bazı ana göç hatları vardır. Bunlardan en çok 

kullanılanı İspanya-Fas hattı ile Kanarya Adalarıdır. Ayrıca mülteciler özellikle Kuzey Afrika 

şehirleri Ceuta ve Melilla adaları üzerinden önce İspanya’ya daha sonra ise Avrupa’nın 

merkezine ulaşmaya çalışmaktadır. Belli bir dönemden sonra göç almaya başlayan İspanya için 

bu çok yeni bir durum olmakla birlikte; İspanya bu konuda çok hazırlıksız ve tecrübesizdir. Bu 

nedenle mültecilere yönelik hızlı bir şekilde hazırlanan düzenlemeler başlarda ihtiyaçları 

karşılamak anlamında biraz yetersiz kalmıştır. Çünkü bu zamana kadar İspanya için göç 

konusu; başka ülkelere geçici süre ile giden İspanya vatandaşları ve onların ülkeye geri 

dönüşleri ile ilgili konularla sınırlı olmuştur.  

İspanya için göçmen nüfus anlamında en büyük kaynak ülke Fas olmuştur (Calavita, 1998:541). 

Afrika bölgesi genel olarak bakıldığında İspanya’ya yasal olarak gelen göçmen nüfusunun 

büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Afrika’dan sonra sırasıyla Amerika ve Asya’dan gelen 

göçmenler gözle görülür boyutlardadır. Yakın bir zamana kadar, İspanya’nın göç politikasından 

bahsedilirken öncelikli konu düzensiz ve belgesiz göçmenlerin ülkeye girişlerini kontrol altına 

alabilmek olmuştur. Bu nedenle ilk etapta entegrasyon politikalarını görmek zordur. 

Entegrasyon için ulusal seviyede yasal bir çerçeve yaratma konusunda ilk girişim Göçmenlerin 

Sosyal Entegrasyonu için Plan (the Plan para la Integracion Social de los Inmigrantes) ile 

atılmış ancak 1994 yılına kadar bu girişimden de bir sonuç alınamamıştır (Abraham, 2014:118). 

Bu yasal çerçevenin uygulanabilirliğini denetlemek adına iki tane devlet kurumu, Göçmenlerin 
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Entegrasyonu için Forum (El Foro para le Integracion de los Inmigrantes) ve Göçün Kalıcı 

Gözlemevi (El Observatorio Permanente de la Inmigracion) oluşturulmuştur.  

Eurostat’a göre; 1993 yılından beri ülkedeki göçmen sayısındaki artış oranı ilk defa 2011 

yılında eksileri göstermiş ve 2012 yılında da bu düşüş devam etmiştir (D’Ancona, 2016:571). 

Bu durum sadece İspanya’da değil ekonomik krizin yaşandığı İtalya ve Yunanistan’da da aynı 

şekilde seyretmiş ve dışa göç yaşanmıştır. Ancak İspanya’da yaşanan bu durumun yalnızca 

ekonomik nedenlerle değil, aynı zamanda politik ve ideolojik nedenlerle de yaşandığı 

görülmektedir (Bermudez ve Brey, 2017: 93). Bunlara ek olarak krizle birlikte işsizlik oranları 

artış göstermiş ve bu durum İspanyol vatandaşlarında sınırların kapatılması ve daha fazla 

göçmenin ülkeye girişinin engellenmesini istemesine neden olmuştur. Bu zamanlarda 

mülteciler, yerli halk için iş, temel sosyal haklara erişim, kültür gibi konularda bir tehdit unsuru 

olarak görülmüştür. Suç oranlarının artmasından korkan halk bu öğretiler ışığında işlerinin 

ellerinden alındığı ya da düşük ücretlerle çalışmaya mecbur bırakıldıkları gibi söylevlerle 

yabancı düşmanlığının artmasına neden olmuşlardır. 

Şekil 1. Halkın Göçmenlere Yönelik Toleransı 

 

Kaynak: (D’Ancona, 2016:573) 

Yukarıdaki şekildede görüldüğü üzere göçmenlere yönelik tolerans seviyesi başlarda 

yüksekken zamanla bu durum değişmeye başlamıştır. Buna karşılık olumsuz algı ve yaklaşım 

artış göstermiştir. 

Yabancı düşmanlığına ek olarak Avrupa’da özellikle Müslümanlara yönelik var olan önyargı 

anlaşılabilir nedenlerden kaynaklanmaktadır. Amerika’da yaşanan 11 Eylül saldırıları İslami 

terör örgütlerinin yapabileceklerini açıkça göstermiştir. Bu büyük çaplı saldırının ardından 

2004 yılında Madrid’de ve 2005 yılında Londra’da yaşanan diğer terör olayları zaten var olan 

Müslümanlara yönelik önyargıyı daha da arttırmış ve Müslümanların aslında bulundukları 

topluma uyum sağlamak konusunda isteksiz olduklarının düşünülmesine neden olmuştur. 

Böylece göçmenlerin zaten göçmen olmaktan dolayı maruz kaldıkları ayrımcılık dini anlamda 

da kendini göstermiştir. Yeterince zor koşullarda yaşayan göçmenler bir de sahip oldukları ırk, 

cinsiyet ve din yüzünden ayrımcılığa maruz kalmıştır. 
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3. GÖÇ İLE İLGİLİ POLİTİKA UYGULAMALARI 

Sömürgeci bir güç olan İspanya, dışa verdiği göçler ve reformsuzluk nedeniyle göç yasası 

hazırlamak ve vatandaşlık kanununu düzenlemek konusunda biraz geç kalmıştır. İspanya, bu 

düzenlemelerden ziyade çoğunlukla göç veren toplumlarla bağlarını sıkı tutmak şeklinde bir 

yöntem izlemiştir.  

Bazı araştırmacılar vatandaşlık kanunu ile göç konusu arasındaki bağlantıdan söz etmektedir. 

Buna göre; vatandaş olmak için yapılması gereken işlemler ne kadar kolay olursa söz konusu 

ülke çok daha fazla göçe ve mülteci akınına maruz kalmaktadır. Ancak bu genellemeyi İspanya 

için yapmak çok da doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü İspanya’da vatandaşlık kanunu 

1889’dan beri Medeni Kanun’un içindeki bir dizi başlık ile düzenlenmiştir (Martin-Perez ve 

Moreno-Fuentes,2012:631). Hatta ülke yönetiminde yaşanan farklılıklar vatandaşlık kanununa 

yaklaşımı da doğrudan etkilemiştir. Sol kanattan olan partiler etnik farklılıkları dışlayan daha 

liberal bir vatandaşlık kanununa sıcak bakarken; sağ kanattan olan partiler çoğunlukla yeniden 

bir etnik kimlik yaratma isteği içerisinde olmuştur. Demokratikleşme sürecinde vatandaşlık 

kanunu ile ilgili yapılacak düzenlemeler üzerinde çalışılırken üzerinde durulan ana konu 

yurtdışında yaşayan ya da yaşamak zorunda bırakılan İspanyol nüfus olmuştur. Çünkü daha 

önce de belirtildiği üzere, bu zamana kadar İspanya’nın göç konusu ile ilgisi İspanya’dan 

dışarıya giden İspanyol vatandaşları ile sınırlıdır. Bu nedenle 1985 yılından önce İspanya’da 

ülkedeki yabancılara nasıl davranılacağını düzenleyen açık bir göç politikası ya da herhangi bir 

yasal mevzuat yoktur. Sadece 1978 İspanyol Anayasası’nda İspanya’daki yabancıların hakları 

ve özgürlüklerinden bahseden bir kısım bulunmaktadır ve bu haklar kesinlikle İspanyol halkının 

sahip olduğu haklardan farklıdır (Calavita, 1998:542). 

İspanya’da ilk göç yasası Felipe Gonzalez hükümeti tarafından 1985 yılında yürürlüğe 

konmuştur (1 Temmuz tarihli 7/1985 sayılı Anayasa Mad.) (Öztürk, 2014:113). İlk göç yasası 

olduğundan mütevellit bazı temel konularda eksiklikleri mevcuttur. Özellikle sağlık, eğitim ve 

aile birleşmesi konularında var olan sorunlar görmezden gelinmiş ve bu konularda gerekli 

düzenlemeler yapılmamıştır. Bunun belki de bir diğer nedeni mülteci ve göçmenlerin her 

şeyden önce “işçi ve iş gücü” olarak görülmesinden kaynaklıdır. Demokratikleşme adımları ile 

1970’lerin ortalarından 1980’lerin ortalarına kadar geçen sürede diğer Avrupa ülkelerinden 

İspanya’ya geri dönmeye başlayan İspanyol göçmenler gündemi belirlemiştir (Martin-Perez ve 

Moreno-Fuentes,2012:637). Daha sonra göç yasasındaki eksiklikler yavaş yavaş giderilmeye 

çalışılmış ve 1996 yılında bu göç yasası üzerinde değişikliğe gidilmiştir. Bu değişiklik ile 

göçmenlere sürekli çalışma izni ve ikamet ile aile birleşmesi konularında düzenlemeler 

yapılmıştır (Öztürk, 2014:113). Göçmenlerle ilgili ikinci uygulama “Yabancı İşçileri 

Düzenleyen Bakanlar Kurulu Anlaşması” 7 Haziran 1991 yılında yürürlüğe girmiştir (Calavita, 

1998:545). Bu anlaşma daha çok yasadışı yabancıların çalışma izni alarak yasal hale gelmeleri 

ile ilgili konularla ilgilenmektedir. İspanya’nın siyasal yapısının bir sonucu olarak özerk 
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bölgeler göçmen politikalarını belirleme konusunda özgürdür. Bu nedenle, özerk bölgeler 

arasında entegrasyon anlamında farklılıklar yaşanmaktadır. Çünkü bölgelere göre göçmen ve 

mülteci nüfusun dağılımı da farklılık göstermektedir. Her bölgede farklı entegrasyon politikası 

izlendiğine dair en güzel örnek bir zamanlar Katalan hükümet başkanlığı yapan Jordi Pujol’un 

sözleri olmuştur. “Katalonya’da yaşayan ve çalışan herkes Katalandır” (Öztürk, 2014:115) 

sözleri ile Pujol oluşturmak istediği ulus kimliğini açıkça ortaya koymuştur.  

İspanya’da entegrasyon politikalarının düzenlenmesi ve genel hatlarının çizilmesi ancak 90’lı 

yıllarda mümkün olabilmiştir. Bu doğrultuda; Göç Genel İdaresi (Direccion General de 

Migracions) 1991 yılında kurulmuş, bakanlıklar arası göç komisyonu ilk olarak 1992 yılında 

oluşturulmuş, daha sonra da göçmenlere yönelik ilk sosyal entegrasyon düzenlemesi yürürlüğe 

girmiştir (Öztürk, 2014:114). 1985 yılında yürürlüğe koyulan “Göç Yasası”, 1996 yılında ilk 

değişikliği geçirdikten sonra 8/2000, 14/2003 ve 2/2009 sayılı yeni kanun düzenlemeleri 

(Öztürk, 2014:113) gerçeklemiş ve sonuç olarak Göç Yasası bugünkü şekline kavuşmuştur. 

1996 yılında yapılan düzenleme daha önce oturma ve çalışma izni almış ancak çeşitli sebeplerle 

bunu yenileyememiş olan kişileri ilgilendirmektedir. Rodriguez Zapatero iktidara geldiğinde 

çok sayıda yasadışı göçmenin hiçbir hakkı olmadan çalıştığını gözlemlemiştir. Böylece bu 

durumun düzenlenmesi için hükümet olağanüstü önlemler almıştır. 2005 yılında Şubat ve 

Mayıs ayları arasında, hiçbir suç kaydı bulunmayan ve çalışma kontratı olan 580.000 göçmene 

gerekli belgeler verilerek yasal hale gelmeleri sağlanmıştır (Perez, 2017: 97). Ancak Ulusal 

İstatistik Enstitüsü’ne göre; yaklaşık bir yıl sonra yasadışı göçmen sayısı tekrar bir milyona 

ulaşmıştır. Bu nedenle hükümet bu uygulamayı zorlaştırma yoluna gitmiştir. Sonuç olarak aile 

birleşimleri ve maksimum gözaltı sürelerinde de düzenlemelere gidilmiştir. Zapatero hükümeti 

döneminde (2004-2010, 2010-2011) göç konusundaki düzenlemeler ve entegrasyon 

politikalarını belirleme yetkisi Göç ve İstihdam Bakanlığı’ndan Sosyal İşler Bakanlığı’na 

geçirilmiştir (Öztürk, 2014:113). İspanya’nın bu dönemde yaptığı düzenlemeler AB üyesi bazı 

ülkeler tarafından da eleştirilmesine neden olmuştur. Ülkesindeki yasadışı durumda olan 

göçmen sayısını azaltmak için yeni adımlar atan hükümet, yaptığı düzenlemelerin yasadışı göçü 

özendirdiği ve daha çok mülteciyi buraya gelmek için teşvik ettiği şeklinde suçlamalarla 

karşılaşmıştır. 2005 yılı Eylül ayında Sahra altı Afrika bölgesinden İspanya’ya gelmeye çalışan 

göçmenler Melilla sınırını çevreleyen çitleri geçmek zorunda kalmış ve bu durum önce 

kargaşaya sonrada birkaç insanın ölümüne neden olmuştur (Perez, 2017:101).  

Göçmenlerin İspanyol toplumuna entegrasyonunu kolaylaştırmak için bazı girişimlerde 

bulunulmuştur. Bunlardan ilki 2007 yılında sosyalist hükümet tarafından kabul edilen 

“Vatandaşlık ve Göç için Stratejik Plan” olmuştur. Buna benzer bir diğer uygulama da Katalan 

Meclisi tarafından 2008 yılında onaylanan “Göçmenlik Konusunda Katalan Milli Anlaşması” 

olmuştur (Martin-Perez ve Moreno-Fuentes, 2012:646). Yeni düzenlemeler sonucunda 

göçmenler İspanyol vatandaşları ile siyasi haklar dışında az çok aynı haklara ve görevlere sahip 

olmuştur. İspanyol politikacılarının arasında genel olarak hâkim olan görüşe göre; İspanyol 
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vatandaşlık kanunu göçmenlerin toplumsal mekanizmaya entegrasyonu için yeterince liberal 

bir yapıya sahiptir. 2011 yılında AB üyesi ülkelerin vatandaşları ile yapılan yüz yüze 

görüşmeler sonucunda elde edilen verilere göre İspanya; %84 gibi bir oran ile AB üyesi 

olmayan ülkelerden gelen mültecilere kendi vatandaşları ile aynı yasal hakları veren üçüncü 

ülke konumundadır (D’Ancona, 2016:575). Avrupa genelinde ise bu oran %68 gibi bir seviyede 

bulunmaktadır. Bu durumda İspanya, Avrupa ortalamasının çok daha üzerinde bir oran ile 

mültecileri kabullenme ve entegrasyon politikası izlemektedir. 

4. AB ÜYELİĞİ’NİN İSPANYA’YA ETKİSİ 

İspanya’da demokratikleşme süreci Franco rejiminin sona ermesi ile birlikte başlamış ve AB 

üyeliği ile taçlanarak devam etmiştir. Aslında İspanya’nın diğer Avrupa ülkeleri ile ilişkilerini 

geliştirmek ve hatta AB’ye katılmak adına pek çok adımı olmuştur. Ancak her fırsatta Avrupa 

entegrasyonu isteğini dile getirmesine rağmen İspanya’nın bu isteği Avrupa ülkeleri tarafından 

reddedilmiştir. 

General Franco’nun yönetim anlayışı ve demokratik olmayan yönetim biçimi İspanya’nın bir 

dönem için de olsa Avrupa sahasının dışına itilmesine neden olmuştur. Buna rağmen İspanya, 

Avrupa ile bağlarını sıkılaştırmak ve ilişkilerini geliştirmek için uğraşmaya devam etmiştir. 

Avrupa’da yayınlanan kanunlara uyumun sağlanması için ilk önce 1957 yılında Bakanlıklar 

Arası Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Atom Araştırmaları kurulmuştur (Inter-ministerial 

Commission for the Study of the European Economic Communities and Atomic) (Perez, 2017: 

60). Daha sonra Avrupa Ekonomik İşbirliği Organizasyonu (OEEC) ile İspanya’nın Avrupa 

entegrasyonu başlamış ve aynı yıl İspanya, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Uluslararası İmar 

ve Kalkınma Bankası’nın da bir parçası haline gelmiştir. İspanya’nın AB’ye katılım isteği ilk 

seferde reddedilmesine rağmen 1964 yılında üyelik isteği yinelenmiştir. Ancak 1975 yılında 

Franco ölene kadar İspanya ve AB arasındaki ilişkiler inişli-çıkışlı ve gergin bir seyir izlemiştir. 

Franco’nun ölümünden sonra kabul edilen 1978 Anayasası, idari yapıyı merkezden 

uzaklaştırarak birleşik bir İspanya içinde kültürel ve dilsel çeşitlilikleri kabul etmiştir. 

Franco’dan sonra yönetime gelen Felipe Gonzalez hükümeti İspanya’nın Avrupa’ya 

entegrasyonu önündeki engelleri kaldırma niyetlerinden bahsetmiş ve AB üyesi bir İspanya’nın 

dış politika için önemini vurgulamıştır (Perez, 2017: 76). Bu niyetler doğrultusunda 1 Ocak 

1986 yılında Madrid’de Katılım Anlaşması imzalanmış (Perez, 2017:77) ve entegrasyon 

politikaları hız kazanmıştır. AB’ye katılımı kolaylaştıran ve hızlandıran bir etken olarak 

İspanya’nın NATO’ya girişi de göz önünde bulundurulması gereken bir diğer önemli hadise 

olmuştur. İspanya’nın katılım anlaşması imzaladığı dönemde Avrupa Konseyi üyeleri 

Schengen Anlaşması’nı imzalayarak iç sınırların kaldırılması konusundaki isteklerini ortaya 

koymuştur. İspanya’nın Avrupa Topluluğu’na katılımının hemen arkasından İspanya’da 

Yabancıların Hakları ve Özgürlükleri Hakkında Organik Kanun (Organic Law on the Rights 
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and Liberties of Foreigners in Spain) senato tarafından uygun bulunmuş ve 1 Temmuz 1985 

yılında uygulamaya girmiştir (Calavita, 1998: 543). 

AB üyeliği ile birlikte İspanya, Avrupa müktesebatına uyumu kolaylaştırmak adına pek çok 

anlaşmaya da taraf olmuştur. Üyelik anlaşmasının ardından ilk olarak Avrupa Tek Senedi 

imzalanarak gerekli anayasal düzenlemeler sağlanmış daha sonra Maastricht Anlaşması ile 

ekonomik ve sosyal anlamda reformlar yapılması kolaylaştırılmıştır. Maastricht Anlaşması ile 

Ekonomik ve Parasal Birlik oluşturulmuş, bu Birlik ile üye ülkelerin kendi milli para birimleri 

yerine ortak bir para birimi kullanmaları konusunda anlaşmaya varılmıştır. Üye ülkelerin ortak 

para birimi kullanma yönündeki bu iradeleri aralarındaki ticari bağları arttırma isteğinin de bir 

sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

AB üyesi olan İspanya, kısa zamanda Birliğin Akdeniz politikalarını etkilemek için girişimlerde 

bulunmaya başlamıştır. Ancak o zamanlarda bu politikalar daha çok ticaret ile sınırlı kalmıştır. 

1991 yılında Schengen Anlaşması’na katılan İspanya, Avrupalı komşularından her fırsatta 

sınırların kontrolü konusunda baskı görmüş; Korunaklı Kale Avrupa’sının güney kapısını 

korumakla sorumlu tutulmuştur. Avrupa’nın Akdeniz ile arasındaki güney sınırını oluşturan 

İspanya daha sonra sınır politikaları üzerinde de etkili olmaya çalışmıştır. Özellikle Avrupa’nın 

güney batısındaki sınır güvenliğinin İspanya’nın sınır güvenliğinden geçtiği konusundaki 

ısrarları AB’yi İspanyol sınırı üzerine daha fazla düşünmeye itmiştir. Böyle bir ortamda her altı 

ayda bir farklı ülkenin başkanlık yaptığı AB Konseyi, üye ülkelerin AB’nin politikalarını 

etkilemesi için bulunmaz bir fırsattır. Çünkü başkanlığı elinde bulunduran ülke AB’nin 

politikalarını yönlendirme konusunda geniş yetkilere sahiptir. İspanya da diğer üye ülkeler gibi 

belli dönemlerde bu konseye başkanlık yapmıştır (1989, 1995, 2002 ve 2010) (Genç, 2013:151). 

Başkanlık yaptığı ilk dönemde İspanya en çok kişilerin serbest dolaşımı konusuna önem 

vermiştir. Daha sonraki dönemde bu yetkisini Akdeniz ve Latin Amerika ülkeleri ile ilişkileri 

geliştirmek adına bir fırsat olarak görmüştür. Schengen Alanı’nın uygulamaya girdiği döneme 

denk gelen ikinci başkanlık dönemi, İspanya’nın AB ülkelerini ortak bir sınır politikası 

geliştirilmesi konusunda ikna etmeye çalışması ile geçmiştir. 

İspanya, Schengen Alanı ile istemeden de olsa AB’nin en güneydeki sınırını oluşturan ülke 

konumuna gelmiştir. Üye ülkeler arasında sınırların kaldırılması esasına dayanan bu yeni sistem 

sayesinde sınırı oluşturan ülkeler Birliğin sınır güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk 

almak zorunda kalmıştır. Bununla birlikte, İspanya bu dönemde özellikle Adalet ve İçişleri 

konusuna özel bir önem vermiştir. 2002 yılında gerçekleştirilen üçüncü başkanlık döneminde 

İspanya, sınırlar ve sınırların yönetimi konusunda çalışmalar yapmıştır. “Daha Fazla Avrupa” 

planındaki gibi İspanya, dış sınırların kontrolünün geliştirilmesine özel olarak önem 

vermektedir. Buna ek olarak, göç konusu Avrupa’nın en öncelikli konularından biri olmuştur 

(Genç, 2013:153). 
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İspanya hemen her platformda AB’nin kapı bekçisi durumuna geldiğinden şikâyet etmekte ve 

yaşadıkları sınır problemlerinin yalnızca İspanya’nın değil AB’nin de problemi olduğunu 

vurgulamaktadır. Şüphesiz ki son dönemde Arap Baharıyla birlikte yaşanan toplu göç 

hareketlerinin de bu konuya katkısı oldukça fazladır.  

5. ARAP BAHARI SONRASI İSPANYA’NIN GÖÇ KARAKTERİSTİĞİ 

Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da 2010 yılı ile birlikte başlayan demokratikleşme isteği ve 

beraberinde gelen “Arap Baharı” süreci başta bölgesel aktörler olmak üzere pek çok farklı 

bölgeyi de etkilemiştir. Nitekim Avrupa Kıtası da bu krizin sebep olduğu kitlesel göç 

hareketlerinden en çok etkilenen bölgelerden biri olmuştur. 

Korunaklı Kale Avrupası’nın dış sınırlarını oluşturan İspanya, İtalya, Yunanistan ve 

Bulgaristan kitlesel göç hareketleriyle ilk karşılaşan ülkeler olarak belirtilmektedir. Farklı 

rotalar ile hem kara hem deniz hem de havayolu ile kontrolsüz ve düzensiz gerçekleşen bu göç 

hareketleri AB ülkeleri için farklı açılardan tehdit olarak konumlandırılmış ve bu noktada 

Schengen sınırını sağlayan ülkeler “sınırları koruyucu ülkeler” olarak görülmeye başlanmıştır. 

Göçmenlerin nihai rotaları Orta ve Kuzey Avrupa ülkeleri olmasına rağmen; AB sınırlarına ilk 

giriş bu ülkeler üzerinden olduğundan sınırlardaki ülkelerin bu konuda dayanışma ve desteğe 

ihtiyacı bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda Schengen sınırını oluşturan ülkelerden biri olan 

İspanya’ya yönelik göç hareketlerinin gerçekleştiği rotaları görmek mümkündür. 

Şekil 2. İspanya’ya Göç Rotaları 

 

Kaynak: (FRONTEX, 2017) 

FRONTEX tarafından oluşturulan bu tabloya göre hem kara hem de hava yolu aracılığıyla 

özellikle Güney Afrika ülkelerinden göç hareketleri gerçekleştirilmektedir. İspanyol Mülteciler 
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Komisyonu (CEAR)’nun İspanya’ya gelen mültecilerle ilgili dikkat çekici bir tespiti 

bulunmaktadır. Buna göre İspanya’ya gelen mültecilerin bir kısmı hava yolunu kullanmakta ve 

bu durum sahte evraklarla gerçekleştirilmektedir. (CEAR, 2016: 10). Brezilya üzerinden 

oluşturulan bu rota çok maliyetli olduğundan yalnızca çok az insan bu yolu kullanmaktadır. 

İspanya’nın hukuksal düzenlemeleri üç tip uluslararası koruma sağlamaktadır. Bunlar; 

geleneksel anlamda mültecilik, ikincil koruma ve insani nedenlerle istisnai korumadır (The Law 

Library of Congress, 2016). Bunlar haricinde İspanya, mülteciler için yeniden yerleştirme 

programına sahiptir. Mültecilerin ve vatansız kişilerin İspanya’ya sığınma hakkı “12/2009 

sayılı İltica Hakkını ve İkincil Korumayı Düzenleyen Kanun”un kabulüyle belirlenmiştir (The 

Law Library of Congress, 2016). Uluslararası Koruma başvuruları İspanya’nın içerisinde 

olduğu gibi sınırında da alınabilmektedir. Buna göre koruma başvurusunun alındığı yerler 

şöyledir: 

• Sınır kontrollerinde giriş noktalarında, 

• İspanya’nın içerisinde yabancılar ofislerinde ya da polis merkezlerinde, 

• İspanya’nın diplomatik ya da konsolosluk misyonlarında, 

sığınma talebinde bulunanlar bu başvurularını ülkeye giriş yaptıktan sonra bir ay içerisinde 

gerekli kanıtlarıyla birlikte yapmalıdır. Sınırlarda başvuru yapanlar içinse İçişleri Bakanlığı’nın 

dört gün içerisinde karar vermesi beklenmektedir (The Law Library of Congress, 2016). Ancak 

özellikle iltica başvurularının sınırda ya da ülke içinde alınıyor oluşu, sığınmacılara sınıra 

gelmeden müdahale edilmesine neden olmaktadır. Ceuta ve Melilla’da bulunan güvenlik 

birimlerine sığınmacılara sınıra gelmeden müdahale hakkı verilmiş olması, sığınma başvurusu 

yapmak isteyenlerin de engellenmesine neden olmaktadır (ANF News, 2015). CEAR bu geri 

itme politikalarını yasadışı bulmaktadır. 

Aşağıdaki tabloda 2008 ve 2021 yılları arasında İspanya’ya yönelik gerçekleşen göç 

hareketleriyle ilgili istatistiksel bilgileri görmek mümkündür. 
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Şekil 3. İspanya Göç İstatistikleri 

 

Kaynak: (Instituto National de Estadistica, 2021) 

Görüldüğü üzere Arap Baharının başlamasıyla birlikte düzenli bir artış gördüğümüz göç 

istatistikleri, Covid-19’un yaşandığı döneme kadar artış göstermiş ve hatta 2019 yılında zirveye 

ulaşmıştır.  İspanyol Mülteci Konseyi’ne göre 2016 yılında 15.755 kişi sığınma başvurusunda 

bulunmuş ancak bunlardan yalnızca 355 kişiye tam iltica hakkı verilmiş, 3.395 kişinin başvuru 

reddedilmiştir. Buna ek olarak 6.500 kişiye ise ikincil koruma sağlanmıştır. Ancak 5.505 kişinin 

başvurularıyla ilgili süreç ise hala devam etmektedir. AB’nin 2015 yılında başlattığı yer 

değiştirme (relocation) programına da dâhil olan İspanya, 2017 Eylül itibariyle 17.000 

sığınmacı almayı taahhüt etmesine rağmen; yalnızca 1.300 kişi almıştır (Dockery, 2017). 

AB genelinde göç hareketlerinin kontrolü için ayrılan ödenekler İspanya’da dört farklı alanda 

değerlendirilmiştir. Bunlar: 

1- Sınır Koruması ve gözetleme, 

2- Düzensiz göçmenlerin gözaltına alınması ve sınır dışı edilmesi, 

3- Geçici ve uzun vadeli programlar aracılığıyla göçmenlerin kabulü ve entegrasyonu, 

4- Daha yoksul ülkelerdeki özel kuruluşlar ve hükümetlerle yapılan anlaşmalar yoluyla 

göç akışı kontrolünün dışsallaştırılması (Fanjul, 2017). 

İspanya, göç hareketlerini önlemek üzere sadece sınır kontrollerini düzenlemekle kalmamış, bir 

de göçe kaynaklık eden ülkelerle ikili anlaşmalar yaparak göç akınlarını daha başlamadan 

durdurmayı hedeflemiştir (Genç, 2013: 179). Ancak bu durum yasal göçü engellediğinden yasa 

dışı-düzensiz göçün artmasına neden olmuştur (Keleş, 2014). İspanya’da nüfusun büyük bir 

kesimini Afrikalılar oluşturmaktadır, ancak bunlar arasında en yoğun nüfus Fas’dan 

gelenlerden oluşmaktadır (Genç, 2013: 159). 

İspanya’nın aşırı sağ partisi España 2000 (E-2000), göçmenleri ötekileştirerek işsizlik 

oranlarındaki artışları da göçmenlere bağlamaktadır (Gazi, Çakır ve Gülada, 2018: 15). Ancak 
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yine de nefret söylemlerinden uzak durularak, göçmenlerin İspanya için bir sorun olduğu daha 

yumuşak bir şekilde dile getirilmektedir. Bu nedenle diğer AB ülkeleriyle kıyasladığımızda, 

İspanya’da aşırı sağ partilerin oylarında belirgin bir artış olmayışını halkın göçmenlere karşı 

daha toleranslı olmasına bağlayabiliriz. Aynı şekilde bu yaklaşım farklılığının da İspanya’nın 

tarihsel kökeninden kaynaklandığı düşünülebilir. 

Aşağıdaki tabloda İspanya’da 2010-2021 yılları arasında yaşanan göç hareketlerinin durumunu 

görmek mümkündür. 

Şekil 4. İspanya’daki Yabancı Göç Akını (2010-2021) 

 

Kaynak: (Statista, 2022) 

Tablodaki bilgiler ışığında özellikle Arap Baharının başlarında İspanya’da gerçekleşen iç ve dış 

göç hareketlerinin hemen hemen aynı sayılarda gerçekleştiği görülmektedir. Ancak tıpkı diğer 

AB ülkelerinde olduğu gibi 2015 yılından itibaren İspanya’ya yönelik göçlerin de artmaya 

başladığı ve bu artışında 2019 yılında zirveye ulaştığı görülmektedir. Buna karşılık İspanya’dan 

dışa göçler 2010-2013 yılları arasında artış göstermiş ve bu tarihten sonra düşmeye başlamıştır. 

Bu verilerle de desteklendiği üzere İspanya tarihteki göç veren ülke statüsünü artık terk etmeye 

başlamış ve bununla birlikte göç alan bir ülke haline gelmiştir. 

6. SONUÇ 

Tarih boyunca farklı etnik, din, dil gibi özelliklere sahip birçok kimliğe ev sahipliği yapan 

İspanya’nın, Avrupa’daki diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman kendisi gibi olmayan 

yabancılar için oldukça toleranslı ve hoşgörülü bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. 

Demokratikleşme sürecini Franco’nun ölümünden sonra tamamlayabilen İspanya, o zamana 

kadar siyasi, ideolojik, ekonomik vb. pek çok sorunla baş etmeye çalıştığından uzunca bir süre 

dışa göç veren bir ülke olmuştur. Bu durumun arkasında ekonomik sebepler olduğu bilinmekle 

birlikte var olan siyasal sorunlar da dışa göçü tetikleyen nedenlerden olmuştur. Bu nedenle 

İspanya için göç konusu belli bir döneme kadar yurtdışına çalışmaya giden İspanyol göçmenler 
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nezdinde ele alınmış ve sonuç olarak yabancı göçmenlerle ilgili herhangi bir yasal düzenleme 

oluşturulmamıştır. AB üyeliği ile başlayan süreç İspanya’da pek çok alanda değişim 

yaşanmasına neden olmuştur. Nitekim bu çalışmada üzerinde durduğumuz İspanya’nın göç 

karakteristiği konusu da AB üyeliği ile değişmeye başlayan alanlardan biridir. Öncelikle AB 

üyesi olan İspanya’da ekonomik verilerin de düzelmesiyle birlikte İspanya artık göçmenler için 

cazibe merkezi haline gelmeye başlamıştır. Özellikle Afrika ülkelerinin en kolay ulaşılabilir 

gördüğü ülkelerden biri olan İspanya; bunlar dışında daha önce başka ülkelere iş gücü olarak 

yolladığı kendi vatandaşlarını da tekrar ülkesine çekmeye başlamıştır. Daha sonrasında ise, 

2004 yılındaki AB genişlemesiyle birlikte Doğu Avrupa ülkeleri de İspanya’ya yönelik göç 

hareketlerine kaynaklık etmiştir. Ekonomik gelişmelerin yanı sıra hukuk sisteminde yapılan 

düzenlemeler de göçmenlerin buraya gelişini ve burada kalışını kolaylaştıran bir başka etken 

olmuştur. Daha önceleri yabancılar ve göçmenlerle ilgili gerekli yasal mevzuatlara sahip 

olmayan İspanya, artık bu konuyla ilgili gerekli adımları atmaya başlamış ve gerekli hukuksal 

düzenlemeler için girişimde bulunmuştur. Hukuksal anlamda göçmenlerle ilgili yapılan 

düzenlemeler, İspanya’da daha önceleri var olmayan yabancıların haklarını da artık yasal bir 

mevzuata oturtmaya başlamıştır. Bütün bu pozitif gelişmelerle birlikte, bölgesel ve küresel 

olaylar da İspanya’nın göçle ilgili konumunu etkileyen bir başka etken olarak belirtilebilir. 

Özellikle 2010 yılında başlayan Arap Baharı ve sonrasında 2015 yılında Suriye’deki iç savaşın 

derinleşmesi tıpkı bölgedeki birçok ülke gibi İspanya’yı da etkilemiş ve AB sınırlarını oluşturan 

ülkelerden biri olması nedeniyle göç akınlarına maruz kalmasına neden olmuştur. 

İspanya’nın göç karakteristiğinin nasıl değiştiği ve bu değişime nelerin neden olduğu sorularına 

cevap aranan bu çalışmada, AB üyeliği ile başlayan süreçte yaşanan ekonomik, siyasi, hukuksal 

vb. pek çok gelişmenin bu duruma etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır. İspanya’da yaşanan bütün 

demokratikleşme ve gelişme süreçlerine ek olarak, var olan tarihsel ve kültürel kodları 

nedeniyle İspanya’nın yabancılara karşı hoşgörülü bir tutuma sahip oluşu da bu duruma etki 

eden bir başka etken olarak belirtilebilir. Böylece eskiden göç veren bir ülke olarak 

sınıflandırılan İspanya artık transit ülke olmanın yanında göç de alan bir ülke konumuna 

gelmiştir. 

KAYNAKÇA 

Abraham, T. (2014). Using Ethnography to Inform Policy and Programs for the Integration of 

Immigrants: a Case Study in Andalusia, Spain. Int. Migration & Integration, 117-134. 

ANF News. (2015, Nisan 17). AB’den İspanya’nın mülteci politikasına tepki. 

https://anfturkce.net/dunya/ab-den-ispanya-nin-multeci-politikasina-tepki-45672 

adresinden alındı 

Bermudez, A., & Brey, E. (2017). Is Spain Becoming a Country of Emigration Again? Data 

Evidence and Public Responses. L. Jean-Michel, & M. Stanek içinde, South-North 

Migration of EU Citizens in Times of Crisis (s. 83-98). Springer Cham. 



INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-VI 

December 20-22, 2022 
 

Abstracts Book 89 www.aegeanconference.com 

 

Calavita, K. (1998). Immigration, Law, and Marginalization in a Global Economy: Notes from 

Spain. Law & Society Review, Vol. 32, No. 3, 529-566. 

D’Ancona, M. A. (2016). Immigration as a Threat: Explaining the Changing Pattern of 

Xenophobia in Spain. Int. Migration & Integration, 569-591. 

Dockery, W. (2017, June 22). Spanish asylum policy: explained. Spanish asylum policy: 

explained adresinden alındı 

Fanjul, G. (2017, January 10). What is the Spanish migration control industry, and why does it 

matter? https://odi.org/en/insights/what-is-the-spanish-migration-control-industry-and-

why-does-it-matter/ adresinden alındı 

FRONTEX. (2017, August 3). Focus on Western Mediterreanean route: Frontex in Spain. 

https://frontex.europa.eu/media-centre/news/focus/focus-on-western-mediterreanean-

route-frontex-in-spain-isGpCE adresinden alındı 

Gazi, M. A., Çakı, C., & Gülada, M. O. (2018). İspanya 2000 Partisi'nin Göçmen Karşıtı 

Propoganda Faaliyetleri Üzerine İnceleme. AUSBD 1(2), 13-23. 

Genç, H. D. (2013). Borders and Bordering Processes in the European Union: A Comparative 

Study of the Spain and Turkey. İstanbul: Marmara Üniversitesi (Doktora Tezi). 

Instituto National de Estadistica. (2021). Total Migration Statistics. 

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=24282#!tabs-grafico adresinden alındı 

Keleş, J. Y. (2014, October). Avrupa Ülkelerinin Mülteci ve İltica Politikaları. 

https://www.researchgate.net/publication/275658947_Avrupa_Ulkelerinin_Multeci_v

e_Iltica_Politikalari adresinden alındı 

Martin-Perez, A., & Moreno-Fuentes, F. J. (2012). Migration and Citizenship Law in Spain: 

Path-dependency and Policy Change in a Recent Country of Migration. The 

International Migration Review, Vol. 46, No. 3., 625-655. 

Öztürk, Ö. G. (2014). İspanya'da Göç Politikaları ve Göçmen Hayatlar: İspanya Örneği Türkiye 

için Bir Model Olabilir Mi? Nüfus Bilim Dergisi, 103-135. 

Perez, E. G. (2017). The Impact of Immigration on Spain's Labour Market Followings Its 

Incorporation Into EU. Edirne: Trakya Üniversitesi (Yüksek Lisans Tezi). 

Phillips, W. D., & Phillips, J. C. (2016). İspanya'nın Kısa Tarihi. İstanbul: Boğaziçi 

Üniversitesi Yayınevi. 

Spanish Commission for Refugees (CEAR). (2016). Executive Summary 2016 Report Situation 

of Refugees in Spain and Europe. CEAR. 

Statista. (2022, November 2). Migration flow of foreign nationals in Spain from 2010 to 2021. 

https://www.statista.com/statistics/445986/migration-flow-of-foreign-nationals-in-

spain/ adresinden alındı 

The Law Library of Congress. (2016, March). Refugee Law and Policy in Selected Countries. 

https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/llglrd/2016296551/2016296551.pdf 

adresinden alındı 



INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-VI 

December 20-22, 2022 
 

Abstracts Book 90 www.aegeanconference.com 

 

 



INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-VI 

December 20-22, 2022 
 

Abstracts Book 91 www.aegeanconference.com 

 

HEYDƏR ƏLİYEVİN İDEYA-NƏZƏRİ İRSİNDƏ MÜƏLLİMİN MƏNƏVİ-ƏXLAQİ 

SİMASI 
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HERITAGE OF HEYDAR ALIYEV 

 

Nazile Abdullazade 

Doç.dr, Azerbaycan Devlet Pedaqoji Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Edebiyatın Egitimi teknolojisi Anabilim 

Dalı 

Assoc.prof., Azerbaijan State Pedagogical University, Faculty of Philology, Department of literature and 

teaching methods 

ORCID NO: 0000-0002-1829-7178 

 

ÖZET 

Bəşər cəmiyyətinin bütün dövrlərində insanları mənəvi təmizliyə, əxlaqi kamilliyə, bəşəri 

ideallara səsləyən və bu yolda özlərini fəda edən insanlar olub. “Müəllim” adının daşıyıcıları 

olan bu şəxslər təkcə elmi-nəzəri bilikləri, pedaqoji fəaliyyətləri ilə deyil, şəxsi nümunələri ilə 

də örnək olmuş, mənəvi tərəqqiyə xidmət göstərmişlər. İctimai-iqtisadi, sosial həyatın bütün 

sahələri üçün mütəxəssis yetişdirən bu insanların ömür yolu da  fərdilikdən çıxaraq  

ictimailəşmişdir. Həqiqi müəllim adını daşıyanlar tarixin ən çətin dövrlərində mətanətli, 

dözümlü olmuş, mənəvi təmizliyi hər şeydən üstün tutmuşlar. Buna görə də hər bir insan  ömrü 

boyu qəlbində minnətdarlıqla, ehtiramla bir müəllimin  xatirəsini yaşadır,  özünü ona mənən 

borclu sayır. 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, ulu öndər Heydər Əliyev  də müəllimə həmişə yüksək 

qiymət vermiş, öz müəllimləri qarşısında  ehtiram və minnətdarlığını etiraf etmişdir. Onun bu 

şərəfli peşə sahibləri haqqında fikirləri qloballaşan cəmiyyətdə gənc nəslin tərbiyələnməsi və 

bu adın statusunun əhəmiyyətliliyi üçün qoyub getdiyi əvəzsiz mirasdır. “Mənim üçün müəllim 

adı həmişə ən ülvi, ən şərəfli bir məfhum olubdur.  Mən bu gün müəllim qarşısında baş əyirəm, 

müəllimə hörmət və ehtiramımı bildirirəm” deyən ulu öndər  insan cəmiyyətində mənəviyyatın 

ən yüksək yerdə dayandığını bildiyindən müəllimin də  mənəvi-əxlaqi kamilliyinə xüsusi fikir 

verirdi. O xüsusilə orta məktəb müəllimləri qarşısında bu mənada ciddi tələblər qoyur, müəllim 

nüfuzunun sarsılmasına,  ona xələl gətirə biləcək  hallara qarşı narahatlığını bildirirdi.  

Heydər Əliyev müəllimi həyatında ən ali sima sayır, dünyanın çox mərhələlərini keçib gəldiyi 

həyatında daxili istedadı ilə yanaşı, onların verdiyi bilik və tərbiyəni, göstərdikləri yolu da 

qiymətləndirirdi. Məhz müəllim öz şagirdlərinə dövlətçilik ideologiyası, vətənpərvərlik 

hisslərini aşılamalı, yaxşını müdafiə etməli, adət-ənənələri qorumağı, cəmiyyətin hər bir 

üzvündə şəxsiyyətbütövlülük, əxlaqi saflıq tərbiyə etməlidir. 

Açar sözlər: Heydər Əliyev şəxsiyyəti, müəllim, ali və orta təhsil, mənəvi-əxlaqi təmizlik, 

müəllim əməyi. 
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ABSTRACT 

In all periods of human society, there have been people who called people to spiritual purity, 

moral perfection, and human ideals and sacrificed themselves on this path. These people, who 

were called “Teacher” not only with their scientific-theoretical knowledge and pedagogical 

activities, but also with their personal examples, served moral progress. The lifestyle of these 

people, who train experts in every field of socio-economic and social life, has become socialized 

from individuality. Those who bore the title of true teachers were tenacious, tolerant in the most 

difficult periods of history, and put spiritual purity above all else. Therefore, every person 

throughout his life lives in his heart with gratitude and reverence the memory of a teacher, 

considering himself spiritually indebted to him. 

The national leader of the Azerbaijani people, great leader Heydar Aliyev has always 

appreciated the teacher and confessed his respect and gratitude to his teachers. His views on the 

holders of this honorable profession are an invaluable legacy for the education of the younger 

generation and the significance of the status of this name in a globalized society. “For me, the 

title of teacher has always been the most sublime, the most honorable concept.  Today I bow in 

front of the teacher, I express my respect and reverence to the teacher”, said the great leader, 

knowing that spirituality stands at the highest place in human society, and he paid special 

attention to the teacher's spiritual and moral perfection. He made serious demands in this regard, 

especially to secondary school teachers, and expressed his concern about the weakening of the 

teacher's reputation and the circumstances that could harm him.  

Heydar Aliyev considered teachers to be the highest figure in his life, and in addition to his 

inner talent in his life, which had passed through many stages of the world, he also valued the 

knowledge and education they gave and the path they showed. It is the teacher who should 

inculcate in his students the ideology of statehood, patriotism, defend what is good, protect 

traditions, and educate individual integrity and moral purity in every member of the society. 

Keywords: The personality of Heydar Aliyev, teacher, higher and secondary education, 

spiritual and moral purity, teacher's labour.
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ANALYSIS OF THE CRIMINAL CODES PUBLISHED IN THE TANZIMAT PERIOD IN 

TERMS OF ISLAMIC CRIMINAL LAW 

 

Adnan AKALIN  

Dr. Öğr. Üyesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi/Temel İslam Bilimleri 
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ÖZET 

Osmanlı Devleti’nde kanunlaştırma hareketleri açısından Tanzimat dönemi ayrı bir yere ve 

öneme sahiptir. Osmanlı idaresi bu dönemde mahkeme teşkilatı ve işleyişiyle birlikte ticaret, 

borçlar, eşya, şahıs, ceza, aile hukuku gibi farklı alanlarda birçok kanunlaştırma çalışması 

gerçekleştirmiştir. Tanzimat döneminde özellikle ceza hukuku alanında üç kanunname 

yayımlanmıştır. Bunlardan ilki 1256 (1840) tarihli Ceza Kanunnamesi, ikincisi 1267 (1851) 

tarihli Kanûn-ı Cedîd, üçüncüsü ise 1274 (1858) tarihli Ceza Kununname-i Humayûn’dur. Yine 

aynı dönemde Osmanlı mahkemelerinde de bir değişim yaşanmış ve ikili yargılama sistemine 

geçilmiştir. Bu döneme kadar davalar tek kadı/hâkimin görev üstlendiği şer’iyye 

mahkemelerinde görülürken, Tanzimat ile birlikte çoklu hâkimlerin görev üstlendiği nizamiye 

mahkemeleri de kurulmuş, buralarda ticaret ve ceza davalarına bakılmaya başlanmıştır. 

İmparatorluğun son döneminde batının tesiriyle gerçekleştirilen reformist hareketlerde Osmanlı 

idaresiyle birlikte yargı sisteminin de etkilediği bir gerçektir. İşte bu noktadan hareketle 

Tanzimat döneminde hukuk ve yargıda batının tesirinin ne boyutta olduğu ve bu sebebe bağlı 

yayımlanan ceza kanunnamelerinde İslam hukukunun özgün yapısından kopup kopmadığı ayrı 

bir tartışma konusu olmuştur. Bu çalışmada Tanzimat döneminde yayınlanan üç ceza 

kanununun İslam hukuk doktrininden ayrışıp ayrışmadığı incelemeye alınmıştır. Osmanlı 

Devleti’nin son yüzyılında yürürlüğe giren bu ceza kanunlarının hazırlanmasında batının tesiri 

olsa da içerik açısından İslam hukuk anlayışından uzaklaşılmadığı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kanunlaştırma, İslam Hukuku, Kamu Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza 

Kanunnamesi 

 

ABSTRACT 

The Tanzimat period has a special place and importance in terms of legalization movements in 

the Ottoman Empire. During this period, the Ottoman administration carried out many 

codifications in different fields such as commercial, debts, property, personal, criminal and 

family law as well as court organization and functioning. During the Tanzimat period, three 
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legislations were published especially in the field of criminal law. The first of these was the 

Ceza Kanunnamesi (The Penal Code) of 1256 (1840), the second was the Kanûn-ı Cedîd (The 

New Code) of 1267 (1851) and the third was the Ceza Kununname-i Humayûn (The Penal 

Code) of 1274 (1858). In the same period, the Ottoman courts also underwent a change and a 

dual judicial system was introduced. Until this period, cases were heard in the shar'iyya courts, 

where a single qadi/judge was in charge; however, with the Tanzimat, nizamiye courts, where 

multiple judges were in charge, were established, and commercial and criminal cases began to 

be heard in these courts. It is a fact that the reformist movements carried out under the influence 

of the West in the last period of the Empire affected the judicial system as well as the Ottoman 

administration. From this point of view, the extent of western influence on the law and judiciary 

during the Tanzimat period and whether the criminal codes published for this reason broke 

away from the original structure of Islamic law has been a separate subject of discussion. This 

study examines whether the three penal codes published during the Tanzimat period departed 

from the Islamic legal doctrine. Although there was a western influence in the preparation of 

these penal codes that came into force in the last century of the Ottoman Empire, it has been 

determined that they did not move away from the understanding of Islamic law in terms of 

content. 

Keywords: Codification, Islamic Law, Public Law, Criminal Law, Criminal Code 

 

Giriş 

Osmanlı Devleti Tanzimat Fermanı ile birlikte yeni bir reform sürecine başlamıştır. Bu 

dönemde yeni yasalarla (kavanîn-i cedid) hukuk alanında ciddi adımlar atılmıştır. Özellikle 

ceza hukuku alanında yapılan dikkate değer kanunlaştırma çalışmaları uzun süre tartışmalara 

konu olmuştur.  Bu dönemde kısa aralıklarla çıkarılan ceza kanunları kanunlaştırma sürecinin 

önemli safhalarını oluşturmuştur.  

Tanzimat döneminin başlangıcını ifade eden Hatt-ı Hümayûn’un 1839 yılında Gülhane 

bahçesinde okunmasından bir yıl sonra ilk ceza kanunu 1256 (1840) tarihli Ceza Kanunname-i 

Humayûn yayımlanmıştır. Bu kanun ilgili dönemin ilk reform adımını oluşturulmuştur. Kanun 

tekrar gözden geçirilip üzerinde belirli düzenlemeler yapıldıktan yaklaşık on bir yıl sonra 1267 

(1851) tarihinde Kanun-ı Cedîd adıyla yenilenmiştir. Bu kanun gerek içerik gerekse fasıl ve 

madde sayısı açısından bir önceki kanununu şerh ve tamamlayıcı mahiyette olmuştur. Bundan 

kısa bir süre sonra kapsamlı bir çalışma yapılarak 1274 (1858) tarihli Ceza Kanunname-i 

Humayûn yayımlanmıştır. 264 maddeden oluşan ve oldukça kapsamlı hazırlanan bu ceza 

kanunu döneminde olduğu gibi sonraki yıllarda da tartışmaları beraberinde getirmiştir.  

Osmanlı Devleti boyunca kanunlaştırma faaliyetleri İslam hukuk doktrinine uygun olarak 

düzenlenmeye azami gayret gösterilmiştir. Özellikle ceza hukuku alanında ortaya konulan 
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kanunlaştırma faaliyetleri İslam hukukunun ukubât (ceza hukuku) alanı esas alınarak 

oluşturulmuştur. İslam hukukunda suçlar öngörülen ceza açısında temelde iki kısımda 

değerlendirilmiştir. Cezası nassla belirlenen suçlar ve cezası devlet başkanına veya onun yetkili 

kıldığı yargı organlarına bırakılan suçlar (Udeh, 1977, s. 1, 78; Çalışkan, 1989, s. 11, 372). Bu 

açıdan değerlendirildiğinde özellikle Tanzimat döneminde yayımlanan ceza kanunlarının İslam 

hukukuna uygunluğu açısından tartışmaları da beraberinde getirmiştir.  

Bu çalışmada ilgili dönemde vazedilen kanunnameler İslam ceza hukuku doktrini açısından 

inceleme altına alınmıştır. Öncelikle İslam ceza hukukunda suç ve cezaların tasnifi öz şekilde 

açıklanmış sonrasında Tanzimat döneminde yayımlanan ceza kanunnamelerinin mahiyet ve 

özelliklerine değinilmiştir. Bu değerlendirmeden sonra ise yayımlanan kanunnamelerin İslam 

ceza hukuku açısından analizi yapılmıştır. Bu mütevazı araştırma yapılırken ilgili dönem 

kanunnameleri üzerine inceleme yapan belirli araştırmacıların çalışmalarından da azami şekilde 

faydalanılmaya gayret gösterilmiştir.  

1. Kanunlaştırma Hareketleri Açısından Tanzimat Dönemi 

Tanzimat dönemi, Abdülmecid’in tahta çıkışı sonra 3 Kasım 1839 tarihinde Gülhane 

bahçesinde Hatt-ı Hümayûn’un okunmasıyla başlayıp II. Abdülhamid’in meşrutiyeti ilan ettiği 

23 Aralık 1876 tarihine kadar devam etmiştir. Bu dönemde dış güçler, gayrimüslim tebaanın 

haklarının düzenlenmesi noktasında Osmanlı devleti üzerinde baskı kurmuş, reforma 

zorlamışlardır. İçeriden de birçok kesim bu reform sürecine destek vermiştir (Şentop, 2005, s. 

649). Yine bu dönemde aynı amaca matuf 1856 tarihinde Islahat Fermanı ilan edilmiştir.   

Tanzimat Fermanı ile birlikte en önemli yenilik adımları kanunlaştırma faaliyetleri üzerinden 

gerçekleşmiştir. Hazırlanan kanunların bir kısmı tedvin iken bir kısmı iktibas, bir kısmı ise 

karma yöntemle kaleme alınmıştır. Bu kanunlaştırma faaliyetleri cumhuriyetin ilanına kadar 

devam etmiştir. Yeniden yapılanmaya yönelik bu çalışmaları şu şekilde sıralamak mümkündür:  

- 1256 (1840) tarihli Ceza Kanunname-i Humayûn 

- 1266 (1850) tarihli Kanunname-i Ticaret  

- 1267 (1851) tarihli Kanun-i Cedîd (Ceza Kanunu) 

- 1274 (1858) tarihli Arazi Kanunnamesi 

- 1274 (1858) tarihli Ceza Kanunname-i Humayûn 

- 1278 (1861) tarihli Usul-i Muhakemât-ı Ticaret Nizamnamesi 

- 1280 (1863) tarihli Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi 

- Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye (1868-1876) 

- 1293 (1876) tarihli Kanun-i Esasî 

- 1296 (1879) tarihli Usul-i Muhakemat-ı Cezaiye Kanun-u Muvakkatı 

- 1297 (1880) tarihli Usul-i Muhakemat-ı Hukukiye Kanunu  

- Hukuk-ı Aile Kararnamesi (25 Ekim 1917) 
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- Usul-i Muhakeme-i Şer’iyye Nizamnamesi (1917) (Akman, 1985, s. 18; Şentop, 2005, 

s. 652) 

Bu çalışmada ilgili dönemde vazedilen kanunnameler İslam ceza hukuku doktrini açısından 

inceleme Bu süreçte kısa aralıklarla arka arkaya yayımlanan ceza kanunnameleri dikkat 

çekmektedir. Zira bu döneme kadar tecziye işlemleri fıkıh kitaplarında yer alan müçtehitlerin 

yaklaşımları esas alınarak kadıların içtihadı üzerinden gerçekleştirilirken artık meri ceza 

kanunu çerçevesinde adım atılması zorunluluğu doğmuştur. 

1.1.   1256 (1840) tarihli Ceza Kanunname-i Humayûn 

1256 tarihli ceza kanunu Tanzimat Fermanı’nın ilanından kısa bir süre sonra hazırlanan ilk 

kanunudur. 3 Mayıs 1840 tarihinde yürürlüğe giren bu kanun bir mukaddime, on üç fasıl toplam 

kırk madde ve hatimeden ibarettir. Kanun, Sadrazam Hüsrev Paşa başkanlığında vekiller, 

ulema, adliye teşkilatı üyeleri ve diğer önemli şahsiyetlerden oluşan toplam kırk dört kişilik 

komisyon tarafından hazırlanmıştır (Akgündüz, 1986, s. 809-820). Kanun şekil açısından 

incelendiğinde Batı’da hazırlanan kanunlara benzerlik gösterdiği söylenebilir (Şentop, 2005, s. 

653). Fakat kanunun içeriği tetkik edildiğinde İslami esaslara sıkı sıkıya bağlı kalındığı ve yerli 

bir kanun olduğu görülmektedir (Aydın, 1993, s. 7/481).   

 Kanun incelendiğinde ilk maddelerde, İslam ceza hukukunda da öncelikli belirtilen kısas ve 

had cezası gerektiren suçlara yer verildiği görülür. Devamında ise ta’zir cezası gerektiren suçlar 

kapsamında değerlendirilen kamu görevi icrası sırasında memurların işleyebileceği suçlar 

tanzim edilmiştir. Suç türleri ve çeşitliliği açısından oldukça sınırlı sayıda suç ele alınmış ve 

kanun oluşturma tekniği bakımında önemli eksikleri bulunmuş olsa da 1256 tarihli Ceza 

Kanunname-i Humayûn’u bu dönemde hazırlanan ilk ceza kanunu olması hasebiyle büyük 

önemi haizdir. 

1.2.  1267 (1851) tarihli Kanun-ı Cedîd (Ceza Kanunu) 

1267 tarihli bu kanun Tanzimat döneminde hazırlanan ikinci ceza kanunudur. İçerik olarak 

1256 tarihinde kabul edilen bir önceki ceza kanununu tamamlayıcı mahiyettedir. Hatta birçok 

madde aynen işlenmiş, sadece bazı maddelerde düzeltme ve ilavelerde bulunulmuştur. Kanun 

bir mukaddime, üç fasıl, toplam 43 maddeden müteşekkildir (Akgündüz, 1986, s. 821-831). 

Bir önceki ceza kanunundan on bir yıl sonra hazırlanan bu ceza kanununa Kanun-ı Cedîd (Yeni 

Kanun) adı verilmiş olsa da gerek kanun hazırlama sistematiği gerekse içerik açısından bir 

önceki ceza kanunundan çok farklı değildir. Öyleyse neden yeniden bir kanun düzenleme gereği 

hissedilmiştir doğrusu bu konu pek açık değildir. Fakat yapılan tadilatlar dikkate alındığında 

ilerleyen zaman zarfında kanun maddeleri üzerinde bazı düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç 

duyulduğu kanaati bizlerde hasıl olmuştur. Ayrıca bu kanun da yine İslam ceza hukuku 

doktrinine bağlı olarak hazırlandığını belirtmek gerekir. 
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1.3.  1274 (1858) tarihli Ceza Kanunname-i Humayûn 

1274 tarihli ceza kanunu Tanzimat döneminde yayımlanan önceki iki ceza kanununa göre daha 

sistematik olduğu gibi suç türlerine göre de daha kapsamlıdır. Kanunu hazırlayan komisyonda 

dönemin önemli hukukçularından Ahmet Cevdet Paşa ile birlikte toplamda sekiz kişi görev 

almıştır. Kanun bir mukaddime, iki bab, toplamda 264 maddeden oluşmaktadır. Mukaddime 

kısmı 4 fasıldan, birinci bab 16 fasıldan, ikinci bab 12 fasıldan, üçüncü bab ise 11 maddeden 

oluşmuştur (Akgündüz, 1986, s. 834-876). Oldukça kapsamlı hazırlanan bu ceza kanunu 1277 

ve 1285 tarihlerinde önemli değişikliğe uğramış, yüzü aşkın maddede tadilat yapılmıştır. 

Bununla birlikte bu ceza kanunu cumhuriyetin ilanına kadar yürürlükte kalmıştır (Akgündüz, 

1986, s. 806 ; Aydın, 1993, s. 7/482; Şentop, 2005, s. 658). 

1274 tarihli Ceza Kanunname-i Humayûn İslam ceza hukuku doktrinine uygunluğu açısından 

üzerinde tartışmaların olduğu bir kanundur. Bazı hukukçular bu kanunun 1810 tarihli Fransız 

Ceza Kanunu’nun bir tercümesi mahiyetinde olduğunu belirtirken (Bozkurt, 1996, s. 100), bazı 

hukukçularımız ise kanunun İslam hukuku anlayışından kopmadığını belirtmiş (Akgündüz, 

1986, s. 806), hatta bazılarına göre ise bu kanun zikri geçen Fransız Ceza Kanunu ile yerli 

hükümlerin bir araya getirilmesinden müteşekkil olduğunu söylemiştir (Aydın, 1993, s. 482). 

İlgili kanunname incelendiğinde ilk maddelerde cezayı gerektiren suçların sınıflandırıldığı 

görülür. Daha sonraki bölümlerde çeşitli suçlar ve bu suçlara öngörülen cezalar tanzim 

edilmiştir. Kanunnamede yer alan suçları genel olarak devlet aleyhine işlenen suçlar, rüşvet, 

hırsızlık, irtikâp, kalpazanlık, görevi ihmal, kundakçılık, adam öldürme ve müessir fiiller, 

tecavüz, yalan şahitlik, iftira, kumar, zabıtanın görevine engel olma şeklinde sıralamak 

mümkündür. Suç türleri ve bunlara öngörülen cezalar açısından değerlendirildiğinde 1274 

tarihli kanunname önceki iki ceza kanununa göre daha kapsamlı olduğunu söylemek 

mümkündür.    

2. İslam Hukukunda Suçların Tasnifi 

Suça öngörülen ceza açısından İslam hukukunda suçlar temelde iki kısma ayrılır: Cezası nass 

(Kur’an ve sünnet) ile belirlenen suçlar ve cezası devlet başkanına ya da onun yetkilendirdiği 

yargı organının takdirine bırakılan suçlar. Ayrıca cezası nassla tespit edilen suçlar da kendi 

içinde kul (kişi) hakkını ihlal eden suçlar ve Allah hakkını (kamu hukuku) ihlal eden suçlar 

olarak ikiye ayrılmıştır. Bu taksim dikkate alınarak suçlar; had cezası gerektiren suçlar (had 

suçları), kısas ve diyet gerektiren suçlar ve ta’zir cezası gerektiren suçlar olarak üç ana başlıkta 

toplanmıştır (Udeh, 1977, s. 1/78; Ebu Zehra, 1998, s. 1/39). 

2.1.   Had Cezasını Gerektiren Suçlar  

Allah hakkı olarak miktarı şârî tarafından belirlenen cezayı kesin olarak gerektiren suçlardır. 

Bu suçlar ve bu suçlara belirlenen cezalar nassla yani Kur’an ve sünnet ile tespit edilmiştir. 

Allah hakkı olarak belirtilen ve miktarı şârî tarafından belirtilen bu suçlar şöylece sıralanır: 
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Mülkiyet aleyhine işlenen hırsızlık ve hirâbe (yol kesme/gasp) suçları, devlete isyan suçu, hak 

din aleyhine işlenen irtidad suçu, beden sağlığı ve toplum aleyhine işlenen şurb (içki içme) 

suçu, aile düzenine karşı işlenen zina ve kazf (iffete iftira) suçu (Ebu Zehra, 1998, s. 1/50-51; 

Dağcı, 1996, s. 24; Akalın, 2016, s. 44). 

Bu tip suçların cezası İslam’da bizzat şâri’ tarafından belirlenmesi sebebiyle Allah hakkı olarak 

vasıflandırılmıştır. Bu sebeple ilgili suçlar sabit olduktan sonra öngörülen cezanın azaltılması, 

düşürülmesi veya affı söz konusu olmaz (Bilmen, 1985, s. 3/187). 

2.2.  Kısas ve Diyet Gerektiren Suçlar  

Bu tür suçlar, şahısların hayatına ya da vücut bütünlüğüne karşı işlenen suçlar olup adam 

öldürme ve müessir fiiller olarak ikiye ayrılır. Bu tip suçların cezası Kur’an ve sünnet tarafından 

açıkça tespit edilmiştir. Bu suçların kasten işlenmesi durumunda şârî tarafından öngörülen ceza 

kısas, kastın aşılması veya taksirle işlenmesi durumunda öngörülen ceza ise diyettir (Dağcı, 

1996, s. 23).  

Kısas ve diyet gerektiren (adam yaralama ve öldürme gibi) suçlar doğrudan şahıs haklarına 

yönelik olması sebebiyle cezaları, mağdur ya da mirasçılarının talebi üzerine uygulanır. Miktarı 

nassla tayin edilen bu cezalar kişi haklarını doğrudan ilgilendirmesi sebebiyle, mağdur kişi ya 

da onun mirasçısı isterse suçluyu bağışlama hakkına sahiptir. Af ise cezayı düşürür (Bilmen, 

1985, s. 3/27-32; Akalın, 2016, s. 45). 

2.3.  Ta’zir Cezasını Gerektiren Suçlar  

Bunlar nass (Kur’an ve sünnet) ile yasaklanmasına rağmen cezası şârî tarafından belirtilmeyen 

veya mubah olduğu halde zamanla toplum için zararlı bir özellik kazanmasından ötürü devlet 

başkanı ya da yetkili kıldığı yargı organları tarafından suç sayılıp karşılığında cezalar öngörülen 

fiillerdir. Had ve kısas cezası gerektiren suçlardan farklı olarak ta’zir gerektiren suçlarda şârî 

tarafından belirlenmiş sabit bir ceza söz konusu değildir. Buna göre ta’zir cezası gerektiren 

suçlara faizli alış veriş, yalancı şahitlik, hakaret, rüşvet gibi filler örnek verilebilir (Bilmen, 

1985, s. 3/305; Dağcı, 1996, s. 24).  

Bu tip suçlardan bazıları Allah hakkına müteallik iken bazıları ise şahıs haklarına yönelik 

olabilir. Cezası nassla belirlenen (had, kısas gibi) suçların sayısı belli olmasına karşın ta’zir 

cezasını gerektiren suçların sayısında herhangi bir sınır söz konusu değildir. Buna göre İslam 

ceza hukukunda suçların önemli bir kesimini ta’zir suçları teşkil eder. İslam hukukunda (cezası 

şârî tarafından belirlenen suçlar hariç) hangi fiillerin suç sayılacağı toplumun maslahatları 

dikkate alınarak karar verecek yetkili kişi ve kurumlara bırakılmıştır. Tanınan bu yetki ise 

İslam’ın temel hükümleri, prensipleri ve teşri ruhu ile kayıtlandırılmıştır. (Ebu Zehra, 1998, s. 

1/91) Yine ta’zir kapsamında yer alan cezaların tespit ve tatbik de belirli kayıtlar dâhilinde 

devlet başkanına veya onun yetkili kıldığı yargı organlarının takdirine bırakılmıştır. Şârî 

tarafından, suç ve suça öngörülecek cezanın takdirinde, devlet başkanına veya onun yetkili 
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kıldığı yargı organına tanınan bu salahiyetin muhakeme usulü açısından pratik birçok faydayı 

da sağladığı muhakkaktır.  

3. Tanzimat Döneminde Yayınlanan Ceza Kanunnamelerinin İslam Ceza Hukuku 

Açısından Analizi  

İslam hukukunda öngörülen ceza açısından suçların temelde ikiye ayrıldığını daha önceki 

başlıkta belirtmiştik. Bu ayrıma göre cezası nassla belirlenen had ve kısas gerektiren suçlarda, 

devlet başkanına veya onun yetkili kıldığı hâkime suça öngörülen cezayı arttırma, azaltma veya 

kaldırma yetkisi tanınmamıştır. Bu suç tiplerinde suç tespit olunduğu takdirde öngörülen ceza 

faile aynen uygulanır. Bu suç tiplerinin dışında ta’zir cezası gerektiren suçlarda ise takdir yetkisi 

devlet başkanına veya onun yetkili kıldığı yargıya bırakılmıştır. Devlet başkanı veya yetkili 

merci İslam’ın ahkâmına, temel prensiplerine ve teşri ruhuna aykırı olmamak kaydıyla faile 

bedensel veya hürriyeti kısıtlayıcı veya para cezası takdirinde bulunabilir. Bu noktadan 

hareketle Tanzimat döneminde çıkarılan ceza kanunnamelerini tek tek tahlil edebiliriz. 

1256 (1840) tarihli Ceza Kanunname-i Humayun’un başlangıcında yer alan Hatt-ı Hümayûn 

kısmında “Kanunname-i mezkûrenin hâvî olduğu bilcümle medlûl ve ifadesi vakıa şer’ ve akla 

muvafık ve niyât-ı Hayriye-i şahanemize mutabık görünmüş…” ifadesinde de yer verildiği üzere 

kanunnamenin şer’î hükümlere yani İslam esaslarına muvafık olduğu teyit edilmiştir. Ayrıca 

kanunnamenin ilk maddelerinde kısas ve had cezası gerektiren suçlarda, suçun tespiti halinde 

vezir dahi olsa faile İslam’da öngörülen cezanın tatbiki vurgulanmıştır. Geri kalan maddelerde 

ise ta’zir cezası gerektiren suçlara değinilmiş ve bunların cezasının tespit ve tatbiki ise devlet 

başkanı tarafından yetkilendirilen kişi ve kurumlara bırakılmıştır. Yine bu kanunnameyi 

sadrazam dâhil alimlerden, adliye teşkilatından, vekillerden ve konuya vakıf diğer kişilerden 

toplam kırk dört kişinin incelediği düşünülürse durum daha da belirgin hale gelmiş olmaktadır.  

Buna göre 1256 tarihinde yayımlanan ceza kanununun İslami prensiplere aykırı olmadığını 

bilakis İslam ceza hukukunun temel düsturlarını esas alarak düzenlendiğini söylemek 

mümkündür.   

1267 (1851) tarihli Kanun-ı Cedîd ise, maddeler üzerinde yapılan düzeltme ve düzenlemelerle 

birlikte bir önceki ceza kanununun eksiklerini tamamlayan bir hüviyete sahiptir. Hatta birçok 

madde yeni kanunda aynen kayıtlandırılmıştır. Buna göre bu kanun bir önceki kanunla aynı ya 

da benzer maddeleri içerdiği dikkate alınırsa zaten İslam hukukuna aykırı olmayacağı kanaatine 

varılabilir. Kaldı ki mukaddime kısmında yer alan “…mevâdd-ı selâse (üç mesele) ki emniyet-

i can ve mal ve mahfuziyet-i ırz ve namustur. Bunlar esas-ı adimu’l-indiras (hiçbir zaman yok 

olmayacak) şer’i şerif üzerine mebni olarak tekallübat-ı dehriye (zamanın değişmesiyle) kabil-

i tegayyür ve tezelzül olamayacağı (değişmeyeceği) derkârdır” ifadeyle zaman değişse dahi 

İslami esaslardan vazgeçilmeyeceği beyan edilmiştir. Tüm bu durumlar dikkate alındığında 

1267 tarihli Kanun-ı Cedîd’in de İslam ceza hukukunun temel düsturlarına aykırı olmadığı 

aşikârdır.  
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1274 (1858) tarihli Ceza Kanunname-i Humayûn ise bazı noktalarda 1810 tarihli Fransız Ceza 

Kanunu’na benzemesi hasebiyle kimi hukukçular tarafından eleştiriye uğramıştır. Öncelikle 

belirtmek gerekir ki bu kanunname ilgili Fransız Ceza Kanunu’nun birebir tercümesi veya 

kopyası değildir. Tanzimi noktasında benzerlik göstermesi de bir kopyası olduğu anlamına 

gelmez. Zira hem kurulun başında bulunan Ahmet Cevdet Paşa’nın ve hem de heyette yer alan 

üyelerin İslami inancı ve bilgisi buna müsaade etmez. Ayrıca kanunun birinci maddesinde şer’i 

hükümlere aykırı hareket edilmeyeceği açıkça şöylece beyan edilmiştir:  

“Doğrudan doğruya hükümet aleyhine vuku bulan cerâimin icrây-ı mücâzatı devlete ait olduğu 

gibi, bir şahıs aleyhinde vuku bulan cerâimin âsayiş-i umumiyi ihlal eylemesi ciheti dahi kezalik 

devlete ait olduğundan, tayin ve icrası şer’an emr-i ulül-emre ait olan ta’zirin tayin-i derecâtını 

dahi iş bu Kanunname mütekeffil ve mutazammım olup ancak herhalde şer’an muayyen olan 

hukuk-u şahsiyeye halel gelmeyecektir.”  

Bu maddede de belirtildiği üzere kanunnamede ta’zir suçlarının tanzim edildiği bunun ise devlet 

başkanı tarafından veya yetkili kişi ve kurumlar tarafından yürütülebileceği şer’an da bunda bir 

mahsur olmadığı beyan edilmiştir. Yine içerik maddeler incelendiğinde; kısas ve had cezası 

gerektiren suçların cezalarının İslam hukukuna münasip şârî’in belirttiği şekilde 

uygulanacağının beyan edildiği, geri kalan devlet aleyhine işlenen suçlar, rüşvet, hırsızlık, 

irtikâp, kalpazanlık, görevi ihmal, kundakçılık, yalan şahitlik, iftira, kumar, zabıtanın görevine 

engel olma suçların ise ta’zir cezası gerektiren suçlar kapsamında değerlendirilerek yine İslam 

hukukuna uygun şekilde tecziye edildiği görülmektedir. Hatta kanun şekil açısından da 

incelendiğinde önceki iki kanuna müradif bölümlerle birlikte fasıllara ayrıldığı açıkça 

gözükmektedir. Tüm durumlar dikkate alındığında 1274 tarihli ceza kanunu her ne kadar 

dönemin batılı ceza kanunlarına şekilsel benzerlikler gösterse de İslam hukuk prensiplerinden 

ve İslam ceza hukuku düsturundan ayrılmadığı görülebilir.  

Tanzimat döneminde yayımlanan her üç ceza hukuku böylece tahlil edildiğinde, bazı noktalarda 

dönemin batılı ceza kanunlarına benzerlik gösterse de temelde İslam hukukunun 

prensiplerinden ayrılmadığı söylemek mümkündür.  

Sonuç 

İslam hukukunda öngörülen cezalar açısından suçlar temelde iki kısma ayrılır.  Bunlar, cezası 

Kur’an ve sünnet ile belirlenen suçlar ve cezası devlet başkanına ya da onun yetkilendirdiği 

yargı organının takdirine bırakılan suçlar. Ayrıca cezası Kur’an ve sünnetle tespit edilen suçlar 

da kendi içinde kul (kişi) hakkını ihlal eden suçlar ve Allah hakkını (kamu hukuku) ihlal eden 

suçlar olarak ikiye ayrılır. Bu taksim dikkate alınarak suçlar; had cezası gerektiren suçlar (had 

suçları), kısas ve diyet gerektiren suçlar ve ta’zir cezası gerektiren suçlar olarak üç ana başlıkta 

toplanmıştır. Had ve kısas gerektiren suçların cezası nass ile yani Kur’an ve sünnetle tespit ve 

tayin edilmiştir. Bu suçların cezası ne devlet başkanı ne de kişi ve kurumlarca arttırılamaz, 

azaltılamaz veya kaldırılamaz. Fakat ta’zir cezası gerektiren suçların hem mahiyeti hem de 



INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-VI 

December 20-22, 2022 
 

Abstracts Book 101 www.aegeanconference.com 

 

tecziyesinin tayin ve tespiti devlet başkanı veya onun yetkili kıldığı hâkimler tarafından 

yapılabilir. Bu durumda Tanzimat döneminde yayımlanan ceza kanunları incelendiğinde her üç 

kanununda şu durum açıkça görülebilmektedir: Yayımlanan üç ceza kanununda, had ve kısas 

gerektiren suçlarda nassa bağlı kalınarak şârî’in koyduğu hükümlere tabi olunmuş, ta’zir 

gerektiren suçlarda ise tanzim etme gayretinde olunmuştur.  
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ÖZET 

Allah ve insan ilişkisi ruhların yaratılışı (kâlû belâ)  ile başlamaktadır. Allah insanı yaratarak 

kendisine muhatap kılmış ve ona söz hakkı tanımıştır. İnsan ise kendisini tanıyan varlık 

karşısında takındığı tavır ile anlam ve değer kazanmıştır. Bu bağlam da Allah ve insan ilişkisi 

üç ana başlıkta toplamak mümkündür. Bunlar; Ontolojik (varoluş) ilişkisi, mükâleme 

(haberleşme) ilişkisi ve rab-abd ilişkisidir. Bu üç ilişki çeşidi içerisinde en önemlisi ontolojik 

ilişkisidir. Yani Allah hâlıktır, insan ise mahlûktur. Bu ilişkiyi düzenleyen kurallar bütünü ise 

tevhid olarak adlandırılmaktadır. Zira İslam inancında Allah her zaman yaratan konumundadır 

ve hiçbir şekilde ortak kabul etmez. Bu da Allah’ın her şeyin sahibi olduğunu göstermektedir. 

Allah hiçbir şeye muhtaç değil, aksine her şey ona muhtaçtır. İnsan ise Allah’ın bu yaratıcı 

vasfına karşı sınırlarını bilmeli ve O’na karşı saygılı olmalıdır. İşte bu noktada istiğna kavramı 

ortaya çıkmaktadır. Çünkü insanın mal-mülk sahibi olması onu istiğnaya doğru 

meylettirmektedir. İstiğna, insana nispet edildiğinde insanın kendini yeterli görmesi, ilahi 

rehberliğe ihtiyaç duymamasıdır. Bu bakımdan istiğna temelde Allah ile insan arasındaki 

ontolojik ilişkiyi bozmakla beraber, diğer ilişki çeşidi olan mükâleme ve rab-abd ilişkisini de 

sekteye uğratmaktadır. Kur’an’da dört yerde kullanılan istiğna kavramı bir yerde Allah’a izafe 

edilirken, üç yerde ise insana izafe edilmektedir. Her ne kadar insana nispet edilen yerlerde 

müşrik tipolojiler ele alınmış olsa da Kur’an’ın evrensel mesajı Müslümanları da uyarmaktadır. 

Bundan dolayı Allah-insan, insan-insan ve kâinat-insan ilişkisinde rehber olan Kur’an’ın Allah 

ve insan ilişkisinde istiğna kavramına karşı ortaya koyduğu mesajlar ciddi öneme haizdir. 

Anahtar Kelimeler: Allah, İnsan, Kur’an, İstiğna   

 

ABSTRACT 

The relationship between Allah and man begins with the creation of souls (kalu bela). Allah 

created man and made him an interlocutor and gave him the right to speak. Man, on the other 

hand, has gained meaning and value with his attitude towards the being who knows him. In this 

context, the relationship between Allah and man can be grouped under three main headings. 

These are; It is the ontological (existence) relationship, the exchange (communication) 

relationship and the lord- servant relationship. The most important of these three types of 
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relationships is the ontological relationship. In other words, Allah is the self and man is a 

creature. The set of rules governing this relationship is called tawheed. In the Islamic faith, 

Allah is always in the position of the creator and does not accept any commonality. This shows 

that Allah is the owner of everything. Allah is not in need of anything; on the contrary, 

everything is in need of him. Man, on the other hand, must know the limits of Allah towards 

this creative attribute and be respectful towards him. At this point, the concept of istiğna 

emerges. Because the fact that a person owns property inclines him towards resignation. The 

exception is that when compared to man, man considers himself sufficient and does not need 

divine guidance. In this respect, although the requisition fundamentally disrupts the ontological 

relationship between God and man, it also disrupts the other kind of relationship, the muqalama 

and the Lord-servant relationship. The concept of istiğna, which is used in four places in the 

Qur'an, is attributed to Allah in one place and to man in three places. Although polytheistic 

typologies are discussed in places where people are relativated, the universal message of the 

Qur'an also warns Muslims. For this reason, the messages of the Qur'an, which is a guide in the 

relationship between Allah and man, man and the universe, against the concept of istiğna in the 

relationship between Allah and man are of great importance. 

Keywords: Allah, Human, Qur’an, İstağna 

 

GİRİŞ 

1. Allah, İnsan ve Kâinat İlişkisine Genel Bir Bakış 

Mevcut olan bütün varlık arasında ilişki bulunmaktadır. Varlık arasındaki ilişkinin merkezi ise 

Allah’tır. Zira Allah, insan ve kâinat arasındaki en önemli ilişki ise ontolojik (varoluş) 

ilişkisidir. Allah dışındaki bütün varlık mahlûk iken Allah ise her şeyin yaratıcısıdır. Allah ve 

diğer bütün mahlûk arasındaki ilişkinin parametreleri ise mükâleme (haberleşme) yoluyla yani 

Kur’an üzerinden belirlenmiştir. Kur’an’a göre kâinatın konumu Allah’ın vahdaniyetine ve 

kudretine işaret eden delillerdir. Ayrıca Kâinat, Allah’ın tekvin sıfatından gelen sözsüz 

kelimeleridir. İnsanı Allah’a yönlendirir ve tanıttırır. (Alvanî, 2018; Bayraktutan, 2019).  

Kur’an’ın kâinata atıf yaparak insanı düşünmeye sevk etmesi de kâinatın konumu belirlemesi 

açısından önemlidir. Bu bağlamda gece ve gündüzün yer değişmesi ile güneş ve ay’dan 

bahsedilmesi bizleri kâinat üzerinden mutlak hakikate götürmektedir. (Bakara: 2/161; Al-i 

İmran: 3/27, 90, 190; A’raf: 7/54; Yunus: 10/6; İsra:17/12; En’am: 6/96; A’raf: 7/54; Yunus: 

10/5; Ra’d: 13/2; İbrahim: 14/33; Nahl: 16/12; Enbiya: 21/33). Kur’an’ın muhatabı olan insanın 

ise birçok ayette “Akletmezmisiniz” (Bakara, 2/164; Yasin:36/68)  ifadeleri ile uyarılması ise 

kâinat üzerindeki bu işaretler üzerine düşünmesi ve hikmetin peşinden gitmesi gerektiğini 

ortaya koymaktadır. (Zemahşerî, 1987; Razî, 1999,  Mevdudî, 1991; Elmalılı, 1971). Bu 

bağlamda hikmet arayışlarının sadece soyut dünyasında yapılmaması gerektiğini ifade etmek 

mümkündür. 
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Kâinat içerisindeki her şey Allah’ın kudreti karşısında itaatkar bir şekilde karşımıza 

çıkmaktadır. Bu bağlamda ayetler pasajında bu durum sacit, müsebbih ve müslim ifadeleri şu 

şekilde vurgulanmaktadır: “Bitki ve ağaç secde ederler.” (Rahman: 55/6). “Yedi gök, yer ve 

bunların içinde bulunanlar, Allah'ı tesbih ederler. Hiçbir şey yoktur ki hamd ile O'nu tesbih 

etmesin. Lakin siz, onların tesbihatını tam anlamazsınız. Şüphesiz O, Halîm’dir - Ğafur’dur.” 

(İsra: 17/44). “Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve arza, ‘İster istemez gelin’ 

dedi. Her ikisi de ‘isteyerek geldik’ dediler.” (Fussilet: 41/11). Kâinatın içerisindeki bütün eşya 

kendine özel lisanı ile Allah’ı tanımakta ve itaatini bildirmektedir. Bundan dolayı kâinat 

içerisindeki her şey Allah’ın varlığına ve birliğine delil olarak ifade edilmiştir:    وفي كل ِّ شيٍء

د    ;Her şeyde onun birliğine delalet eden bir ayet vardır.” (Razî, 1999“  له آيةٌ تدل على أنَه واحِّ

Ebu Hayyân, 1999). Allah’ın kâinat üzerinden verdiği mesajlar tevhid inancına yöneliktir. 

Gerek şeyin yaratıcısı olarak ifade edilmesi gerekse mahlûkat ile yakından bizzat ilgilenmesi 

insanın efkarını kendisine yönlendirmeye dönük mesajlardır. (Tantavî, 1998; İbn Aşur, 1984). 

Dolayısıyla kâinatın Allah’a ibadet eden nesneler bütününden oluştuğunu ifade edebiliriz. 

Allah ve insan ilişkisine baktığımızda ise öne çıkan durum kâinat ile benzer olduğu gibi farklı 

yönleri bulunmaktadır. Zira kâinat imtihana tabi değilken insan imtihan olmaktadır. Ceza ve 

mükâfat ile sonuçlanan bir imtihan ile emaneti yüklenmiştir. Kâinatın içindeki nesnelerin 

tamamı Allah’a itaat ederken insanın Allah’a itaati konusunda serbest bırakılmıştır. (Kehf, 

18/29; Ahzab, 33/72; Fussilet: 41/11). İnsan Allah’ın halifesi olarak nitelendirilmiş ve özel 

muhatabı durumuna gelmiştir. Nitekim Allah’ın insanı ve büyün kâinatı yaratmasına rağmen 

insan için kendi elleriyle, en güzel şekilde yarattığını ve kendi ruhundan üflediğini ifade etmesi 

insan için özel bir muhatabiyet makamına çıkardığını göstermektedir. (Hicr: 15/29; Sad: 38/75; 

Tin: 95/4). İnsanın bu özel konumundan sonra Allah’a karşı görevi ise O’na kulluk yapmaktır. 

Zira insan Allah’ın yazılı vahyini okuduktan sonra görsel vahyi olan kâinatı da okuyarak tevhid 

inancını ziyadeleştirmelidir.(Zuhaylî, 2001; Karaman vd. 2012). Bu noktada insana yön 

verecek olan Kur’an’ın hidayet ve furkan özellikleri öne çıkarak insanı Allah’a yönlendirmekte 

ve istiğnâ kavramından uzaklaştırmaktadır. (Nahl:16/89; İsra:17/9; Furkan: 25/1). Çünkü 

insanın aciz ve zayıf birçok yönü bulunmaktadır. Fikri olarak kendini Allah’tan uzak görmesi 

doğru değildir. Bu noktada yazılı vahiy olan Kur’an insan fikri istiğnâya karşı uyarmaktadır. 

Şimdi bu kavramın detaylarını ele almaya çalışacağız.   

2. İstiğnâ Kavramı ve Kur’an’da Kullanımı 

İstiğnâ kelimesi غنى g-n-y fiilinin istif’al kalıbındandır. G-n-y fiilinin temelde iki anlamı 

bulunmaktadır. Bunlar; “yeterli olmak ve ses” anlamlarıdır. Sözlük anlamı itibariyle ise 

“zenginlik, bir şeyi yeterli görüp başkasına ihtiyaç duymamak, mal çokluğunun yanında yeterli 

kuvvete sahip olmak ve bir yerde ikamet etmek” anlamlarına gelmektedir. (Ferahidî, 1985; 

Askerî, 1992). İstif’al kalıbı olan istiğna استغنى ise “zenginlik istemek, bir şeyle iktifa edip 

başkasına muhtaç olmamak” anlamına gelmektedir. (Askerî, 1992; Topaloğlu, 1996). İstiğna, 
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dünya met’alarına karşı gözün tok olması, doyuma erme, istikbal için ihtiyacı olmama, ferdi 

bireyselliğe saplanma, dünya malına dalıp ahirete ihtiyacı olmadığını düşünme anlamını da 

ifade etmektedir.(Elmalılı, 1971; İşleyen, 2019; Kaya, 2017). 

 Kur’an’da olumsuz anlamda kullanılan istiğna kelimesinin davranıştaki karşılığı “tuğyan” 

kelimesi ile ifade edilmektedir. Çünkü kendini yeterli görmenin pratiğe yansıması ölçüsüz 

olmak, taşkınlık yapma potansiyeline sahip olmaktır. Kur’an ise bu taşkınlığı “tuğyan” olarak 

ifade etmektedir. (Nazi’at: 79/37; Taberî, 2000; Maverdî, tsz.). Dolayısıyla istiğnânın temelde 

insanı bireyselleştirip önce Allah’tan sonra insanlardan uzaklaştırdığını ifade edebiliriz. Çünkü 

bireyi tuğyanlığa sevk ederek Allah-insan ilişkisindeki hassas bir ilke olan tevhide zarar 

vermektedir.  

İstiğnâ kavramının G-n-y kökü isim ve fiil kalıplarıyla Kur’an’da 73 defa geçmektedir. 

Kullanılan anlamlar sözlük anlamlarına yakın olmakta ve birçok ayette ise “fakir” kelimesinin 

zıt anlamlısı olarak kullanılmaktadır. İstif’al kalıbından olan istiğna ise 4 ayette yer almaktadır. 

(Abdulbakî, 1945). Bir ayette Allah’a nispet edilen istiğna, üç ayette ise insana nispet edilmiştir. 

Allah’a nispet edilen istiğnâ kelimesinde inkârcıların gelen peygamberleri yalanladıkları ve yüz 

çevirdiklerine vurgu yapıldıktan sonra  ٌيد َحمِّ َغنِّيٌّ  َوَّللاه    Allah’da hiçbir şeye muhtaç“  َواْستَْغنَى َّللاه  

olmadığını gösterdi. Allah, Ğani’dir - Hamîd’dir.” (Teğabun: 64/6). şeklinde kullanılmıştır. Bu 

ayette istiğna esma-i hüsnadan olan “el-ganî” ile aynı anlamda kullanılmıştır. Allah’ın kâfirlerin 

itaatine ve iman etmesine ihtiyacı yoktur. (Razî, 1999; İbnü’l-Cevzî, 2001). Ayette ifade edilen 

istiğna da talep etme, isteme anlamında değildir. Mücerred fiil olarak “kendi kendine yeterli 

oldu” anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla Allah’ın onların imanından herhangi bir talebi 

yoktur. (Zemahşerî, 1987; Ebu Hayyân, 1999). 

Ayetteki “istiğna” kelimesi ile Allah’ın hem kendisinin hem de peygamberlerinin kâfirlerin 

imanına ihtiyacı olmadığı ve iman etmeleri için yeterli delil ortaya koyduğu, dolayısıyla bundan 

fazlasına muhtaç olmadığı gibi, “ganî” kelimesi ile de mahlûklarından hiç birine muhtaç 

olmadığını ifade ettiği belirtilmiştir. (Taberî, 2000; Kurtubî, 1964; Beydâvî, 1998; Nesefî, 

1998). Dolayısıyla istiğna ve ganî kelimeleri Allah’a izafe edilmekle beraber aynı anlamı ifade 

ederken, Allah’a nispet edilen bu iki kelimenin genel anlamda “Allah’ın kendi kendine yetmesi, 

herhangi bir şeyde/konuda hiçbir kimseye muhtaç olmaması, zatında ve sıfatlarında her türlü 

ihtiyaçtan münezzeh olması” (Kaya, 2017). şeklinde bir tanımlama yapılması da mümkündür. 

Diğer üç ayette ise istiğna kavramı insana nispet edilmiştir. Bu ayetlerde ise insanların 

kendilerini yeterli görerek ilahi rehberliğe ihtiyaç duymaması, Hz. Peygamber’in çağrısına 

kulak vermemesi, dünya zevklerini yeterli görüp ahirete ihtiyaç duymamasına vurgu 

yapılmaktadır.  Bu konuda öne çıkan Mekke müşriklerin tipolojileridir. Abese suresinde ki 

ayetler fezlekesinde vurgulanan bu durum, Mekke’nin önde gelenlerinin kendilerinin Allah’a 

ihtiyaçlarının olmadığı, Hz. Peygamber’e iman etmeye muhtaç olmadıklarını düşünenlerdir. 

Allah, Hz. Peygamber’i bu konuda eleştirmiş ve kendini müstağni görenler yerine, koşarak ve 
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korkarak imana gelenlere yönelmesini istemiştir. Bu ayette karşılaştırılan örnek tiplemeler, 

Mekke’nin önde gelen müşrikleri ile sahabeden Ümmü Mektum’dur. Müşriklere “istiğna”, 

sahabeye ise “sa’y ve haşyet” kelimeleri izafe edilmiştir.  (Abese: 80/1-10.; Şevkanî, 1994; İbn 

Kesîr, 1999; İbn Aşur, 1984; Sabunî, 1997). 

Diğer istiğna kelimesi ise Leyl suresinde yer almaktadır. Sebeb-i nuzûl cihetiyle bakıldığında 

Hz. Ebu Bekir ile Ümeyye b. Halef örnekleri üzerinden ele alınmaktadır. Hz. Ebu Bekir 

Müslüman köleleri satın alıp azad ederek malını Allah yolunda harcarken, Ümeyye b. Halef ise 

ihtiyaç sahibi insanlardan malını esirgeyerek cimrilik yapmaktadır. İstiğnanın yer aldığı ayetler 

pasajı bu iki tipoloji hakkında nazil olmuştur. (Taberî, 2000; Maverdî, tsz.; İbnü’l-Cevzî, 2001). 

Ayetler pasajında Müslüman tipolojisi i’tâ (vermek), ittika (korkma, sakınma) ve tasdik 

(onaylama) kelimeleri ile vasıflandırılırken, müşrik tipolojisi ise buhl (cimrilik), istiğna ve 

tekzib kelimeleri ile vasıflandırılmaktadır. (Leyl: 92/1-11). 

İstiğna kelimesinin insana nispet edildiği üçüncü yer ise Alak suresidir.  Bu surede ise eleştirilen 

müşrik tiplemesinin Ebu Cehil olduğu ifade edilmiştir. Nitekim Ebu Cehil “Lat ve Uzza’ya 

yemin olsun ki Muhammed’i namaz kılarken görürsem ensesine binip yüzünü toprağa 

sürteceğim” demiş ve Hz. Peygamber’i namaz kılmaktan men etmeye çalışmıştır. Fakat 

söylediklerini yapmaya çalıştığında ise aniden geri döndüğü ve elleriyle kendini korumaya 

çalıştığı rivayet edilmektedir. Hz. Peygamber ise “Eğer bana yaklaşsaydı, melekler onu parça 

parça edeceklerdi.” demiştir. İstiğna kelimesinin de yer aldığı 6-19 ayetlerinin bu olay üzerine 

nazil olduğu belirtilmiştir. (Alak: 96/19; Zemahşerî, 1987; Ebussuud, tsz.; Karaman vd., 2012). 

İnsana nispet edilen istiğnanın geçtiği üç sure de Mekkî surelerdir. İfade edilen tarzlar daha çok 

müşrik/kafir tiplemeleri üzerinden yapılmaktadır. Dolayısıyla ifade edilen istiğna 

tiplemelerinin hiç birinde isim olarak müşrikler veya sahabiler zikredilmemiştir. Çünkü 

Kur’an’ın mesajı evrensel olduğu için kişilerin şahsına inhisar edilmemektedir.  

İstiğna özelliğine sahip karakterli insanların, tarihin her döneminde olduğunu ifade edebiliriz. 

İstiğna öncelikle bireyde başlamakta ve daha sonra da topluma yansımaktadır.  Özellikle de 

zengin olan bireylerin Allah ile olan ilişkiler daha zayıf olmakta ve kendilerini toplumun 

üstünde görmektedir. (Bu ifade bütün zenginler için geçerli değildir.) Toplumsal ilişkilerini ego 

tatmini üzerinden gerçekleştirmekte ve insanların kendisine buğz etmesine neden olmaktadır. 

Çünkü bu tiplemeler hiç kimseye muhtaç olmadıklarını düşünmektedirler. Dolayısıyla narsist 

bir kişiliğe sahip olurken, yaşantı olarak sekülerleşmektedirler.  

İstiğna bazen de düşünce sistemi olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle de modern dönemde 

kutsalların geri plana atılıp bunlara ihtiyaç olmadığı gibi fikirler, istiğnanın modern dönemdeki 

tezahürüdür. (Kaya, 2017). Bu da Allah ve insan ilişkisinde istiğnanın ortaya çıktığını 

göstermektedir. 
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2.1. İstiğnanın Ortaya Çıkardığı İki Kavram: İ’raz ve Mehcur 

Bu iki kavram ise istiğnâ seviyesinde olmamakla beraber istiğna kavramının başlangıç seviyesi 

olduğunu ifade etmek mümkündür. İstiğna ile ilgili vurgular daha çok müşrikler üzerinden 

yapılmıştı. Fakat Müslümanlara yönelik doğrudan bir istiğna vurgusu yoktu. İ’raz ve mehcur 

ise özelde Müslümanları istiğna kavramının anlam haritasının içerisine girmemesi için 

kullanılmış iki kavram gibidir. Şunu da ifade etmek gerekir ki Kur’an’ın mesajı bütün 

insanlaradır. Müslim-gayr-i Müslim ayırımı yoktur. Fakat istiğnanın doğrudan insana, i’raz ve 

mehcur kavramlarının ise Müslümanlara yönelik bir düşünce tarzı oluşturmasından dolayı 

böyle bir ayırımda bulunmayı uygun gördük. 

İ’raz ve mehcur kavramları Kur’an’ın emir ve yasaklarından yüz çevirmek anlamındadır. 

Günümüzdeki Müslümanlar olarak Kur’an’ın ahkâmını sosyal hayatta uygulama adına iyi 

durumda değiliz. “İhtiyacımız yoktur.” demiyoruz, ancak uygulamaya gelince yüz çevirip 

terkediyoruz.  Allah, zikrinden yüz çevirenin sıkıntılı bir yaşam süreceğini şöyle belirtmektedir: 

ه  يَْوَم اْلقِّيَاَمةِّ أَْعَمىَوَمْن أَْعرَ  يَشةً َضْنًكا َونَْحش ر  ي فَإِّنه لَه  َمعِّ ْكرِّ َض َعْن ذِّ   “Her kim de zikrimden yüz çevirirse, 

ona mutlaka sıkıntılı bir hayat vardır. Ve kıyamet günü onu kör olarak diriltiriz.” (Ta-ha: 

20/124). Ayette ifade edilen “zikir” kelimesinin Kur’an olduğu ifade edilmiştir. (Vahidî, 1995). 

َضْنًكا يَشةً  َمعِّ  Sıkıntılı hayat” ifadesinden maksat ise kabir azabı, dünyadaki sıkıntılar, kötü“ لَه  

davranış ve haram rızık, cehennemdeki şiddetli azap ve dünyadaki standart yaşamalarının çok 

altında yaşamaları olarak açıklanmıştır. (Taberî, 2000; Maverdî, tsz.; İbnü’l-Cevzî,2001; Razî, 

1999). Günümüzde Müslümanların ciddi bir kesimi dünya standartlarının altında 

yaşamaktadırlar. Kur’an’ın ahkâmını sosyal hayata taşıyamadığımız için geri kaldık ve modern 

döneme kör olarak girdik. Bugün teknoloji konusunda zamana ve mekâna hâkim olma adına 

yeterli düzeyde değiliz. Kur’an’ın ahkâmından yüz çevirdiğimizden beridir krizlere çözüm 

üretemiyoruz. Şaşırmış bir toplum olarak her bir tarafa dağıldık. Ahirete gitmeden körlüğü bu 

dünyada görmeye başladık. Hz. Peygamber bu konuda   ي اتهَخذ وا َهذَا اْلق ْرآَن ِّ إِّنه َقْومِّ س ول  يَاَرب  َوَقاَل الره

وًرا    .Peygamber dedi ki: Ya Rabbi! Kavmim bu Kur’anı mehcur bıraktı.” (Furkan: 25/30)“  َمْهج 

diyerek kederini dile getirmektedir. Ayetteki “mehcur” kelimesi terkedilen, uzaklaşılan, kalben 

veya lisanen terkedilen anlamlarına gelmektedir. (Semerkandî, 1996; Merâgî, 1946; İbn Aşur, 

1984). Hz. Peygamber’in “kavmim” diyerek şikayet ettiklerinin kimler olduğu konusunda farklı 

görüşler ifade edilmiş olsa da, ayetin bütün zamanları kapsadığını ifade edebiliriz. (Said Havva, 

1985; Karaman vd., 2012; Çakır, 2017). Hatta bugün Hz. Peygamber hayatta olsaydı belki de 

bu ifadeyi istiğnaya doğru giden günümüzdeki Müslümanlar için kullanırdı. Dolayısıyla 

Müslümanlar olarak tekrar Kur’an’ın ahkâmını yeniden uygulamalı olarak hayata geçirmemiz 

gerektiği kanaatindeyiz. Aksi takdirde i’raz ve mehcur kavramlarını geçerek istiğna kavramının 

bizzat muhatabı olmamız mümkündür. 

3. Kur’an’da Bazı İstiğna Örnekleri: Firavun, Karun ve Haman 
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Kur’an evrensel özelliğe sahip bir kitaptır. Bundan dolayı da kullandığı dil ve üslubu da tüm 

insanlar için mesaj içeren bir özelliğe sahiptir. Geçmişte yaşamış olan topluluklar üzerinden 

oluşturduğu örnek tipolojiler ise insanlık için dikkat levhası konumundadır. Bu olgu Kur’an 

kıssaları adı altında ele alınmıştır. (Öztürk, 2020; Narol, 2020). Kur’an verileri bağlamında 

istiğnâ örneğine sahip kişiler olarak ifade edebileceğimiz insan tipolojileri Firavun, Karun ve 

Haman’ı örnek verebiliriz. İstiğna kavramının kullanıldığı ayetleri daha önce verdiğimiz için 

tekrar ele almaya gerek yoktur. İstiğna kavramının kullanılmadığı fakat istiğnayı yaşayan 

tiplemeleri ele almaya çalışacağız. 

Kur’an’ın nazara verdiği Firavun tipolojisi Hz. Musa kıssalarında ele alınmıştır. Ele alınan 

Firavun tiplemesinde öne çıkan portrede kibir, ilahlık, taşkınlık, zayıfları ezme, hiçbir kural 

tanımama ve hayatın her yönüne müdahale etme hakkını kendinde bulan bir insan olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Hz. Musa tevhidin, hak ve hukukun temsilcisi olarak nazara verilirken, 

Firavun ve taraftarları ise hakkın karşısındaki zorbalık zihniyetini temsil etmektedir. Bundan 

dolayı ne Hz. Musa tek başına zikredilmediği gibi, Firavun da tek başına ifade edilmemektedir. 

Hz. Musa’nın yanında Harun, Firavun’un yanında ise Karun ve Haman zihniyetin temsilcileri 

olarak yer almaktadırlar. (Abdulbakî, 1945; Kahraman, 1996).  

Firavun’un tiplemesinin öne çıktığı istiğna durumu Nazi’at suresi 17-24 ayet pasajında şöyle 

ortaya çıkmaktadır: 

ث مه أَْدبََر  َفأََراه  اْْليَةَ اْلك ْبَرى َفَكذهَب َوَعَصى يََك إِّلَى َرب َِّك فَتَْخَشى َوأَْهدِّ تََزكهى  ْل لََك إِّلَى أَنْ هَ   فَق لْ َطغَى إِّلَى فِّْرَعْوَن إِّنهه  اْذَهْب  

فََحَشَر فَنَاَدى فَقَاَل أَنَا َربُّك م  اْْلَْعلَىيَْسعَى    

“Firavun'a git, çünkü o çok azdı.  Ona de ki: İster misin (küfür ve isyanından) temizlenesin? 

Seni Rabbine ileteyim de ondan korkasın. Derken ona âyetü’l-kübrayı (en büyük mu’cizeyi) 

gösterdi. O ise, yalanladı, isyan etti. Sonra dönüp mücadeleye başladı. Derken (adamlarını) 

toplayıp nida etti. Ben sizin en yüce Rabbinizim, dedi.”(Nazi’at: 79/17-24).  

Dünyalık makamlar karşısında kendisini kaybeden Firavun, Hz. Musa’nın kendisine gösterdiği 

mu’cize karşısında iman etmesi gerekirken daha da azgınlaşmış ve en sonunda ise istiğna 

örneğinin en yükseğini göstermiştir. O da “Ben sizin en yüce Rabbinizim, dedi.” Bu ifade istiğna 

kavramının en tepesidir. Yani “benim ilaha ihtiyacım yok. Çünkü kendim ilahım.” demektir. 

İnsanın içindeki kibir, ben merkeziyetçi yaklaşım kontrol altında tutulmadığı sürece, Allah-

insan ilişkisinde insanı hangi seviyelere taşıyacağını göstermektedir. (Karaman vd. 2012; 

Bayraktutan, 2017). Gazzalîye göre Firavun’un bu yaklaşımını her insanda vardır. Bazıları 

Firavun gibi dışa vururken bazıları da bunu terbiye ederek kontrol altına alırlar. (Gazzalî, tsz.). 

Aslında Firavun’da kendisinin ilah olmadığını biliyordu. Fakat içindeki kibri onu kendisinin 

ilah olacağına bile ikna etmişti.(Maturidî, 2005; Razî, 1999). 

Firavun’un yanındaki bir diğer örnek tiplemesi de Karun’dur. Daha doğrusu Firavun’un 

ekonomideki şekli Karun’dur. Çünkü Karun, Firavun’un hazinesine bakıyordu. Kur’an, 
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Karun’u zengin ve gösterişi seven birisi olarak ifade etmektedir. (Kasas:28/76-82). Hz. 

Musa’nın yaptıklarına itiraz eden Karun yoldan çıkmış ve istiğna kavramının anlam alanına 

girmiştir. Kavmi içerisindeki insanların ona malı ile övünmemesi gerektiğini ifade edince o da  

ْندِّي ْلٍم عِّ  :Karun dedi: Bunlar bana bendeki bir ilimden dolayı verildi.”(Kasas“  قَاَل إِّنهَما أ وتِّيت ه  َعلَى عِّ

28/78). Bu ifade Karun’un sonunu getirmiştir. (Taberî, 2000). “Kârûn ve kavmi arasında geçen 

bu karşılıklı diyaloğa günümüzden geçmişe doğru bir projeksiyon tutarak bugüne dair bir takım 

çıkarımlar yaparsak sekülerizmin tuzağına düşmüş ve bir takım değer yargılarına sahip olan 

günümüz insanlığı aslında aynı hataya düşmekte ve kendisine refahı ötekilere sefaleti müstahak 

görmektedir. Sömürdükçe büyüyen, büyüdükçe daha çok sömüren bu anlayış sahiplerine, 

Kur'an’da Kârûn ve kavmi üzerinden sağduyu sahipleri tarafından yapılan uyarıları dikkate 

almazlarsa aynı sonucun kendilerini beklediği ve günün birinde onun gibi batacakları mesajı 

verilmektedir.”(Narol, 2020). Dolayısıyla dünya hayatının cazibesi karşısında Karun’a 

özenmek Allah-insan ilişkisine zarar vermektedir. Zira dünya geçici, ahiret ise daimidir. 

Dünyadan nasibini unutmamak fakat Karun olmaya da yeltenmemek gerektiği kanaatindeyiz. 

Firavun doğrudan Allah’a karşı gelerek ilahlığını ifade ederken, Karun ise kendisinde olduğunu 

zannettiği bir ilimle hataya düşmüştür.  

Yine Firavun tiplemesinin yanında olan bir diğer örnek ise Haman’dır.  Haman ise Firavun’un 

iktidarının bürokrasi kısmını temsil ediyordu. Firavun’un yaptıklarını destekliyor ve bilfiil 

yanındaydı. Nitekim Firavun Allah’a ulaşmak için bir kule yapılmasını Haman’dan istemiştir. 

Bu durum ayette şöyle vurgulanmaktadır: “Benim için bir ateş yakıp tuğla pişir Ey Haman! 

Sonra da bana yüksek bir kule yap! Belki Mûsâ’nın ilâhına çıkar bakarım(!)Ben onun mutlaka 

yalancılardan olduğunu sanıyorum.” (Kasas:28/38). Haman’ın Firavun’un sarayında birçok 

önemli işten sorumlu olması ve Firavun’un istediği her şeyi yapması istiğna kavramı içerisinde 

değerlendirmek mümkündür. Her ne kadar Firavun ve Karun gibi açık bir ifade ile dalalete 

girmemiş ise de birçok ayette Firavun ve Karun ile birlikte helak olduğunun ifade edilmesi onun 

istiğna kavramı içerisine girmesi için yeterli olduğu kanaati uyandırmaktadır. (Kasas:28/38; 

Ankebut:29/39; Gafir: 40/36-37; Kuzgun, 1997).  

Kur’an’ın bizlere sunduğu bu üç tipoloji Allah-insan ilişkisinde insanın nasıl istiğna kavramının 

anlam alanı içerisine girdiğini göstermektedir. Bu örneklerde öne çıkan argümanlar ise benlik, 

ekonomik güç ve bürokrasi gücüdür. Bu üç örnek insanlık tarihi boyunca hep var olmuştur. Zira 

isimler değişse de faaliyetler her zaman aynı olmuştur. Bu bağlam da her zaman iktidar ve 

zorbalık Firavun’u, ekonomik güç Karun’u ve iktidara yakın olup bürokratik egemenliği elinde 

tutanın ise Haman’ı temsil etmesi muhtemeldir. İnsanın bu makamlardan istiğna kavramına 

doğru gitmemesi için dikkat etmesi gerekir. 

SONUÇ 

Allah-insan ve kâinat ilişkisinde Allah her zaman merkezi konumdadır. Bu merkezi konum 

sadece yaratma sıfatıyla değildir. Allah her yönüyle varlık ile olan ilişkisinde merkezi 
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konumdadır. İnsan ve kâinat Allah’ın birer mahlûkudur. Kâinat Allah’ın kudreti karşısında her 

türlü itaati sağlarken diğer taraftan ise imtihana tabi olan insan için ise Allah’ın varlığını ispat 

eden deliller bütünüdür. Kur’an sözlü vahiy, kâinat ise Allah’ın sözsüz vahyidir. Kur’an 

Allah’ın insanlar ile konuşması, kâinat ise Allah’a işaret eden deliller bütününü 

oluşturmaktadır. İnsan kâinata bakarak eserden müessire gitmek yoluyla mutlak hakikat olan 

Allah’ı bulmaya çalışmıştır. Bu bağlamda Allah-insan ve kâinat üçlü iletişimde Allah merkezde 

kâinat ve insan ise ona müteveccih birer mahlûktur. 

Emaneti yükleyen insanın Allah karşısındaki tavrı serbest bırakılmıştır. İsterse iman eder isterse 

inkâr eder. Fakat kâinat için böyle bir durum yoktur. Kâinat isteyerek ve istemeyerek Allah’a 

boyun eğmiştir. Bu durumda kâinat için istiğna söz konusu değildir. Fakat insan için 

mümkündür. Allah-kâinat ilişkisi hiçbir zaman zedelenmezken Allah-insan ilişkisi ise zaman 

zaman iyi zaman zaman da kötü olmaktadır. İnsanın buradaki tavrını da onun hangi konumda 

olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda istiğnaya müptela olan insan Allah ile arası kötüdür.  

İstiğna kavramının anlam alanına giren insan nihai mesajdan uzaklaşmakta ve dalalete 

girmektedir. Kendisinin Allah’a ihtiyacı olmadığını zannederek ilahi azaba duçar olmaktadır. 

Hâlbuki Allah-insan ilişkisinde Allah insanların kendisine inanmasını ve kulluk yapmasını 

istemektedir. Allah, Kur’an’da insanın istiğnaya girmesini engellemek için bazı örnekler 

sunmaktadır. Bunların başında ise Firavun, Karun ve Haman gelmektedir. Bu üç tipolojik örnek 

gerçek olmakla beraber müptela oldukları istiğna yüzünden helak olmuşlardır.  

Günümüzdeki insanlarda bireysel ve benmerkezci yaşamın artması istiğnanın bir tezahürü 

gibidir. Zira bireyler yalnız yaşamı tercih etmekte kendi kendilerine yeterli olduklarını 

düşünmektedirler. Güç, makam, para, kibir ve şöhret günümüz insanını istiğnaya sevk eden 

etkenlerin başında gelmektedir. Peygamberler kavimlerini uyardıkları gibi şimdiki insanlarda 

Kur’an ve kâinat rehberliğinde hareket ederek uyarıları dikkate almalı ve istiğnaya karşı dikkatli 

olmalıdır. Çünkü istiğnanın sonucu Allah’ın azabına müstahak olmaktır. 
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TOPLUMSAL VAHDETİN İNŞASINA KATKI SAĞLAYAN BİR İBADET: NAMAZ1  

A WORSHIP THAT CONTRIBUTES TO THE CONSTRUCTION OF SOCIAL 

UNITY: PRAYER 
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ÖZET 

İnsan yeryüzüne gelişinden bu yana çeşitli ibadetler ile mükellef olmuştur. Vahyin muhatabı 

olan insanlar, ibadetler sayesinde mutlak varlıkla iletişime geçmişler ve isteklerini arz 

etmişlerdir. İlahi emirlerde yer alan bütün ibadetlerin hem bireye hem de topluma bakan yönleri 

bulunmaktadır. Bu ibadetler arasında yer alan önemli bir ibadette namazdır. Zira namaz birey 

başta olmak üzere toplumun inşasına ciddi anlamda katkı sunmaktadır. Çünkü namaz Allah ile 

insan arasında maksimum seviyede bir iletişim modelidir. Piramit olarak aşağıdan yukarıya 

doğru bir diyalog olduğunu belirtmek mümkündür. Yatay olarak ise günde beş vakit insanlar 

ile bir araya gelerek iletişim sağlamakta ve aynı kıbleye dönmekle önce bedeni sonra zihni bir 

vahdet sağlamış olmaktadır. Bundan dolayı toplumsal vahdetin inşasında namazın ciddi öneme 

sahip olduğunu ifade edebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Kur’an, Toplum, Vahdet, Namaz. 

 

ABSTRACT 

Since the coming to earth, man has been obliged to perform various rituals. The people who are 

the addressees of the revelation have communicated with the absolute being through worship 

and have expressed their wishes. All the worships in the divine commandments have aspects 

that look at both the individual and the society. It is an important prayer among these prayers. 

Because prayer contributes significantly to the construction of society, especially to the 

individual. Because prayer is a maximum communication model between Allah and man. It is 

possible to state that there is a dialogue from the bottom up as a pyramid. Horizontally, it comes 

together with people five times a day to communicate and by returning to the same qibla, first 

the body and then the mind provide a revelation. Therefore, we can say that prayer is of great 

importance in the construction of social revelation. 

Keywords: Qur’an, Society, Wahdat, Prayer. 

 
1 Bu bildiri Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Prof. Dr. Hasan YILMAZ danışmanlığında 

hazırlanan “Kur’an’a Göre Vahdet Olgusunun Kavramsal Çerçevesi ve Temelleri” adlı doktora tezinden 

yararlanarak hazırlanmıştır. 
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1. Toplumsal Vahdetin Önemi     

Kur’an’ın  oluşturduğum inanç ve  fikir dünyası insanın yapısından uzak değildir.  İnsanın 

doğal yapısında olan  vahdet  ve ihtilaf  Kur’an’ın ortaya koyduğu ilkelerde de mevcuttur.  Zira 

İslam toplumunun oluşmaya başlamasından bu yana bir taraftan birlik ve beraberliğe vurgu 

yapılırken, diğer taraftan da ihtilafın kaçınılmaz olduğuna değinilmektedir. Kur’an doğrudan 

İslam toplumunun tek bir toplum olduğuna vurgu yapmasının yanında, kâinattan 

çeşitli  misaller getirilerek farklılığın, ihtilafın  makul meşrutiyetini ortaya koymuştur. (Bakara: 

2/164; Nahl: 16/13; Fatır: 35/27-28).  Şunu da ifade etmek gerekir ki Kur’an’ın meşru gördüğü 

ihtilaf tenevvü yani çeşitlilik ihtilafıdır. Tezat ihtilafını ise meşru görmemekte ve insanları buna 

karşı uyarmaktadır. (Al-i İmran: 3/103; En’am: 6/159). Çünkü Allah Müslümanların tek ümmet 

olduğunu belirtmiştir. (Enbiya: 21/92; Zemahşerî, 1987; Razî, 1999). Fakat Müslüman toplum 

Allah’ın anlam alanına girmeyi yasakladığı şu ayetin konusu olmuşlardır:“Onlar, dinlerini 

parça parça ettiler. Grup grup oldular. Her grup kendilerinde olanla sevinmektedir.” (Rum: 

30/32.) Razî (ö. 606/1210) bu ayete şu açıklamayı yapmaktadır: “Onlar İslam’a girip, tek bir 

hale gelemediler. Her biri ayrı ayrı yollar tutturdu.”(Razî,1999). Ayetin öncesi Müslümanların 

müşrik olmasından sakınılmasını istemektedir. Müşrikler ise İslam’ı kabul edip vahdet 

sağlamamışlardı. Günümüzdeki Müslümanlar ise İslam’a girdikleri halde toplumsal vahdeti 

gerçekleştiremediler. Dolayısıyla İslam’ın fıtrata yerleştiği tevhid inancının bir gereği olarak 

vahdet sağlamaları gerekirdi.(Maturidî, 2005) Nihai olarak Müslümanların toplumsal vahdeti 

gerçekleştirmeleri gerektiği kanaatindeyiz. 

Kur’an’ın oluşturduğu inanç ve ahlak ilkeleri, insanı kalp ve ruh yönünden inşa ettikten sonra, 

bireyi toplumla birleşip vahdet sağlayabilmesi için muamelat sahasında ortaya koyduğu bir 

ibadet ise namazdır. Bundan dolayı  namaz toplumsal vahdetin inşasında ciddi önemi haizdir.   

2. Namazın Geçmiş Toplumlara da Emredilmesi 

Namaz, tarihsel süreçte bütün toplumlara farz kılınmıştır. Zaman zaman şekli ya da içeriği 

değişmiş olsa da her toplum için bir ibadet emri olmuştur. (Merâgî, 1946; Izutsu, ts). Kur’an, 

bu durumu farklı ayetlerde dile getirmektedir. Örneğin Allah’ın İsrail oğullarından aldığı sözler 

arasında namazın olduğuna şöyle vurgu yapmaktadır: بَنِّي     يثَاَق  مِّ أََخْذنَا  َ َوإِّْذ  َّللاه إَِّله  تَْعب د وَن  ََل  إِّْسَرائِّيَل 

ي اْلق رْ  إِّ بَ َوبِّاْلَوالَِّدْينِّ إِّْحَسانًا َوذِّ َكاةَ ث مه تََولهْيت ْم  الزه ََلةَ َوآت وا  وا الصه ْسنًا َوأَقِّيم  لِّلنهاسِّ ح  ينِّ َوق ول وا  َواْليَتَاَمى َواْلَمَساكِّ َقلِّيًَل  ى  َله 

ض و ْعرِّ م  َوأَْنت ْم  ْنك ْم  نَ مِّ  “Hani, İsrailoğulları’ndan şöyle söz almıştık:   Allah’tan başkasına ibadet 

etmezsiniz. Anne-babaya, yakınlara, yetimlere, miskinlere iyilik edersiniz. İnsanlara güzel 

sözler söyleyin. Namazı ikame edin (dosdoğru kılın). Zekâtı verin. Sonra pek azınız hariç, yüz 

çevirerek sözünüzden döndünüz.” (Bakara: 2/83). Ayrıca Hz. Zekeriyya’nın, Yahya adında bir 

çocuk ile melekler tarafından müjdelendiğinde, mihrapta namaz kıldığı belirtilmektedir. (Al-i 

İmran: 3/39). Bunun yanında Hz. İsa’nın mucizelerinden bahseden ayetlerde namaz ibadetine 

atıf yapılmıştır.(Meryem: 19/31) Hz. İbrahim’e, Hz. Lut’a, Hz. İshak’a, Hz. Yakub’a namazın 

vahyedildiği ifade edilmiştir. (Enbiya: 21/69-73) Hz. İsmail’in ehline Hz. Lokman’ın ise oğluna 
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namazı emrettiği ifadeleri de namazın olduğuna delildir. (Meryem:19/55; Lokman: 31/17). Hz. 

İbrahim’in de kendisinin ve neslinin namaz ibadetini doğru bir şekilde yapmak için duada 

bulunduğuna yer verilmektedir. (İbrahim: 14/40)  

Ayetlerin olay ve olgulara değinirken çoğu zaman namaz ibadetine değinmesi, zihni açıdan bu 

ibadetin hem önemine, hem de her toplumda var olduğu kanısına götürmektedir. (Zuhaylî, 

2001). Kur’an nazil olmadan önceki müşrik toplumunda da namaz ibadetinin var olduğunu 

görmekteyiz. Zira bu toplumda Hz. İbrahim’in hanif dinine mensup olan Kus b. Saide ve Ebu 

Zer el-Gıfari gibi bazı insanların namazı ibadetini yerine getirdikleri rivayet edilmektedir. 

(Habib, ts.; İbn Sa’d, 1968; Ateş, 1996). 

Hz. Peygamber Hira mağarasındayken yaptığı ibadetin ne olduğu tam olarak bilinmemek ile 

berbaber ‘tehannüs’ olarak ifade edilmekte ve namaz olduğu belirtilmektedir. (Izutsu, ts.). Fakat 

Mekke’deki müşrik toplum içerisinde bilinen bir namazdan bahsedilmemektedir. Buna rağmen 

namazın farklı şekillerde de olsa kılındığını belirmek mümkündür. Çünkü müşrikler namazı 

tören ve merasime çevirmişlerdi. Ayrıca namazın ne olduğuna dair herhangi bir soru 

sormamışlardı. Bu da onların bu namazı bildiğini göstermektedir. Eğer bilmeselerdi namazın 

ne olduğu ile ilgili itirazları bitmezdi.(Esed, 1996). Fakat kıldıkları namazın bir değeri yoktur. 

Kur’an ise bunu şu şekilde ifade etmektedir:  ًيَة َكاًء َوتَْصدِّ ْنَد اْلبَْيتِّ إَِّله م   Onların“ َوَما َكاَن َصََلت ه ْم عِّ

Kab’e deki salatı ancak ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibarettir…”(Enfal:8/35).   Dolayısıyla 

müşriklerin kıldıkları bu namaz Kâbe’nin etrafında dönmekte olan bir grup insanın 

maneviyatsız bir eylemi olarak görülmektedir. (Hemmam, 1996; Taberî, 2000; Kurtubî, 1964). 

Muhammed Hamidullah ise (ö. 2002) müşriklerin el çırpma ve ıslık çalma hareketlerinin, 

Hindistan bölgesindeki Brahmanlardan geçtiğini belirtmektedir. Nitekim onlar da putlara 

yaklaştıklarında ses ve gürültü çıkararak el çırpmaktadırlar. Bu şekilde şeytanı uzaklaştırıp, 

Allah’a ibadet yaptıklarını zannetmektedirler. (Hamidullah, 1984). 

3. Kur’an’da Namaz/Salat Kavramı ve Kullanımı 

Namaz kavramı bizim Türkçede kullandığımız bir kavramdır. Araplarda ve Kur’an’da bu 

kavram salat olarak ifade edilmektedir. Salat kavramı hem Mekkî surelerde hem de Medeni 

surelerde sıkça vurgulanmaktadır. Zira Kur’an’ın inen ilk Mekkî surelerinden olan Alak 

suresinde َصلهى إِّذَا   Kul namaz kıldığı/ibadet ettiği vakit” (Alak: 96/10.) şeklinde fiil hali“ َعْبًدا 

geçerken, son inen Medeni surelerden olan Tevbe suresinde ise farklı türevlerde geçmektedir. 

(Tevbe: 9/5, 11, 18, 54, 71, 84, 99, 103). Bunun yanında salat kavramı 5 yerde ‘salavat’ şeklinde 

ifade edilirken, 67 yerde müfret, 11 yerde ise hem müfret/tekil hem de zamire muza’f bir şekilde 

gelmektedir. 4 defa ise ‘yusalli ve yusallune’ olarak muzari kalıpta, 3 defa da ‘salla’ şeklinde 

muzari olarak ifade edilmektedir. Salat yani namaz anlamında ise doğrudan seksen den fazla 

ayette vurgulanması dikkate değer bir diğer husustur. (Abdulbakî, 1945). 

Kur’an’da salat kavramı ile beraber vurgulanan kavramlardan biri ise zekâttır. Zekât, salat 

kavramıyla beraber 27 ayette ifade edilmektedir. (Abdulbakî, 1945) Bu ikili sistematik yapı 
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içerisinde dikkat çeken nokta ise zekâtın her zaman namazdan sonra vurgulanmasıdır. Önce 

namaz, sonra zekâtın emredilmesi ve zekatın hiçbir şekilde namazdan önce zikredilmemesi 

bedeni ve kalbi olarak yapılan namaz ibadetinin, zekat ibadeti ile toplumun arasına taşınması 

olarak değerlendirebiliriz. Her biri tek başına bir ibadet olurken, ikisi beraber olduğunda ise 

ubudiyet ortaya çıkmaktadır. 

4.  Namaz ve Toplumsal Vahdet 

Namaz ibadetinin en önemli faydalarından bir tanesi birey ile Allah arasındaki iletişimi 

sağlamaktır. Bireyi ıslah edip topluma faydalı hale getirerek vahdet toplumunun inşasına 

katkıda bulunmaktadır. Zira ayette namazın bu konudaki önemi şu şekilde ifade edilmektedir: 

اِء َواْلُمْنَكِرِۜ  ٰلوةَ تَْنٰهى َعِن اْلفَْحَشَٓ ٰلوةَ اِنَّ الصَّ وِحَى اِلَْيَك ِمَن اْلِكتَاِب َواَقِِم الصَّ
ا اُُ۫ ُ اُْتُل َمَٓ ِ اَْكَبُر َوّٰللاه   يَْعلَُم َماتَْصنَعُونَ َولَِذْكُر ّٰللاه

“Kitaptan sana vahyolunanı tilavet et ve namazı kıl. Şüphesiz ki namaz fahşadan ve münkerden 

alıkoyar. Allah’ı zikir en büyüktür. Allah, yaptıklarınızı bilmektedir.” (Ankebut:29/45.) 

Ayetteki “fahşa” kelimesi, fuhuş ile yakın anlamlı olup kötü söz ve davranışlar için 

kullanılmaktadır. Bunlar ise iffet, haya ve edep gibi toplumsal erdemlerle çelişen davranışlardır. 

“Münker” ise masiyet yani kötülük anlamına gelmektedir. Bu kavram maruf kavramının zıttı 

olup toplum içerisinde kabul görmeyecek tutumlar için kullanılmaktadır. (Taberî, 2000; 

Karaman vd., 2012)  

Namazın ibadetinin insanı kötülüklerden arındırması sadece görünen şartlarına riayet etmekle 

mümkün değildir. Namazın görünmeyen şartları vardır. Bunların başında ise tevhidi ifade 

edebiliriz. Namaz kılan birey, öncelikle kim için ve niçin namaz kıldığının farkında olması 

gerekir. Bu farkındalık onu tevhide yönlendirmektedir. Sonrasında ise takva, huşu ve ihlas gibi 

şartlar gelmektedir. Bu şartlara uyulduğu takdirde kılınan namaz, bireyi toplumsal vahdeti 

bozacak olan fuhşiyattan ve münkerattan alıkoyacaktır. Çünkü namaz bir nasihatçi ve uyarıcı 

görevini görmektedir. Bu şekildeki namaz sadece bedenen değil, kalb ve diğer uzuvlar ile 

kılınmıştır. Bu durumda bireyi mutlak suretle kötü fiillerden men edecektir. (Zemahşerî, 1987; 

İbn Aşur, 1984;  Karaman vd., 2012 ) Hatta namaz kıldığı halde günah işlemeye devam eden 

bir genç için Hz. Peygamber yakında namazın onu bu kötü fiillerden alıkoyacağını ifade 

etmektedir. Sonrasında ise dediği gibi olmuştur. (Beydâvî, 1998). Dolayısıyla namaz, bireyin 

kişiliğini tamamlamaya yönelik adımlar anlamına gelmektedir.  

İslam’da, kâinatta Allah’a imandan sonra en büyük hakikat olarak namaz ifade edilmektedir. 

(Nursî, 2012). Hz. Peygamber’in, namazı terk eden kişinin küfre çok yakın olduğunu ifade 

etmesi, namaz hakikatinin önemini göstermesi bakımından son derece önemlidir. (Müslim, 

İman, 15). İnanç bakımından insanı şirk ve küfürden uzaklaştıran namaz, sosyal hayatta ise 

toplum ile bütünleştirmektedir. (Maturidî, 2005) şuna da vurgu yapmak gerekir ki cemaat, cami 

ve cuma kavramları anlamı olarak birleştirme kökeninden gelmektedir. Dolayısıyla İslam 

inancı daha namaz ibadetine geçmeden önce insanları birleştirmekte ve toplumsal vahdetin 
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temelini oluşturmaktadır. Cemaatle namaz, farz olmasa bile hadislerde sıkça teşvik edilmesi ve 

cemaatle namaz kılmaya gelmeyenlerin evlerinin tespit edilerek yakılması gibi ifadeler bunun 

önemine işaret etmektedir. (Buhari, Ezan, 29; Müslim, Mesacid, 252). Günde beş vakit bir araya 

gelmek, bireyi adeta toplumsal bir terapiye koymaktır. Fakat kişinin evinde bile namaz kılması 

diğer insanların da evlerinde veya farklı mekânlar da aynı işlevi yerine getirmeleri, toplum 

arasındaki bağı tesis etme noktasında ciddi önemi haizdir. 

Başka bir örnek ise Şûra suresinin 42/38. ayetini referans verebiliriz. Daha Mekke döneminde 

Müslümanlar henüz bir topluluk oluşturmamışken nazil olan bu sure vahdet toplumun 

dinamiklerini oluşturmaktadır. (Begavî, 1999; Suyutî, ts.). 

ا َرَزْقنَاه ْم ي ْنفِّق ونَ  مه ه ْم ش وَرى بَْينَه ْم َومِّ ََلةَ َوأَْمر  وا الصه ْم َوأََقام  يَن اْستََجاب وا لَِّرب ِّهِّ   َوالهذِّ

“Rablerinin çağrısına cevap verirler, namazı kılarlar, aralarında istişare yaparlar ve 

kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler.” 

Ayette öncelikle tevhid çağrısına cevap verilmektedir. (Taberî, 2000; Maverdî, tsz.; Razî, 

1999). Peşinden ise tevhidin eylem boyutuna geçilmektedir. Çünkü namaz, en büyük ibadet 

olup imanın amel boyutundaki yeridir. (İbn Aşur, 1984; Zuhaylî, 2001) Dolayısıyla tevhidin ilk 

eylem boyutunun namaz olduğunu ifade edebiliriz. Müslümanların vahdet toplumunda tevhidin 

ilk faaliyeti olarak yaptıkları eylem namaz olmaktadır.  

Namaz ibadetleri içerisinde vahdet toplumunun en bariz görüldüğü yer ise Cuma namazıdır. 

Diğer vakit namazlar küçük birer vahdet gibi görünürken, Cuma namazı ise mahşeri kalabalığı 

andıracak şekilde, vahdetin en belirgin şeklini göstermektedir. Cuma namazlarında bireyler 

eğitime tabi tutulmaktadır. Bir yılda 52 defa dünyanın her tarafında toplu eğitim verilmektedir. 

1400 yıldan beridir devam etmekte ve kıyamete kadar da devam edecektir. Bu toplu eğitim, tek 

başına bir vahdet şuuru kazandırmaktadır. 

Öğlen namazı dört rekât olmasına rağmen, onun yerine kılınan Cuma namazı iki rekâttır. Geri 

kalan iki rekât hutbeye verilmiştir. Namazın ilk iki rekâtı asli son iki rekâtı fer’idir. Hutbe ise 

namazdan önce verildiği için, asli iki rekâtın yerine geçmektedir. Cuma’nın bu asli iki rekâtın 

yerini tutacak kadar ehemmiyetli olmasında Müslümanların duygu, düşünce ve akıllarının 

eyleme yönlendirilmesi olduğu kanaatindeyiz. Dolayısıyla Cuma’nın bir vahdet şuuru 

kazandırdığını ifade edebiliriz. 

SONUÇ 

İnsanın yeryüzüne gelişinden bu yana birçok ibadet ile sorumlu tutulmuştur. Bu ibadetlerden 

bir tanesi de namazdır. Kur’an-ı Kerim'in ayet mesajlarında gördüğümüz kadarıyla namazın 

geçmiş kavimlerin tamamında olduğu görülmektedir. Geçmiş kavimlerdeki namazın şekli farklı 

olmakla beraber her topluma emredilmesine atıf yapılması Müslümanlar açısından psikolojik 

rahatlamadır. Hz Peygamberin Hira mağarasında yaptığı ibadetin mahiyetinin ne olduğu ile 

ilgili herhangi bir şey ifade edilmezken “tehannüs” kavramı ile ifade edilmektedir.  
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Kur’an-ı Kerim’de namaz hem Mekkî hem de Medeni surelerde sıkça vurgu yapılmaktadır. 

Bunun yanında zekât kavramı ile beraber vurgulanması da namaz ibadetinin toplumsal vahdetin 

inşasına katkı sağlamaya yönelik olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü kılınan namaz, zekât ibadeti 

ile toplumu taşınmakta ve her ikisi beraber yapıldığında ise ubudiyet kavramı ortaya 

çıkmaktadır.  

Namaz, Allah ile kul arasındaki maksimum seviyede bir iletişim modelidir. Aşağıdan yukarıya 

talep, yukarıdan aşağıya ise cevap verme piramididir. Bir insanın günde beş vakit namaz 

kılması ve diğer insanlar ile bir araya gelmesi önce bedeni bir vahdet sağlamaktadır. Sonrasında 

ise gerek namazın içindeki ifadeler gerekse namaz sonrasındaki iletişim toplumun vahdetine 

katkı sağlayan önemli bir argümandır. Kişi evinde bile namaz kıldığı takdirde zihinsel olarak 

bir vahdet sağlamaktadır. Çünkü onunla aynı anda ibadeti yerine getiren birçok kişi 

bulunmaktadır. Bu da bireyin kendisini topluma ait hissetmesine yardımcı olmaktadır. 

Dolayısıyla namaz ibadeti bireysel olarak kişiyi ihya ederken toplumsal olarak da vahdete katkı 

sağlamaktır. Bundan dolayı namaz ibadetinden mutlaka faydalanılması ve toplumsal vahdet 

yönü dikkate alınarak kılınması gerektiği kanaatindeyiz. 
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ÖZET 

Türkiye siyasi tarihinde Türk-Yunan mübadelesinde yaklaşık iki milyon insan yaşadıkları 

yerleri geri dönüşümü olamayacak şekilde, antlaşmalarla değiştirmek zorunda kalmıştır. İnsanı 

konu alan edebiyat da karmaşık sonuçlara sebep olan bu konuya duyarsız kalmamış; sahada 

1923 ile 1990 yılları arasında daha çok Rum karakterler üzerinden mübadeleye göndermeler 

yapan eserler yazılırken; 1990’lardan sonra mübadeleyi ana konu olarak ele alan romanlar 

yazılmaya başlanmıştır. Yaşar Kemal’in Bir Ada Hikayesi dörtlemesinden olan Fırat Suyu Kan 

Akıyor Baksana: Bir Ada Hikayesi 1 adlı eseri de Rum mübadelesini işler. Yazar, konuyu ele 

alan diğer yazarlardan farklı olarak Erol Köroğlu’nun, "Kahramanlık Yazınına Yönelik Karşı-

Anlatı" adlı çalışmasında belirttiği gibi söz konusu dönemdeki savaşları bir mecburiyet, bir 

kahramanlık anlatısı olarak sunan tüm edebi ve edebi olmayan anlatılara yönelik bir “karşı-

anlatı” kurar. Eserde ütopik olarak sunulan ana mekan Karınca Adası’ndan Rumların göçe 

zorlanmasıyla, mübadele ile boşalan adanın tekrar 1.Dünya Savaşı sonrası gideceği yeri 

olmayan insanların toplandığı bir mekana dönüştüğü görülür. Bu çerçevede göç, sürgün, savaş 

gibi Anadolu halklarının kimliklerinde kalıcı izler bırakan olayların mekanla ilişkisi kurularak; 

insanın doğa ile girdiği ilişkilerin “hafıza”yla olan bağı tartışmaya açılır. Bu tartışmayı 

gündeme taşırken; göç, mekan ve hafıza (göç-mekan-hafıza ilişkisine) gibi olgulara eko-

eleştiri, jeokritik ve sömürgecilik sonrası postkolonyal eleştirilerin eşliğinde; ortak 

noktalarından yararlanılarak bakmak gerekir. Bu çalışmada adı geçen eleştiri yöntemleri ile 

Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana romanı örneği üzerinden Türk romanında Yunan Mübadelesi 

sorunu mekan-hafıza ve sürgünlük-göçmenlik ilişkileri bağlamında sorguya açılarak 

tartışılacaktır. Daha sonra tüme varım yöntemi ile de konuyla ilgili çıkarımlarda bulunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Göç ve edebiyat, mekan-hafıza ve sürgünlük, eko-eleştiri, jeokritik, 

göçmenlik-mekan ilişkisi 
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ABSTRACT 

During the Turkish-Greek exchange in Turkey's political history, approximately two million 

people have had to change their places of residence through treaties, irreversibly. The literature 

on human beings has not remained indifferent to this subject, which causes complex results; 

While the works that make reference to the exchange mostly over Greek characters between 

1923 and 1990 were written in the field; After the 1990s, novels dealing with exchange as the 

main subject began to be written. Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana is one of Yaşar Kemal's 

quartet of An Island Tale, also deals with the Greek population exchange. The author, unlike 

other writers dealing with the subject, is a "counter-narrative" for all literary and non-literary 

narratives that present the wars in the period in question as an obligation, a heroic narrative, as 

Erol Köroğlu states in his work "Counter-Narrative for Heroic Literature" establishes. After the 

Greeks were forced to migrate from the main place, "Ant Island", which is presented as utopian 

in the work, it is seen that the island, which was vacated by the population exchange turned into 

a place where people who had no place to go after the First World War were gathered. In this 

context, by establishing a relationship with space, events that left permanent traces on the 

identities of Anatolian peoples such as migration, exile, and war; The connection between man's 

relations with nature and "memory" is discussed. While bringing this discussion to the agenda; 

eco-criticism of phenomena such as migration, space and memory, accompanied by geocritical 

and postcolonial postcolonial criticisms; should be looked at by taking advantage of their 

common points. In this study, the problem of Greek Exchange in the Turkish novel will be 

discussed by questioning in the context of space-memory and exile-immigration relations, 

through the example of the novel Fırat Suyu Kan Akiyor Baksana. Then, inferences will be 

made with the induction method. 

Keywords: Migration and literature, space-memory and exile, eco-criticism, literary geocritic, 

immigration-space relationship 

 

GİRİŞ 

“Senin kalbinden sürgün oldum ilkin 

Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreği”  

Sezai Karakoç  

"Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine" 

Türk edebiyatında özellikle Divan edebiyatı şiirlerinde, Fuzuli, Nesimi'nin beyitlerindeki gibi, 

sürgün olma mevzusunun Adem ile Havva hikayesiyle sık sık işlendiği görülebilir. Bu alanda 

dünyevi düzeyde yaşanan sevgililer arasındaki aşın yanı sıra asıl sevgili kabul edilen yaratıcı 

arasındaki ilişkide ayrı düşme temasını da işlenir. Karakoç'a ait yukarıdaki dizelere 

bakıldığında ve dizelerin ait olduğu şiirin devamında benzer bir tema işlenir. Bireysel konuların, 
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biyografik özelliklerin öne çıktığı göçmenlik, sürgünlük-hafıza-mekan ilişkisi içeren eserlerin 

kimilerinde de siyasi mevzuların öne çıktığı gözlemlenebilir.  Türkiye siyasi tarihinde yaşanan 

kimi olaylar Türk edebiyatında eserlerde konu olarak işlenmiştir. Yaşar Kemal’in Bir Ada 

Hikayesi dörtlemesinde yer alan Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana: Bir Ada Hikayesi 1 adlı eseri 

Rum mübadelesini konusunu işlemesi açısından örnek olarak ele alınabilir. Erol Köroğlu’nun 

da dikkate sunduğu gibi  bu türden konular doksanlardan sonra karşı anlatı olarak yazarlarca 

ele alınabilmektedir (Köroğlu, WEB). Bu eserde de Yaşar Kemal, nasıl gerekçelenirse 

gerekçelensin her türden savaşın beraberinde yıkım getirmesi sonu, savaş yolunun son baş 

vurulan çözüm olarak bile görülemeyeceğine dikkat çeker.  Nitekim yazar eserde de dikkate 

sunduğu gibi savaşın sadece insanların hayatlarını olumsuz etkilemesine değil tüm doğanın 

tahribine yol açan sorunlar yarattığından bunun bir çözüm yolu olarak düşünülemeyeceğini 

aktarır. Yazarın Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana adlı romanı Bir Ada Hikâyesi dörtlemesinin 

ilk kitabıdır. Eserde Rumlar göçe zorlanırken doğup büyüdükleri mekanlardan kopmalarının 

yarattığı travmalar, psikolojik süreçler ele alınarak bir yandan da süreç boyunca mekan-çevrede 

meydana gelen gelişmeler de işlenmiş olur. Bu şekilde doğaya çıplak bir gözle bakabilme fırsatı 

da okura sunulmuş olur. Eser bu içeriğiyle edebi kuramlardan olan Jeokrtizm-Coğrafi 

Eleştirinin çalışabileceği verileri de bünyesinde barındırarak konunun Jeokrtizm kuramı 

çerçevesinde çalışılmasını sağlar. Bu çalışmada Yunan Mübadelesi konusu Jeokrtizm-Coğrafi 

Eleştiri kuramı ile sorguya açılırak; konuyla ilgili; göç, sürgün, göçmen, mülteci ve sığınmacı 

gibi temel kavramlar da açımlanarak mekan-hafıza ve sürgünlük-göçmenlik ilişkilerine yönelik 

yapılacak analizin derinlikli olmasına zemin sunulacaktır.   

1. GÖÇ, SÜRGÜN, SIĞINMA VE GÖÇMEN, MÜLTECİ, SIĞINMACI 

Edebiyatta farklı adlandırmalarla anılan ve genel olarak "göç edebiyatı" şeklinde öne çıkan ürün 

ve çalışmalar alanında bilinmesi gereken temel kavramlar; göç, sürgün, sığınma, göçmen, 

mülteci ve sığınmacı'dır. Bu kavramlar ve terimlerin de anlamlarının açımlandığı konuyla ilgili 

uluslararası kuruluşların sözlüklerine bakılabilir. Esasında bazı kavramların kesinkes bir tanımı 

bulunmamaktadır. Örneğin "uluslararası ölçekte, evrensel olarak kabul edilmiş bir ‘göçmen’ 

tanımı bulunmazken" "genellikle, bireyin göç etme kararını, zorlayıcı dış faktörlerin 

müdahalesi olmaksızın kendi özgür iradesiyle ve ‘kişisel uygunluk’ sebepleriyle aldığı tüm 

durumları kapsar şekilde" ele alındığı söylenebilir. Bu yaklaşım ve tanım çerçevesinde; 

bireylerin "maddi ve sosyal koşullarını iyileştirmek gibi amaçlarla başka şehir, ülke ve 

bölgelere hareket eden kişiler" olarak kabul edilebilir  (SGDD-ASAM, Göç Terminolojisi, 2022: 

WEB). Uluslararası Göç Örgütü'nün (International Organization for Migration-IOM) 

sözlüğüne göre  "göç (migration) bir kişinin veya bir grup insanın uluslararası bir sınırı geçerek 

veya bir devlet içinde yer değiştirmesi" şeklinde tanımlanmaktadır (IOM, 2013: 35). Yine 

Uygun'un çalışmasına bakıldığında IOM'un tanımından hareketle benzer tanımı yaptığı; 

"uluslararası bir sınırı geçerek veya bir devlet içinde yer değiştirme" şeklinde tanımlandığı 

görülmektedir. Bireylerin ne kadar "süre ile kalacağına ve sebeplerine bakılmaksızın insanların 
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yer değiştirdiği nüfus hareketleri" olarak da tanımlanan göçün kapsamına; "mülteciler, yerinden 

edilmiş kişiler, yerinden çıkarılmış kişiler ve ekonomik göçmenler dahil" edilir (GTS) (Uygun 

ve diğerleri, 2021: 61). Benzer şekilde göç (migration) tanımından bahseden 6458 sayılı 

"Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu"na göre "yabancıların, yasal yollarla Türkiye’ye 

girişini, Türkiye’de kalışını ve Türkiye’den çıkışını ifade eden düzenli göç ile yabancıların yasa 

dışı yollarla Türkiye’ye girişini, Türkiye’de kalışını, Türkiye’den çıkışını ve Türkiye’de izinsiz 

çalışmasını ifade eden düzensiz göçü ve uluslararası korumayı ifade eden" bir tanımın yapıldığı 

görülmektedir (6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.3.ı, RG. 11/4/2013, 

S. 28615). Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne bakıldığında ise "göçün (migration); ekonomik, 

toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir 

yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret" etmek 

şeklinde tanımlandığı görülebilir (TDK, 2021).  Göçmen ise  "kişinin hukuki statüsüne, göç 

etmesine yol açan nedenlere bakılmaksızın ülkeler arası sınırları geçen veya aynı ülke sınırları 

içinde yaşadığı yerden uzakta olan kişi göçmen olarak tanımlanır (SGDD-ASAM, Göç 

Terminolojisi, 2022: WEB). Göçmenleri sığınmacı ve mültecilerden ayıran temel farklardan 

biri mültecilerin "vatandaşı oldukları ülkelerin korumasından yararlanmaya devam etmeleri, 

yolculuklarının ülkelerin göç rejimlerine uygun biçimlerde yapılıyor" olmasıdır (SGDD-ASAM, 

Göç Terminolojisi, 2022: WEB). Birleşmiş Milletler de göçmeni; "sebepleri, gönüllü olup 

olmaması, göç yolları, düzenli veya düzensiz olması fark etmeksizin yabancı bir ülkede bir 

yıldan fazla ikamet eden bir birey olarak tanımla"maktadır. Bununla birlikte; "tarım ürünlerinin 

ekimi veya hasadı için kısa sürelerde seyahat eden mevsimsel tarım işçileri gibi kısa dönemli 

göçmenler"den de sözedilebilir (IOM, 2013: 37). Yani kısacası IOM Sözlüğüne göre "göçmen 

(immigrant) göç eden kişi veya ülkeden göç eden kişi (IOM, 2013: 36) olarak tanımlanabilir.  

Türk Dil Sözlüğü'ne göre de göçmen "kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye 

giden (kimse, aile veya topluluk), muhacir" olarak tanımlanır (TDK, 2021). Göçmen (migrant) 

olmaktaki ayırt edici özelliklerden olan  "maddi ve sosyal durumlarını iyileştirme" çabası pek 

çok çalışmada tanımın içerisinde (GTS)  (Uygun ve diğerleri, 2021:61) yer almaktadır. Sürgün 

(exile) terimine, kavramına bakıldığında öncelikle "zorunluluk" durumunun öne çıktığını 

söylemek mümkündür. Yapılan tanımlara bakıldığında; "ceza olarak belli bir yerin dışında veya 

belli bir yerde oturtmak; zorunlu göç"  veya "bir kişinin veya bir topluluğun ceza yahut güvenlik 

tedbiri olarak yaşadığı yerden başka bir yere belli bir süre ya da ömür boyu kalmak üzere isteği 

dışında gönderilmesi ve orada ikamet etmeye mecbur tutulması" (TDV, WEB) şeklinde 

tanımlandığı görülmektedir. Edebiyat alanında sürgün mevzusunun yazarlar-sanatçılarca sıkça 

yaşanan bir sorun olması nedeniyle özellikle siyasi bağlamdaki (Cambridge Sözlük, 2022: 

WEB) anlamı öne çıkmaktadır. Sığınma(asylum) terim ve kavramının tamına gelince;  "bir 

devletin geri göndermeme (non-refulman) ilkesi ve uluslararası veya ulusal düzeyde tanıdığı 

mülteci haklarına dayalı olarak topraklarında verdiği bir koruma türü" olarak  açımlanırken; 

IOM'un geniş tanımında; vatandaşı olduğu veya ikamet ettiği ülkede koruma sağlanamayan, 
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bilhassa ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti ya da siyasi görüşü nedeniyle 

zulüm görmekten korkan kişilerin" adlandırılması olarak da tanımlanmaktadır (IOM, 2013: 73). 

Benzer tanımları İKV ve TDK sözlüklerinde de görmek mümkündür. İKV'ye göre; sığınma 

(asylum) zulüm veya ciddi tehlike sebebiyle bir devletten kaçan kişilere başka bir devlet 

tarafından sağlanan koruma" (İKV, 2017: 41) olarak tanımlanırken; TDK Sözlüğüne göre de 

"sığınma (asylum) sığınmak işi, iltica" (TDK, 2021: WEB) şeklinde tanımlanır.   Sığınmacı 

tanımına bakıldığında ise "sığınma talebinin henüz sonuçlanmamış kişiler" olarak adlandırıldığı 

söylenebilir. IOM Sözlüğüne göre; "sığınmacı (asylum), zulüm veya ciddi zarardan korunmak 

amacıyla, kendi ülkesi dışında bir ülkede güvenlik arayışında olan ve ilgili ulusal ya da 

uluslararası belgeler çerçevesinde mültecilik statüsüne ilişkin yaptığı başvurunun sonucunu 

bekleyen kişi" olarak tanımlanmaktadır (IOM, 2013: 74). Diğer ilgili çalışmalara bakıldığında 

benzer tanımlar bu terim için de geçerlidir.  "Sığınmacı (asylum seeker) ilgili ulusal ya da 

uluslararası belgeler çerçevesinde bir ülkeye mülteci olarak kabul edilmek isteyen ve mültecilik 

statüsüne ilişkin yaptıkları başvurunun sonucunu bekleyen kişileri" tanımlamak için 

kullanılmaktadır (Uygun ve diğerleri, 2021: 92) ve  (SGDD-ASAM, Göç Terminolojisi, 2022: 

WEB).  İltica terim ve kavramı sığınma ile anlamsal olarak aynı şeyi ifade eder şekilde 

kullanılmaktadır. İltica,  "bir devletin, farklı bir devlet vatandaşına verdiği sığınma hakkını 

ifade" (TDK) edecek şekilde kullanılır. Hareket ve eylem anlamı iltica kelimesinde öne 

çıkmasıyla birlikte "başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunma" anlamını içerdiği 

bilinmelidir. İnsanlar iltica ederken; hayati tehlikesinin olması durumu söz konusu (ve diğer 

durumlar; cinsel taciz, dini, ırksal ve politik ayrımcılığa maruz kalma gibi) olabilir. Mülteci 

kelimesinin anlamına bakıldığında; "bir devlet veya BMMYK tarafından menşe ülkedeki 

objektif koşullar baz alınarak ilgili mülteci tanımındaki kriterleri yerine getirdiği varsayılarak 

kabul edilen kişiler" olarak tanımlanmaktadır (IOM, 2013: 65). Bir başka kaynaktaki tanıma 

göre; “Irkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti ve siyasi görüşleri yüzünden 

haklı bir zulüm korkusu nedeniyle vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve söz konusu 

korku yüzünden, ilgili ülkenin korumasından yararlanmak istemeyen kişi” (1967 Protokolü ile 

değişik Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi, 1A(2) Maddesi) olarak olarak 

tanımlanmaktadır.  Mülteci (refugee) kişiler, iltica başvurusu yaptığı andan başvurusu 

sonuçlanana kadar “sığınmacı” olarak adlandırılmaktadır (Kamu Düzeni ve Güvenliği 

Müsteşarlığı Sözlüğü, 2017: 523). Mülteci kavramı ilk olarak uluslararası hukukta 1951 tarihli 

Cenevre Sözleşmesi’nin 1. Maddesinde şöyle tanımlanmıştır: “Irkı, dini, uyruğu belli bir 

toplumsal gruba aidiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağından haklı 

sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından 

yararlanmayan kişiler" olarak tanımlanmaktadır (SGDD-ASAM, Göç Terminolojisi, 2022: 

WEB). 
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1.1. Sürgün Edebiyatı, Göçmen Edebiyatı ve İlgili Kavramların Edebi Düzlemde Ele 

Alınışı  

 

Hep yanlış buldum bize verdikleri adı: 

Göçmen, 

Göç eden demektir bu, oysa biz 

Göç etmedik, kendi isteğimizle 

Seçerek başka bir ülkeyi, gelmedik 

Bir ülkeye, sürekli kalmak için belki de orada 

Ama kaçtık, yurdundan sürülenleriz biz, kovulanlarız 

Bir yuva değil, bir sürgün yeri olur ancak 

Kabul edildiğimiz ülke bize… 

                                                   "Göçmenlerin Adlandırılması Üzerine" - B.Brecht- Svendborg Şiirleri 

            Bitsin sürgünlüğüm, yaşamak isterim 

            Anayurdumda, kendi ocağımda, bırak öleyim 

            Yoldaşlar, nasip olmazsa görmek o günü 

            Ölürsem kurtuluştan önce yani, 

            alıp götürün, 

            Anadolu’da bir köy mezarlığına gömün beni. 

 

                                                            Nâzım Hikmet ünlü “Vasiyet” 

 

Yukarıda iki farklı şaire ait ve göç, sürgün konularını içeren şiirler yer almaktadır. Şiirlerden 

biri "Göçmenlerin Adlandırılması Üzerine” adıyla Bertolt'e aittir. Svendborg Şiirleri adlı 

kitapta yer alan şiirin konusu şairin Danimarka'daki sürgün yaşamından izler taşır. Türk 

edebiyatında sürgün yaşamı ile tanınan şair  Nâzım Hikmet'in “Vasiyet” adlı şiiri de benzer 

temleri işler. Bu noktada göç, sürgün ve mülteci konulu edebiyat ürünlerindeki, sanatçının 

otobiyografik yaşam-bireysel konulu eserler grubunda değerlendirilmesi yapılabilir. Esasında 

göç-sürgün, göçer edebiyatının kökeni Adem ile Havva hikayesine dayandırıldığı 

görülmektedir. Cennet sürgün edilen Adem ile Havva hikayesi dışında  Roma İmparatoru 

Augustus’un Karadeniz kıyılarına gönderdiği, yeryüzünün ilk edebî sürgünü Ovidius’un 

hikayesine dayandıran görüşler de bulunmaktadır. Edebiyat alanında dayandırılan bu hikayeler 

ve şiirlerde anlatıcı veya şairin-sanatçının sürgün olma duygusunun öne çıktığını görmek 
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mümkündür. Yani dünya edebiyatına ve özelde Türk edebiyatına bakıldığında sürgün 

konusunun kimi zaman bu dini inançla, bireysel aşkla  paralel kimi zaman ise bireysel konularla 

işlendiği görülürken; özellikle biyografik nitelik taşıyan edebi eserlerde sürgün olan şair ve 

yazarların duygu ve düşünceleri başat konu olur (Durukoğlu ve Alkan, 2016: 135). Türk 

edebiyatında Divan şiirlerinde Fuzuli ve Nesimi gibi şairlerin beyitlerine Adem ile Havva’nın 

sürgünü konu olması dini-inanç bağlamında değerlendirilebilir. Sürgün, göçmen ve göçer 

edebiyatta temel özelliklerden biri "sürgün veya sığınmacı olan karakterin, anlatıcının veya 

sanatçının"  ülkesindeki siyasal gelişmeleri yakından takip etmesi, geri dönme umudu taşıması 

ve insani değerleri öne çıkaran duyguları işlemesidir.  Türk edebiyatında Fuzuli, Nesimi, Nazım 

Hikmet dışında Ahmet Haşim, Tevfik Fikret, Yaşar Kemal, Mehmet Yaşın, Mehmet Uzun, 

Yüksel Pazarkaya gibi isimleri örnek olarak sıralamak mümkündür. Dünya edebiyatında ise 

Alman edebiyatı ve sanatçılarının, eserlerinin örnek adına incelenmesi mümkündür. Johann 

Wolfgang Von Goethe'in Alman Göçmenlerin Sohbetleri adlı çalışma örnek niteliğindedir. Yine 

özellikle  Hitler döneminde edebiyat sanatçılarının ülkelerinden zorunlu göçe maruz 

kalmışlardır. Son dönemde çıkan çalışmalara bakıldığında İbtisam Şakuş Ayak Sesleri ve  Jenny 

Erpenbeck'in  Gidiyor, Gitti, Gitmiş eserleri özellikle empati kurma becerisini geliştirme 

açısından okunması gereken eserler listesinde yer almaktadır.  

1.2. Türk Edebiyatında Göçmen, Sürgün, Mülteci ve Sığınmacı 

Türk edebiyatında da göç etmek, sürgün olmak veya mülteci-sığınmacı olmak genel anlamda 

üç şekilde ele alınmış; işlenmiştir:   

1.Bizzat otobiyografik öğelerle yazar ve şairlerin kendi mülteci, sürgün yaşamlarının 

yansıtıldığı eserler. 

2.Aşk hikayelerini, sevgiliden ayrı düşmeyi konu alan eserler. 

3.Özellikle son dönemlerde mülteci, sığınmacı ve göçmen sorununun gündeme gelmesinden 

dolayı empati kurma, duyarlılık geliştirme gibi amaçlarla işlenen konular. 

Türk edebiyatında daha önce de belirtildiği üzere sürgün olma konusu ilahi aşk ve dünyeci aşk 

konuları ile Divan edebiyatında sıkça ele alınmıştır. İlk Türk metinleri olan Orhun, Göktürk 

Abidelerinde işlenen konulara da bakıldığında yurtsuzluk duygusuyla paralel işlenen göç, 

sürgün olma veya yerinden olma konularının işlendiği görülebilir. Mülteci sorununa Türk 

yazarların gözünden bakılarak edebiyatın kurgusal dünyasında yer veren günümüz yazarlarının 

başında Mehmet Yaşın gelmektedir. Mehmet Yaşın'ın  Sınırdışı Saatler adlı romanı dışında 

Mıgırdıç Margosyan'ın Gâvur Mahallesi (1992), Söyle Margos Nerelisen? (1995) ve Biletimiz 

İstanbul'a Kesildi (1998) adlı eserleri; Yüksel Pazarkaya'nın Oturma İzni Güz Rengi,  Mehmet 

Uzun'un Yitik Bir Aşkın Gölgesinde,  Güzide Ertürk'ün Kaplumbağa Gölgesi gibi eserleri 

sıralamak mümkündür. Son zamanlarda üniversitelerde veya çeşitli mecralar aracılığıyla 

çalışılan azınlık edebiyatı adı altındaki eserlerin bir kısmının yine sürgün, göçmen, göç(er) 
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edebiyatı çerçevesinde değerlendirilmesi mümkündür. Mehmet Yaşın, Mehmet Uzun, Mıgırdiç 

Margosyan, Yüksel Pazarkaya gibi yazarların eserlerine bu çerçevede de bakılabilir.   

1.3. Sürgün ve Göçmen Edebiyatı-Mekan Hafıza İlişkisi 

Bellek denilen mefhumun hem zamansal hem de mekânsal içerime sahip olduğu bildirilir. Deneyimler, 

bir  mekanda gerçekleştiğinden hem mekanda iz bırakır hem de mekandan etkilenir.  Bu durumda 

deneyimlerin toplamı olan hafıza ile mekan arasında da sıkı bir ilişki vardır. Mekan, hafızanın 

yaşatılması ve korunması önem arz eden unsurlardandır. Kahvecioğlu'na göre "mekân, bellekte olan 

geçmiş deneyimimizin yeniden kazanımı için bir araç haline gelmektedir" (Kahvecioğlu, 2008: 148).  

Göçmenlerin hafıza ile olan ilişkileri, yaşantıları üzerinden yorumlanmaya ve göçmenin anlam dünyası 

Göçmenlerin deneyimleri ve yaşam pratikleri toplumsal çerçeveler üzerinden ele alınarak, bireysel ve 

toplumsal hafızalarının nasıl şekillendiği ve hafızalarının işleyiş biçimi yaşanan hafıza, işitilen hafıza 

ve rüyalar olmak üzere üç tema ortaya çıkmıştır. Yaşanan hafızanın kategorileri; yaşanan travmatik 

hafıza, gençlik/yetişkinlik hafızası, çocukluk hafızası, gelenek hafızası, nesne hafızası ve koku 

hafızasıdır. İşitilen hafıza temasının kategorileri; işitilen travmatik hafıza ve aktarılan hafızadır. 

Travmatik hafızanın şekillendirdiği ve hafızanın taşınıp yeniden inşa edildiği görülmüştür. Travmatik 

hafıza, içerisinde diğer hafıza çeşitlerini de barındırmakta, mekân ve yaşantılar üzerinden sürekli 

yeniden biçimlendirilmektedir. Bu konuda çalışmaları olan araştırmacılardan Hermann Ebbinghaus  

"göçmen hafızası"na yönelir. Ayrıca son dönemlerde önem kazanan göçmen geçiş teorisi çerçevesinde 

de bu konuların ele alındığı görülebilir. Teoriye göre "otobiyografik bellek; organize edilen yaşam 

dönemleri içerisinde sıklıkla karşılaşılan, birlikte meydana gelen olay bileşenlerine tekrar tekrar maruz 

kalınan bir ortamda gerçekleşen basit çağrışımsal süreçler tarafından oluşturulur ve dönemler, büyük bir 

olayı meydana getiren geçişlerle sınırlandırılarak" (Shi ve Brown, 2016: 135) ilerler. Bu geçişler 

içerisinde göç etkili olanlardan biridir. Göç çalışmaları dışında,Anselm Strauss’un 1950’lerin sonlarında 

kimlik üzerine çalışması, göçmenlerin yeni bir ülkeye vardıklarında hafızalarının ve kimliklerinin bir 

kısmını kaybettiklerini iddia ettiğinde, bellek ve göç arasındaki bağlantıyı ilk kez gündeme getirmiştir 

(Glynn ve Kleist, 2012: 7). Göçmen hafızasının en derininde yer alan kritik kavram travmatik hafıza 

Halbwachs’in ve diğer kuramcıların ilgisini çekmemiştir. Göçmenlerin hafıza ile olan ilişkileri, 

yaşantıları üzerinden yorumlanmalı ve  bu yaşantıların mekan-zaman ile olan bağının anlam dünyası 

nasıl şekillendirdiği de hesaba katılmalıdır. Göçmenlerin deneyimleri ve yaşam pratikleri toplumsal 

çerçeveler üzerinden ele alınarak, bireysel ve toplumsal hafızalarının nasıl şekillendiği ve hafızalarının 

işleyiş biçimi "yaşanan hafıza, işitilen hafıza ve rüyalar" olmak üzere üç tema ortaya çıkmıştır. Hafızanın 

kategorileri; travmatik hafıza, gençlik/yetişkinlik hafızası, çocukluk hafızası,  gelenek hafızası, işitilen 

hafıza" gibi sıralamak mükündür. Travmatik hafıza, içerisinde diğer hafıza çeşitlerini de barındırmakta, 

mekân ve yaşantılar üzerinden sürekli yeniden biçimlendirilmektedir. Bu hafıza türü mülteciler, 

sığınmacılarda görülen baskın hafıza türüdür.  

2. TÜRK EDEBİYATINDA YUNAN MÜBADELESİ VE MEKAN-HAFIZA İLİŞKİSİ 

2.1.  Edebiyatta Jeokrtizm-Coğrafi Eleştiri  

“Gök, yer ve insan birbirinden ayrı varlıklar değil, birbirini tamamlayan varlıklardır. Divan 

şiirindeki doğal çevre, merkeze bağlı olarak tasvir edilir ve vahdaniyet anlayışı içinde simgesel 
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bir anlam kazanır. Bu Divan şiirinin estetik düzeninin esası olan merkez-çevre ilişkisidir. Şehrin 

bir problem, bir düş, bir kabus, bir kafes ya da bir kutsallaştırma mekanı olarak algılanması 

modernizmin getirdiği sonuçlardır” (Narlı, 2014:70-80). 

 

Robert T. Tally gibi kuramcıların üzerine çalıştığı Jeokritizm kuramı (coğrafi eleştiri) Zaman-

uzam/mekan bağıntısı, transgresyon1 ve göndergesellik üzerine temellendirilmiş mekân ile 

edebiyatın ilişkisini ortaya koyar. Bu kuramda tarihsel olana yer verilir ve mekân sorunsalının, 

20. yy’a kadar, tek odaklı olarak ele alındığına ve özellikle mekan konusunda tek taraflı ilişkinin 

varlığına (öznenin mekana hakimiyeti) dikkat çeker. Jeokritizm 20.yy’dan sonra  yaşanan 

sosyo-ekonomik ve politik gelişmelerin (özellikle 2. Dünya Savaşı’nın) etkisiyle mekanın yeni 

bir boyut ve anlam kazandığını; mekana dair egemen tartışmanın da toplumsal ilişkilerin 

mekansal formunda neler olduğu üzerine eğilir. Burada mekanın özne ile ilişkisinde belirleyici 

kavramın “müdahil” olma durumu olması ve bu kavramlarla  hem şekillendirme, biçim verme 

hem de mekana yerleşme/yerleştirme çağrışımları öne çıkar. Çeşitli mekânların çeşitli 

zamanlarla bir araya gelmesiyle aynı bağlam içinde birlikte var olmanın çoksesliliğe yol açması 

da bu kuramın getirisi olarak edebiyatta yerini alır (Tally, 2013: WEB). Jeokritizm ile benzer 

duyarlılıklarda (mekan/doğa-insanın etkileşiminin önemi) birleşen Eko-eleştiri ise insanın doğa 

ile ilişkisinde tarih boyunca ve dinlerin etkisiyle insanların takındığı tavrı sorgulamaya açar 

(Narlı, 2014: 78-79). Kate Soper gibi eleştirmenler bu kuramla dinin, insan-merkezci dünya 

algısını yaratmasını ve insan olmayan varlıkları bu yolla tahakküm altında tutmaya çalışmasını 

açıklamaya çalışır. Yani bu kuramla(eko-eleştiri) insan-merkezci kuramlardan(insanın 

merkezde olduğu, öteki varlıklar tarafından çevrelendiği) birbirine bağlı topluluklar, 

bütünleşmiş sistemler ve bütünü oluşturan parçalar arasındaki güçlü bağlara işaret eden bir 

kurama geçiş yapılır. İnsan-çevre(mekan-doğa) ilişkilerinin önemine işaret eden sömürgecilik 

sonrası eleştiri/postkolonyalizm okumalarında da bu çerçevede birleşilir. Yani edebiyat adına 

her üç okuma biçiminin irdeledikleri çalışmalarında insanın, kendini ve çıkarlarını 

yeryüzündeki diğer türlerin üstünde tutarak aslında emperyalist ideolojinin ırkçılığını, 

gezegenin bütününü kaplayacak şekilde yeniden ürettiğini göstermeye çalışır. Bu durumda da 

geleneksel edebiyat eleştirisinin de o zamana dek odaklandığı olay örgüsü, karakterler ve 

psikolojik durumlar gibi metin öğelerinin, son tahlilde insan-merkezci olduğuna dikkat 

çekerken; böylece yeni bir eleştirel yaklaşımın gerekliğini savunurlar.  

2.2. Fırat Suyu Kan Akıyor Roman Örneğinde Yunan Mübadelesinde Mekan-Hafıza ve  

Sürgünlük Göçmenlik İlişkileri 

Eserde ütopik olarak sunulan ana mekan Karınca Adası’ndan Rumların göçe zorlanmasıyla, 

mübadele ile boşalan adanın tekrar 1.Dünya Savaşı sonrası gideceği yeri olmayan insanların 

 
1 Bir mekândan çıkıp başka bir mekâna geçme işlemi, mekânsızlaştırma (déterritorialisation) ve yeniden mekâna 

büründürme (reterritorialisation). 
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toplandığı bir mekana dönüştüğü görülür. Bu çerçevede göç, sürgün, savaş gibi  Anadolu 

halklarının kimliklerinde kalıcı izler bırakan olayların mekanla ilişkisi kurularak; insanın doğa 

ile girdiği  ilişkilerin “hafıza”yla olan bağı tartışmaya açılır. Bu tartışmayı gündeme taşırken; 

göç, mekan ve hafıza (göç-mekan-hafıza ilişkisine) gibi olgulara eko-eleştiri, jeokritik ve 

sömürgecilik sonrası postkolonyal eleştirilerin eşliğinde; ortak noktalarından yararlanılarak 

bakmak gerekir. 

Yaşar Kemal, Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana romanında ele aldığı konu/hikaye, romanın 

yapısı tam da bunu yapmaya çalışır ve Birinci Dünya Savaşı’ndan Cumhuriyet sonrasına uzanan 

bir zaman aralığında çeşitli savaşlara tanık olmuş insanları ve Anadolu coğrafyasını anlatarak; 

insanın diğer insanlarla olduğu kadar tarihle, ulus-devletle, insan olmayan varlıklar ve doğa ile 

ilişkilerini kurgular. Yani romanda karakterlerin ve ada topluluğunun ulus-devlet karşısındaki 

konumu mercek altına alınarak roman kişilerinin geçmişle, birbirleriyle ve diğer varlıklarla 

kurdukları ilişkiler çözümlenir, "karşı-anlatı" kurulur. Bu noktada romanda bütün gelişmelerin 

başlangıcı olan göç olgusuna dönülecek olursa; Harun Doğruyol göç olgusunun toplulukları, 

medeniyetleri ve yüzyılları şekillendiren bir olgu olmakla birlikte özellikle dünyadaki göç 

dalgasının 18.yüzyılın ortalarından başlayıp 1920 yılında zirveye ulaştığını McKeown adlı 

araştırmacının çalışmalarına dayanarak dile getirir (Doğruyol, 2015: WEB). Bu dönemde 

büyük savaşlar ve imparatorlukların yıkılmalarının bir sonucu olarak göç olgusunu ele alır 

araştırmacı. Türk-Yunan nüfus mübadelesinin/zorunlu göçün yapıldığı yıllara bakıldığında 

mübadele ile bu tezin desteklendiğini; büyük imparatorlukların yıkımı sonucunda göçün arttığı 

fikrine de Türk-Yunan mübadelesinin örnek oluşturabilecek nitelikte veriler sunduğu 

söylenebilir. Üzerine çokça tartışılan göçmenlik; vatanı olmayan köklerinden kopartılmış veya 

referans noktaları olmayan insanlar için kullanılan bir kavramdır. Göç olgusunda göçmenler, 

bilinmezliğin getirdiği yabancılaşmayla başa çıkmak zorundadır (Stelaku, 2007: 290). Bu 

nedenle göç, beraberinde psiko-sosyal travma sorunlarını da getirir. Göçmenlik sürecinde sınır 

denilen somut nesne önce politik bir durumu anlatırken daha sonra soyut bir anlam kazanarak 

topluluklar arasında yabancılaşmaya, toplulukların birbirini anlamamasına ve ardından 

düşmanlığa varan bir duruma dönüşür. Yüzyıl önce birlikte yaşayan Türkler ve Rumlar (ki Sacit 

Ayhan’a göre aralarındaki ilişki son derece iyidir) için de mübadele durumu böyle bir engele 

dönüşerek iki halkın ayrışmasına ve  siyasetin belirlediği sınırların arkasına çekilmelerine yol 

açar (Ayhan, 2014: 81-82). Çünkü ulus-devlet projesi “biz ve öteki” üzerine kuruludur; Türk 

ve Yunan ulusal kimliğinin inşası için her iki devletin homojen bir millet oluşturma çabasına 

girmesi söz konusu olur (Konuk, 2011: 19). En nihayetinde de gelinen noktada birbirini 

anlamayan iki ulus yapısı ve hafızaya dair travmalar sorunu gündeme taşınır. Yaşar Kemal’in 

romanında yer alan şu diyalog; Türk-Rum halkaları arasındaki birlikteliğin savaş esnasında bile 

devam ederken savaş sonrasında ideoloji bağlamında bu birlikteliğe son verilmesinin ve Rum 

halkının göçe zorlanmasının trajik bir kurgusal örneğini sunar: 
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“Yalan, dedi Yardanis Güzeloğlu. Çanakkale'ye, savaşa giderken bile güle oynaya gitmiş 

Çanakkale'den, bir ayağını orada bırakıp dönmüştü. Orada kalan ayağı üstüne de türküler 

çıkarmıştı. …Duy bu konuştuklarımı Mustafa Kemal Paşa, olmaz ya, öyle bir delilik 

yaparlarsa(mübadeleden bahseder) bunlar, ben de gelir senin yakanı tutarım. Biliyor musun ben 

kimim, Çanakkale'de sen İngiliz gemilerini batırırken seninle birlikte o gemilere top mermisi 

atıp da, bacalarının içine düşüren Aleko'nun, Tanasini'nin, Petros'un, Milton'un anasıyım. Onlar 

daha gelmediler. Senin yanındalar. Zabittirler. Sen zabitlerini çok severmişsin. Sen oğullarımı 

çok severmişsin de onun için göndermiyormuşsun bana. Canları sağ olsun da varsın gelmesinler, 

senin güzel yanında kalsınlar. Sen onlara iyi bakarsın.  

… Kalabalığa döndü: Dediğimi duydunuz mu? Çanakkale’de benim oğullarımın arkadaşı olan 

Mustafa Kemal Paşa, paşaların başı olmuş, anladınız mı?”(Kemal,1998: 51-52). 

 

Her iki ulus arasında birlikte yaşanan ortak bir geçmiş ve ortak çıkarlar için verilen mücadeleler, 

ortak anılar “hafıza-kimlik” sorunsalını da beraberinde getirir. Göçmenler topraklarından kopsa 

bile kimliklerini oluşturan geçmişlerinden ve anılarından kolay kolay kopamazlar. Geçmişi 

yaşatmak için bilinçli bir çabanın içine girerek bu bağlamda da bir mücadele verirler. Bu 

noktada “hafıza” kavramını irdelemek gerekir. Mehmet Aycı’ya göre; “hafıza” veya “bellek” 

derken hıfzettiğimiz yahut bellediğimiz şeyi kastetmiş oluruz. Fakat belleğimizde taşıdığımız 

her şey aynı zamanda bizi taşıyan şeydir de. Yani Aycı, varlığımızın bir anlamının olmasını, 

“belleğimizin/hafızamızın” bizi bir kimlik sahibi kılmasına bağlar. Yine “bellek/hafıza” taşınan 

bir şey olduğundan; bizim yeryüzündeki taşınmamızla sınırlı kalmayacığı gibi; haberdar 

olduğumuz bizden öncekilere doğru ve haberdar olamadığımız bizden sonrakilere doğru bir 

taşımaya da aracılık eder (Aycı, 2014: 81). Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana romanında, 

mübadeleye tabi tutulanlarla gitmeyip, saklanarak adada yalnız kalan Vasili karakteri’nin 

sürekli olarak kendisiyle konuşmasına tanık oluruz. Bu noktada bireyin kendi yalnızlığı 

içerisinde geçmişin yüküyle mücadele ederek; bu mücadelede diyaloğu içeren dayanışmanın 

farkına vararak sunduğu öyküye, karakterin “hafızası/belleği” üzerinden varırız:  

“Her şeyi yapacaksın da insanın içindeki, kıyamete kadar kalacak tek teline dokunmayacaksın, 

o da acıma teline. Ben bu adamı gözümü kırpmadan öldürürüm, ama acıma telim bir tınlarsa 

ben sineği bile öldüremem. Hele savaş görmüşlerin acıma telleri o kadar gerilmiştir ki, bütün 

insanlıkları o telde toplanmıştır. İşte böyle dedim, dedi. İnsanı insan eden ne kadar içimizdeki 

sevgiyse de, Tanrı bunu böyle söylemişse de ondan daha çoğu da acımadır. İnsanı insan yapan 

da, sevgiyi sevgi yapan da acımadır (Kemal, 1998: 142). 

Alıntı’da verilende, Vasili adlı karakterin, adada silüetini gördüğü bir adamı, savaşta/ Sarıkamış 

Cephesi’nde tanıdığı ve yalnız insanları değil önüne gelen her canlıyı öldüren eli kanlı 

yüzbaşının yerine koyarak; geçmişte yaşadığı kötü anılarından yola çıkarak bir iç  hesaplaşmaya 

girişir. Defalarca öldürmek için (cani olduğu için öldürmeye layık görür) yemin etse bile iç 

hesaplaşma sonucunda onu affeder. Bu hesaplaşma esnasında aynı zamanda okur olarak hafıza-
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zaman (romanda savaş zamanını anımsama söz konusudur) ilişkilerinin oluşturduğu bir 

düzleme geçeriz. Yine romandaki bu alıntı üzerinden (jeokritizm ekseninde Sarıkamış 

mekanının karakterdeki etkisi) mübadelenin nostalji duygularını canlandırarak bir zamanlar var 

olan hayatı aktarmada hafızanın rolü sergilenir. White’a göre  göçmenlik, gün içerisinde farklı 

dünyaları ve bunun tetiklediği farklı duyguları yaşatır (White, 2003: 3). White’ın bu görüş de 

hafıza bağlamında yukarıda dile getirilen durumu pekiştirir. Yine alıntıda göçe katılmayan fakat 

yaşadığı adadaki insanların gitmesi sonucu yaşadığı yalnızlıkla, karakterin yeni bir kimlik 

oluşturma sürecine girdiğine tanık oluruz ve bu süreçte (iç hesaplaşmada) çektiği acıyı 

aktararak bir tür arınma (katarsis), rahatlama duygusuna hafıza-mekan-nostalji üzerinden erişir; 

böylelikle yeni bir kimlik oluşturur. İnsanın doğadaki öznelerden biri olduğunu fark etmesinin 

gerekliliğine bu şekilde vurgu yapan yazar (eko-eleştiriden yararlanılabilecek bir veri), aynı 

zamanda, insanın insana duyduğu ihtiyacı da ön plana çıkarır. İlk romanda, doğup büyüdüğü 

adadan ayrılmamak için tehlikeli bir saklambaç oyununu göze almış olan Vasili, insansız bir 

yerde, o yer cennet olsa bile yaşanamayacağını düşünmeye başlar (Cebe, 2015: WEB). 

Romanda dikkate değer bir diğer mevzu da mekan-hafıza-sürgünlük ilişkisidir. İnsanın 

yeryüzünde yapıp ettikleri; duygu ve düşünceleri mekandan bağımsız düşünülemez ve 

yaşanılan her an mekana bağlı olarak devam ettiğinden (Asiltürk, 2014: 83); mekanın 

sığınılacak bir liman olmaktan öte, bireyin-toplumun varlık ve özgürlüğünün bir göstergesi 

olarak tanımlanır (Metin, 2014: 88). Toplumsal ve kültürel süreçlerde mekanın rolünü konu 

alan tartışmaların başlangıcını Michel Foucault yapar ve Henri Lefebvre ve Michel de Certeau 

da  bu konudaki çalışmaları tamamlayıcı araçlar sunarlar. Bu düşünürler, mekanın toplumsal 

inşasında ve inşa sürecinde iktidar ilişkilerinin belirleyici rolünün altını çizerken; mekan-özne 

arasındaki ilişkilerin çeşitli düzeydeki boyutlarına da dikkat çekerler. Bir iktidar aracı ve alanı 

olarak işleyen mekanın öznel deneyim ve pratiklerle yeniden tanımlanması ve üretilmesi buna 

örnek gösterilebilir. Yapılan çalışmalardan yola çıkıldığında genel anlamda mekanının  

toplumdaki farklılık ve çeşitli “anomalilerin” normalleştirilip sıradanlaştırıldığı gündelik 

yaşamın içinde eritildiği bir alana dönüştüğü görülür (Tally, 2013: 38). Yaşar Kemal’in 

romanına bu bağlamda bakıldığında iktidarlar tarafından belirlenen ve ulus-devlet projesi için 

bir mekana dair uygulanan yaptırımlar çerçevesinde Vasili karakteri üzerinden göçe katılmadan 

fakat yine göçün etkisinden de kaçamadan adadaki yeni konumunun (mekanın) kendisinde 

yarattığı duygular çerçevesinde, saplantı haline gelmiş nefretinin ve öldürme isteğinin 

değişmeye başladığını gözlemleriz:  

“Vaz geçsem mi şu adamı öldürmekten, diye düşündü. Sonra da vazgeçtim, vazgeçtim onu 

öldürmekten diye yüksek sesle konuştu. …öldürmeyeceğim, öldürmeyeceğim, ona hiçbir şey 

yapmayacağım, evini de yakmayacağım, diye durmadan içinden yineliyordu… Sen hiç 

Sarıkamış gördün mü kedi? Sarıkamış içinde Aynalı Çarşı, Aynalı Çarşı Cehennem. Sen hiç 

parça parça olmuş, üst üste tepelerce yığılmış, siperleri, koyakları, çukurları ağzına kadar 

doldurulmuş ölüleri gördün mü?”(Kemal, 1998: 111/142). 
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Yukarıdaki alıntıda karakterde meydana gelen değişim Mehmet Narlı’nın da belirttiği gibi 

mekanın aynı zamanda bir hafızaya sahip olması, insanla yaşamış olmasına bağlıdır. Narlı’ya 

göre eşya ve mekanın hafızasında, zamanın içinde devrederek yaşayan insanın evren hakkında 

tasarımları, idealleri, umut ve korkuları, sosyal ilişkileri, bireysel gizlilik ve yalnızlıkları vardır. 

Yani zaman kaybolmamakta mekanlaşarak yaşamaktadır. Burada Vasili’nin adadaki yalnızlığı, 

savaştan kalan korkuları ve Yüzbaşı ile olan ilişkisi; bu ilişki sonucu doğan gizli saplantısının 

mekan-hafıza çerçevesinde yüzeye çıkması önemlidir. Lefevre, üç ayrı kavramla yaptığı 

açıklamada bu çok boyutlu içeriği temellendirmeye çalışır: Mekansal pratik, mekanın 

temsilleri, temsili mekanlar. Bu kavramlar sırasıyla yaşanılan, düşünülen, algılanan yerleri 

gösterirler. Lefevre’ye göre mekanların dinsel, sosyal, kültürel, sanatsal hatta siyasal kimlikleri 

vardır ve kimliklerin imgesel ve simgesel içerikleri, onlarla ilişkide olan insanların 

kimliklerinin oluşmasında önemli etkilere sahiptirler. Bu açıdan bakıldığında, insanların 

yaşamış ve düşlemiş oldukları bütün yaşantılar ve bu yaşantıların yansımaları, mekanların 

hafızalarında durmakta ya da bu zaman ve mekanlar bilinçli-bilinçsiz hafızanın arketipleri 

olarak yaşamaktadırlar. Edebiyat ve mekan ilişkisi bir bakıma, mekandaki bu hafızaya ve 

hafızalaşmış mekanı, hatıra ve düşler yoluyla çözümlemeye, mekanın yansıtıcı niteliğini 

görmeye dayanır (Narlı, 2014: 78-79). Romanda da Vasili üzerinden insan kaderinin doğal 

çevreden bağımsız olmadığını duyumsarız ve bu duyguyu-fikri yaşatma kararı verdiğimiz anda 

doğa-çevre ile “uyum” içinde yaşama kaderini gerçekleştirmeye adım atarız. Aksi takdirde 

doğayla (ve insanla) savaşarak kazanabilme fikri bizi “çatışma”nın merkeze aturan bir kadere 

götürecektir.  

“Ne demiş o adam, siz üç bin yıldır bu adada oturmuşsunuz, demiş. Üç bin yıl önce 

neredeymişiz, gökten mi inmişiz buraya? Yoksa Atina’dan mı gelmişiz? Kim getirmiş bizi 

buraya? Kim getirmişse, söyleyin de o götürsün bizi getirdiği yere. Öyle mi Spiros? O adam 

müdür mü, paşa mı seninle şaka etmiş. Benim neyim var Yunanistan’da? Bize hiç soran oldu 

mu? Yunanistan’a gider misiniz, diye. Allah bizi burada, bu adada yarattı ahmak Spiros. O 

yaban ellere kim gider, sor bakalım, Barba Spiros. Onlar deli mi, bizi nasıl, niçin, hangi sebeple 

gönderirlermiş Yunanistan’a? Ne hakları var? Aklı olan hiç adasını bırakır da başka yere, cennet 

olsa da, başka bir cennete gider mi? (Kemal,1998: 51-52). 

Romanda yukarıdaki alıntının geçtiği, Lena Papazoğlu adlı karakterin  Barba Spiros’a yakındığı 

paragrafta insana ait olduğu varsayılan doğa ile kültürün bir mekanla ilişkisi çerçevesinde 

irdelendiğine tanık oluruz. Lena Papazoğlu kim olduğunu, nereden geldiğini, adayla bağını ve 

bütün bunların birileri tarafından ne hakla, nasıl değiştirilebileceğini sorgular. Birileri, akılla 

açıklanamayacak düzeyde kendi kimliğini, geçmişini, sahip olduklarını nasıl değiştirebilme 

hakkını bulabilir? Bu noktada Jeokritizm ekseninde bakıldığında Yaşar Kemal’in dönemin 

ideolojisinin (Milliyetçilik-ulus-devlet kurma) çevre, insan psikolojisi üzerindeki etkisini ve bu 

etkinin tarihe kattığı anlamı yansıtmasını sorguladığını söyleyebiliriz. Daha üst bir çerçeveden 

yine Jeokritizm açısından baktığımızda, bir okur olarak mesela, insanın ve yazarın içsel 
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haritasının çizilişinde; üstünde yaşadığı coğrafyanın, şehrin payının çok büyük olduğunu bu 

pasaj özelinde ve roman genelinde görmek mümkün (otobiyografik olarak Yaşar Kemal’in 

ülkesi ve bu ülkede yaşadığı deneyimler). Yine roman boyunca, Eko-eleştiri bağlamında, 

insanın yalnızca canlı olanla değil evrendeki bütün maddelerin doğal-kültürel güçleriyle, 

süreçler ve akışların etkisiyle biçimlendiğini; bu ilişkiler sonucunda yeni anlatıların 

oluşabileceğini görmek mümkündür. Aşağıdaki alıntıda Vasili’nin aşk adına pembe bir baş 

örtüsüyle, roman boyunca da, kurduğu bağ bu anlamda romanda eşya-mekan-hafıza-göç ilişkisi 

adına iyi bir örnek teşkil eder.  

“Değirmenin önüne geldi. Durmak istemedi ya, ılık bir yel burnuna yoğun bir kadın kokusu 

getirdi. Değirmene koştu, aynı hızla merdivenleri çıktı, çıkar çıkmaz da son basamakta zınk diye 

durdu. Orada ortada pembe başörtü yoğun kadın kokusunu yöreye dağıtıp duruyordu, kabarmış 

pulları ışıldayarak…” (Kemal, 1998: 97). 

 Bu verilerden yola çıkarak Yaşar Kemal’in belirli bir dönemin yeniden kurgulanması şeklinde 

ele aldığı bu tarihsel romanla; romanda seçtiği mekanı, zamanı ve uzamsal anları bir araya 

getirerek oluşturduğu bütünlüklü dokuda okura bir noktadan sonra; gök, yer ve insanın 

birbirinden ayrı varlıklar olmadığını, aksine birbirini tamamlayan varlıklar olduğu mesajını 

verir. Nitekim yazarın, önce ideloji/iktidar ilişkileri uğruna boşaltılan ve simgesel düzeyde 

kozmik bir evren, küçük bir sığınak olan adayı daha üst bir çerçevede Anadolu topraklarının 

farklı yerlerinden gelen (Balkanlardan, Adalardan, Ordoğu), yolu Sarıkamış gibi bir 

cehennemden geçmiş ve bir şeylerden kaçan karakterlerle doldurması; onlara birlikte yaşamak 

için gerekirse geçmişi/hafızayı silebilmelerini ve geçmişi unutabilmelerini öğretmesi yukarıda 

bahsedilen insan ve doğanın bütünleşmesi için yapılır. Bu romandaki karakterler, şimdiye kadar 

yazılan birçok anlatıdan farklı olarak, birbirleriyle ve diğer varlıklarla kurdukları ilişkilerden 

yola çıkarak, insan-doğa etkileşimi sonucunda yeni bir tarihsel algı ve bakış açısıyla ekolojik 

duyarlıkta birleşirler. Roman boyunca transgresyonla, yani bir mekândan çıkarak başka bir 

mekâna geçmeyle; mekânsızlaştırmaya tabi tutulmayla (déterritorialisation) veya yeniden 

mekâna büründürülmesiyle (reterritorialisation); yaşanan mekanın yeniden 

anlamlandırılmasıyla tek odaklı mekan kavramı, öznenin mekana hakimiyeti değişime uğrar  ve  

mekana “müdahil” olmayla; şekillenme/şekillendirme, biçim verme, yerleşme/yerleştirme 

şeklindeki çok yönlü ilişki ekseninde; çeşitli mekânların çeşitli zamanlarla bir araya gelmesiyle 

aynı bağlam içinde birlikte var olmanın getirdiği çokseslilik böylelikle yaratılmış olur.  

SONUÇ 

Bir Ada Hikayesi dörtlemesinin ilk kitabı olan Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana romanı Birinci 

Dünya Savaşı  sonrasında milliyetçilik gibi ideolojilerin olumsuz etkileriyle Anadolu'da 

meydana gelen kargaşada farklı ırkların, toplulukların çatışması sonucunda öldürülen 

Yezidilerin Fırat Nehri'ne atılması ve nehrin kırmızıya boyanması konusundan alır. Bu eserin 

mağdurları açısından da "Karınca Adası" ütopik bir mekan olması, diğer eserlerin farklı ırk ve 



INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-VI 

December 20-22, 2022 
 

Abstracts Book 134 www.aegeanconference.com 

 

topluluklarına ait mağdurları ile ortak duyarlılığı taşıması açısından esasında tüm eserlerin ortak 

bir duyarlılık ekseninde oluşturulduğu söylenebilir.  Y. Kemal’in Fırat Suyu Kan Akıyor 

Baksana romanı üzerinden ve romanın temel konusu olan Yunan Mübadelesi sorununun 

mekan-zaman-hafıza ve sürgünlük-göçmenlik ilişkilerine bakıldığında; 

1. Edebi eserlerde mülteci-sığınmacı-göçmen statüsündeki karakterleri mekan-hafıza-

yaşantılar ilişkisinde ele almak gerekir. Burada mekan belirleyicidir çünkü mekan 

hemen insan deneyimlerinin bir ürünü hem de üreticisi olduğu için aynı zamanda 

hafızanın korunması ve yaşatılmasında önemli bir yere sahiptir. Eserde de görüleceği 

üzere ada mekanı deneyimi önceleyerek yaşanılan zaman içinde geçmişi yeniden 

üretirken geleceğin de biçimleyicisi olur. Bu durumun şu şekilde bir formülü 

çıkarılabilir.  

Karınca Adası/Ütopik Ada(Platon’un  Atlantis Adası gibi) = Sosyal+Fiziki Çevre+ 

Geçmiş Zaman + Şimdiki Zaman + Gelecek Zaman 

2. Hafıza olarak da mülteci-sığınmacı ve göçmen karakterlerde daha çok travmatik 

hafıza'nın ön planda olduğunu; bununla birlikte yaşanan hafıza ve işitilen hafızanın da 

travmatik hafıza içinde ön plana çıktığını görmek mümkündür. 

3. Travmatik hafıza içinde diğer hafıza türlerini de barındırırken işitilen hafıza ile de 

yaşantılar mekan aracılığı ile de sürekli olarak yeniden biçimlendirilir. Eserde Poyraz 

Musa’nın öldüremeyişinin arkasında yaşanılan hafıza ile travmatik hafızanın etkileri yer 

almaktadır. Lena karakteri ise Kurtuluş Savaşı'nda kaybettiği dört çocuğunun yarattığı 

etkiler ve işitilen hafıza ile hareket etmektedir. 

4. Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana romanı özelinde göç, sürgün gibi olgu ve eylemlerin 

insanda yarattığı maddi ve manevi yıkımları edebi düzlemde de görmek mümkün. 

5. Yazarın tanrısal bakış açısıyla kaleme aldığı bu eser ve diğer üç tamamlayıcı eseriyle 

birlikte göç, sürgün, mülteci olmanın arkasında yatan sebeplerin ve bıraktığı travmatik 

etkilerin, acıların bir araya getirdiği insanların "birlik, beraberlik ve dayanışma içinde 

yeniden hayata tutunabilme becerileri geliştirmenin" gündelik yaşamda da karşılığın 

olmasının gerektiğine yaptığı göndermeler ekseninde “umut”lu olma ve yeniden inşa 

edebilme/sağaltma eylemlerinin eserin derinlerinde yatan  ikincil mesaj olarak var 

olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim Karınca Adası'nda bir araya gelen farklı 

gruplardan insanların doğa ile iç içe birbirlerini sağaltma girişimlerinin ekoeleştiri 

kuramı ile değerlendirilmesi yapıldığında eser adına varılan sonuçlardan birinin insanın 

da doğanın bir parçası olarak ve tıpkı doğa gibi isterse kendilerini yenileyip daha iyisini 

yaratabileceğine vurgu yapılır.  
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ÖZET 

Kur’an eğitim ve öğretiminde Mûsikî önemli bir faktördür. Mûsikî seslerin işitme organımıza 

güzel gelecek şekilde düzenleme sanatı olarak tarif edilmektedir. Kur’an eğitim ve öğretimi, 

Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar nesilden nesile devam edegelen bir uygulamadır. 

Din eğitim ve öğretiminde taklit, telkin, soru cevap metotları ön plana çıkarken, Kur’an eğitimi 

ve öğretiminde ise arz ve semadan oluşan edâ gibi kendine has bir metot ön plana çıkmaktadır. 

Kur’an eğitiminde başarılı olunamamasının nedenlerine göz atıldığında; eğitim veren 

mekânlardaki sınıfların kalabalık olması, Kur’an dersinin önemsenmemesi, temel amaçların 

içselleştirilememiş olunması, eğitici sayısının yeterli olmaması, öğrencilerin sorumluluk 

duygunu tam idrak edememeleri, dersin gerekliliği konusunun öğrencideki karşılığının negatif 

olması, eğiticilerin uygulama farklılıklarının öğrenciye olumsuz yansımaları, öğrencilerin şive 

ve ağız farklılıklarının yol açtığı sorunların bulunması, dersin pedagojik açıdan rahat 

verilmesini sağlayacak teknolojik imkânların sınırlı olması, öğrencilerin derse karşı 

motivasyonunun sağlanamaması, öğrencilerin dersi veren eğiticiye karşı soğukluk hissetmeleri 

veya olumsuz bakış açıları gibi etkenlerden söz edilmektedir. Kur’an eğitiminde verimliliği 

artırma konusunda birçok faktör vardır. Bunların önemlilerinden birisi de dersi veren eğiticinin 

mûsikî bilgisi ve bunu eğitimde kullanması faktörü olarak öne çıktığı görülmektedir. İnsanın 

en önemli ruhsal ve fizyolojik ihtiyaçlarının başında gelen mûsîkî, Kur’an eğitiminde 

öğrencilerin üzerinde önemli etki uyandırmakta ve derse karşı heveslerini artırmaktadır. 

Araştırmanın metodu genel anlamda kaynak taramasına dayanmakta olup, tecrübeye dayalı bazı 

bilgi ve yaklaşımlardan da analitik bir yol takip edilerek faydalanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kur’an, Mûsikî, Makam, Teganni, Eğitim. 

 

ABSTRACT 

Music is an important factor in the education and teaching of the Qur'an. It is described as the 

art of arranging musical sounds in a way that is pleasing to our hearing organ. Qur'an education 

and training, Hz. It is a practice that has continued from generation to generation from the time 

of the Prophet to the present day. While imitation, suggestion, question and answer methods 

come to the fore in religious education and training, a unique method such as the eda consisting 
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of the earth and the sky comes to the fore in the education and teaching of the Qur'an. 

Considering the reasons for not being successful in Qur'an education; Crowded classrooms in 

places providing education, not paying attention to the Qur'an lesson, not internalizing the main 

objectives, not enough number of educators, students not understanding the sense of 

responsibility fully, the necessity of the lesson being negative for the students, the negative 

reflections of the practice differences of the trainers on the students, the differences in dialect 

and dialect of the students. Factors such as the presence of problems caused by it, the limited 

technological opportunities that will enable the lesson to be given comfortably in pedagogy, the 

lack of motivation of the students towards the lesson, the feelings of coldness of the students 

towards the instructor or their negative perspectives are mentioned. There are many factors in 

increasing efficiency in Qur'an education. It is seen that one of the most important of these is 

the musical knowledge factor of the instructor who gives the lesson. Music, which is one of the 

most important spiritual and physiological needs of man, has a significant impact on students 

in the education of the Qur'an and increases their enthusiasm for the lesson. The method of the 

research is based on literature review in general, and some knowledge and approaches based on 

experience will be used by following an analytical way. 

Keywords: Qur'an, Musiqi, Tune, Taganni, Education. 

 

GİRİŞ 

Kıraat ilminin öğretimi Kur’an öğretimi ile başlamıştır. Sahabeler bunu Hz. Peygamber’den 

öğrenmiş ve sonraki nesillere öğretmiştir. Kur’an’ı Kerim’in eğitim ve öğretimi, Hz. 

Peygamber döneminden günümüze kadar nesilden nesile devam edegelen bir uygulamadır. 

(Tetik,2002: 147; Koyuncu, 2019: 121).Türkiye’de Kur’an eğitim ve öğretimi genel anlamda; 

Diyanet işleri Başkanlığına bağlı cami ve Kur’an Kursları ve Eğitim Merkezlerinde, Milli 

Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda zorunlu veya seçmeli dersler içerisinde, özellikle de 

İmam Hatip Ortaokul ve Liselerindeki müfredat içinde, Yüksek Öğretim Kurumunda da 

İlahiyat veya İslamî İlimler Fakülteleri bünyesinde verilmektedir. Özelde ise bazı vakıflar, 

kuruluşlar veya medreselerde verilmektedir. Din eğitim ve öğretiminde taklit, telkin, soru cevap 

metotları ön plana çıkarken, (Kırca, 1990: 167-182) Kur’an eğitimi ve öğretiminde ise arz ve 

semadan oluşan eda gibi kendine has bir metot ön plana çıkmaktadır. (Yerlikaya, 2021: 104, 

172, 210; Akaslan, 2019: 60-61; Kılıç, 2019: 172; Yıldız, S., 2019: 201). Kur’an eğitim ve 

öğretimini daha dikkat çekici hale getirmek için birtakım teknikler uygulanmaktadır. 

(Gökdemir, 2019: 18-19; Yıldız, 2019: 149-167; Bayraktutan, 2019: 70). Kur’an eğitiminde 

başarı için; eğitim veren mekânlardaki sınıfların kalabalık olmasının önüne geçilmeli, Kur’an 

dersinin önemsenmesi sağlanmalı, eğitici sayısının yeterli hale gelmesi için çaba sarf edilmeli, 

öğrencilerin sorumluluk duygusunu tam idrak etmeleri için çaba sarf edilmeli, dersin gerekliliği 

konusunun öğrencideki negatif tutumun ortadan kalkması için çözüm bulunmalı, eğiticilerin 
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uygulama farklılıklarının öğrenciye olumsuz yansımalarının önüne geçilmeli, öğrencilerin şive 

ve ağız farklılıklarının yol açtığı sorunları minimize etmek için Kur’an ağzı birlikteliği 

sağlanmalı, dersin pedagojik açıdan rahat verilmesini sağlayacak teknolojik imkânları 

çoğaltmalı, öğrencilerin derse karşı motivasyonunun sağlanması için azami gayret gösterilmeli, 

öğrencilerin dersi veren eğiticiye karşı soğukluk hissetmelerinin önüne geçilmesi konusunda 

çözümler üretilmelidir. (Bayraktutan, 2022: 73 vd.; Gökdemir, 2019: 18-39; Taşpınar, 2019: 

104-109). 

Bütün bu etkenler önemli olmakla beraber dersi veren kişinin öğrencilerde uyandıracağı 

farkındalık da çok önemlidir. (Özyurt, 2019; Özyurt, 2021). Öğrencilerin de dersi veren kişide 

görecekleri farklı özellikler neticesinde dersi veren kişiye karşı olumlu duygu durumları 

oluşacağı açıktır. (Özyurt, 2018; Özyurt, 2019; Özyurt, 2021). Bu bağlamda farkındalık 

uyandıracak en temel unsurlardan birinin de musiki olduğu düşünülmektedir. (Bayraktutan, 

2022: 73). Musikiyi yapısal bir unsur olarak görmek ve bu bağlamda başka yapısal unsurlarla 

beraber değerlendirmek, musikiyi sadece bir duyguya indirgeme hatasının da önüne geçecektir. 

(Düzgün, 2008: 176) İnsan duyguları üzerinde, güzel sanat türlerinin en hızlı ve etkili kalıcı 

tesir eden mûsikîdir. Bu özelliği dolayısı ile mûsikîyi tanımlayan düşünürlerden kimileri, 

mûsikînin sihir ve büyü gücünde olduğunu söylemişlerdir. Bu konuda “Mûsikî ve İnsan Ruhu” 

adıyla en münhasır bir fikir ürününü veya çalışmayı Adolf Von Grolman ortaya koymuştur. 

(Grolman, trz.: 13 vd.; Kılıç, 2017: 247) Bu boyutuyla mûsikîden Kur’an eğitimi ve öğretimi 

konusunda azami istifade edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Eğitimi veren kişinin Kur’an 

eğitiminin musiki boyutunu dikkate alarak derslerde farkındalık oluşturması birçok negatif 

etkeni ortadan kaldıracaktır. Bu bağlamda Kur’an okumanın ne şekilde, hangi usullerde ve 

hangi kurallar çerçevesinde olacağı/olması gerektiği meselesi önemlidir. Bu husus, hem âyetler 

hem de hadisler çerçevesinde farklı dönemlerde gündeme getirilmiş ve tartışılmıştır. (Yılmaz, 

2020: 95). Bu bağlamda musiki nedir? Eğitim ve öğretim faktörü üzerinde bir etkisi var mıdır? 

Musikinin başarı üzerinde muhtemel etkileri nelerdir? Musiki bilgisi olmaksızın da eğitim 

öğretim iyi bir düzeye gelebilir mi? vb. sorulara cevaplar verilmelidir. 

1.1. Mûsikî Leksik Anlamı 

Mûsikî sesleri kulağa hoş gelecek şekilde terkip etmektir. Ölçülü sesler vasıtasıyla estetik tesir 

ve heyecan ortaya çıkarma sanatıdır mûsikî. İnsanların duygularını ve düşüncelerini seslerle 

ifade etme biçimidir. Mûsikî, insanlarda uyandırdığı etki bakımından ele alınan ses dizelerine 

verilen isimdir. Yine başka bir tanıma göre; melodi, ritm ve armoni bakımından ele alınan sesler 

birimidir. (Çetin,1998: 117; Uludağ, 1976:14). Musiki, İbn-i Sînâ’ya göre, “Birbiriyle uyumlu 

olup olmadığı yönünden sesleri ve bu sesler arasındaki zaman sürelerini araştıran riyâzî bir 

ilimdir”; Emmanual Kant’a göre “mûsikî sesler aracılığıyla ortaya çıkan güzel duyguları ifade 

etme sanatıdır”; Abdülkadir Merâgî’ye göre, “İka’ devirlerinden biriyle tertip edilip kulağa 

yumuşak gelen nağmelerin bir araya getirilmesidir” ve Kantemiroğlu’na göre, “Çıkardığımız 
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seslerin ölçülü bir zamanda bir usulün düzenine uyarak hareket edip belirli bir yerde karar kılıp 

durması ve işitme gücümüze zevk vermesi…”dir. (Özcan-Çetinkaya, 2006: 31, 257; Cançelik, 

2018: 3). Pythagore’aya göre mûsikî; biri birine benzemeyen muhtelif seslerden meydana gelen 

bir konserdir. Jean Jacques Rousseau; mûsikî seslerin işitme organımıza güzel gelecek şekilde 

düzenleme sanatıdır der. (Talay, 1959: 3-4; Biberci, 2022: 4). 

Kimi müzik tarihçileri insanların birbirleriyle olan bu iletişimlerinin hem ses hem de sözle 

beraber olduğu görüşünü, ileri sürerken; diğer bazıları sesin (tegannî ve terennüm) konuşmadan 

önce olduğunu, insanların konuşamadıkları zamanlarda hislerini birbirlerine kuşlar gibi yalnız 

ses (tegannî ve terennüm) ile ifade ettiklerini savunmuşlardır. (Ataman, 1947: 1/1; Biberci, 

2022: 7). Bazı filozoflara göre de insan beyni düşünür, dil onu ifade eder. Dilin ifade edemediği 

şeyleri, insan tabiatı makamlarla titrek bir şekilde (terci) ifade eder. Bu makamların ortaya 

çıkmasıyla insanların nefisleri bunlara âşık olur; ruhları bunlara özlem duyar. İnsan müzik 

ilişkisinin başlangıç noktası işte bu iletişim ve özlemdir. (Biberci, 2022: 8). 

İbn Haldûn (1304-1406) ise bu konuda şu tespitlere yer verir. “Sanat birincil ihtiyaçlardan 

sonra, ikincil ihtiyaçların karşılanmasına yönelen uygarlıklarda kendini gösterir. Çünkü temel 

ihtiyaçlarını karşılayan insan, zevklerini düşünmeye ve bu gibi zevkleri tatmin edecek 

etkinliklerle ilgilenirler.” Mûsikî, toplumda ortaya çıkan en son sanat olarak kabul edilebilir. 

Çünkü diğerleri insanların farklı ihtiyaçlarına cevap vermesine rağmen, mûsikî boş vakitleri 

değerlendirmeye yarar. Uygarlığın gerilemeye başlamasıyla mûsikîde geriler ve ortadan 

kaybolur. (İbn Haldun, 2004: 2/593) Erzurum’lu İbrahim Hakkı (1186-1772)’ya göre:” Mûsikî 

makamlarının her bir makamı birçok derde deva ve en önemlisi ruhumuza gıdadır.” (Erzurumlu 

İbrahim Hakkı, 1997: 181 vd.). 

 İslam öncesi dönemde yani cahiliye devrinde de kendini gösteren mûsikî, Arapların hıdâ / hudâ 

diye isimlendirdikleri örneklerde kendini göstermektedir. (el-Mufaddal, 1984: 40 vd.; Üçok, 

1967: 83 vd.). Hz. Peygamber devrinde de def eşliğinde müzik icra edildiğini kaynaklarda 

görülmekte hatta Hz. Peygamber’in hicreti zamanında muhacirlerin onu def eşliğinde 

terennümlerle karşılamış olduklarını bilgisi de elde mevcuttur. (Nüveyrî, 1955: 169; Kettânî, 

1993: 2/130; Biberci, 2022, 26 vd.) Müziğin temelinde ses, ritim ve âhenk yer almaktadır. Ses 

kavramı “Cisimlerin atmosferik bir ortamdaki titreşimlerinden meydana gelen basınç 

değişiklikleri ve bunun işitme organında doğurduğu duyum.” (İhvân-ı Safâ, I/87.). olarak 

tanımlanmıştır. Arapçada genellikle ses kavramı “savt” kelimesinin karşılığıdır. Savt: “Ses” 

(Asım Efendi, 1304: I/588). anlamındadır. Yani sesin olduğu her yerde doğal olarak da müzik 

veya mûsikî vardır denebilir. İşte sesin aktif bir şekilde kullanıldığı Kur’an kıraati bağlamında 

da mûsikî önemli bir yer işgal etmektedir. 

1.2. Kur’an Eğitiminde Mûsikî’nin Yeri 

Bilindiği gibi Kur’an’ın usulüne uygun olarak güzel ve düzgün okunması esastır. Kur’an göze, 

kulağa, akla, kalbe, gönle hitap eden, insani duygudan duyguya sevk eden son derece zengin 
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bir içeriğe ve eşsiz bir üsluba sahiptir. Kur’an’ın indiği ortamda sözlü kültür hâkimdir. Kur’an 

inişiyle birlikte onun aşkınlığına uygun seslendirilmesi, hem Hz. Peygamber hem de sahabe 

tarafından en güzel şekilde yapılmıştır. Bununla da kalmamış Hz. Peygamber Kur’an’daki tertîl 

(ağır ağır okuma) emrine uygun bir biçimde Müslümanları Kur’an’ı güzel okuma konusunda 

teşvik etmiştir. (Yılmaz, 2017: 233 vd. Okçu, 2008: 234 vd.). Onda tasvîr, temsîl, tenbîh, 

hakîkat, mecâz, istifhâm, terğîb, terhîb, kıssa, yemin gibi Arap dilinde bulunan bütün edebi 

sanatlara yer verilmektedir. (Çevikoğlu, 2012: 67-90; Çakıcı, 2021: 320). Kur’an’ın güzel 

okunmasını sağlayan da tecvid ve makamdır. Kur 'an okurken tecvide uymanın lüzumu 

tartışılmayacak olan tek şarttır. Ancak, Kur’an’a makam katılıp katılmaması, katılacaksa hangi 

ölçüler dâhilinde katılacağı tartışma konusudur. Kimileri Kur’an’ın makamsız olarak okunması 

gerektiğini söylerken, kimileri de makam ile okunabileceğini hatta makam ile okumanın daha 

makbul olduğunu ifade etmişlerdir. Bunu söylerken de akli ve nakli bir takım deliller 

göstermişlerdir. (Çetin, 1998: 115). Aslında ses mûsikî ilişkisi, nota ses bağlantısı üzerine kafa 

yoranlar bu konu üzerinde tartışmalara katılsalar, bu konu uzun uzadıya problemmiş gibi 

tartışılmayacaktır. Yukarıda da ifade edildiği üzere sesin olduğu her yerde bir şekilde mûsikî 

de vardır. Üzerinde durulması gereken önemli husus; Kur’an’ın “teğannî” ile okunuşunu, sesin 

Kur’an ile süslenmesini (tezyîn) ifade eden hadislerin araştırılıp yorumlanmasıdır. Nitekim 

rivâyetlerin zâhirinden hareketle Kur’an’ı teğannî ile okuyuşun, onu haykırışla, terennümlü ve 

nağmeli olarak seslendirmenin caiz olduğu, hatta bu tür okuyuşun tercihe şayan görüldüğü 

kimilerince ileri sürülmektedir. (Yılmaz, 2020: 100). Teğanni sonuç olarak bir kelamın 

anlamını ruha duyurmaya hizmet etmesi açısından ruhani bir değer taşır. (Biberci, 2022: 98). 

Hz. Peygamber zamanında Kur’an’ın seslendirilmesi konusu ilk inen ayetlerden biri olan 

“Kur’an’ı Tertil Üzere Oku” (Müzzemmil, 73/4) emri ile başlamıştır. Hem lafız hem de içeriği 

ile karşı tarafı aciz bırakan Kur’an, farklı seslendirilmesiyle de muhataplarında farklı ve güzel 

bir etki uyandırmıştır. (Yılmaz, 2017: 234). Bu şekilde Kur’an tilaveti yani sesi güzelleştirerek 

ortaya konan tilâvet sahabe ve sonrakilerin hayatlarında vazgeçilmez bir yere sahip olmuştur. 

Kur’an’ın seslendirilmesi de doğal olarak nağmelerle Kur’an okuma konusunu gündeme 

getirmiştir. Kur’an’ın nağmelerle ve güzelleştirilerek okunması konusunda genel manada bir 

problem göze çarpmamaktadır. Zaten “Kur’an’ı seslerinizle güzelleştirin, zira güzel ses 

Kur’an’ın güzelliğine güzellik katar” (Buhârî, Fedailu’l-Kur’an, 19; İbn Mâce, trz.: İkame 176; 

Sûyutî, 1306: 1/125; Dârimî, 1407: 34;) emri ortadayken bu konu tartışmaya kapalıdır. Kur’an’ı 

sesinizle güzelleştirin rivayetlerinin bu konuda teşvik edilmesinin gerektiği hadisler incelendiği 

zaman; Kur’an’ı nağme ile, elhân ile (nağme, ezgi, melodi), hüzün ile ve riyadan uzak 

okumanın gerektiği anlaşılmaktadır. (Yılmaz, 2017: 235). Kur’an’ı mûsikî ile okuma 

konusunda öne çıkan kavram teğanni olmuştur. Teğanni denince genelde melodi ile 

seslendirme yapmak anlaşılmaktadır. Bu da, mûsikîde nağme, güzel ses, beste ve makam 

seyirlerine göre çıkarılan ses olarak bilinmektedir. (Aynî, trz.: Uygun, 2001: 50; Hamidullah, 

1993: 92 vd.)  
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Konuyla ilgili rivayetler ve vakıaya bakınca Hz. Peygamber Kur’an’ı güzel sesle okuma 

konusunda teşvik edici bir konumda, sahabe de güzel sesle okuma hususunda ellerinden geleni 

yaparak bütün maharetlerini seslendirmeye çalışmışlardır. Sesiyle ön plana çıkmış olan Ebû 

Musa el-Eş’ari ve Ukbe b. Amir’den Kur’an okumaları istenmiş ve sahabeye de bunlar gibi 

teğanni yapmaları tavsiye edilmiştir. (Buhârî, Fedailu’l-Kur’an, 31; Müslim, Salâtu’l-

Müsafirîn, 34; İbn Hacer, 9/92; Davudoğlu, 4/348; Yılmaz, 2017: 238). Bazı sahabeler Kur’an 

eğitiminde ve öğretiminde öyle mahir hale gelmişlerdir ki, Hz. Peygamber onları isim isim 

zikrederek Kur’an’ı, Abdullah İbn Mes’ud, Salim, Muaz b. Cebel ve Ubeyy b. Ka’b’dan 

öğrenin/alın diye emir vermiştir. (Buhârî, Fedailu’l-Kur’an, 31) 

Hz. Peygamber ve sahabe döneminden sonra tabiin döneminde de nağmeli okumalar devam 

etmiştir. Özellikle Emevîler ve Abbâsîler döneminde mûsikî nazariyatı ile ilgili çalışmalar 

yapılmış, İslam coğrafyasının yayılmasıyla birlikte de Bizans ve İran mûsikîsinin Arap 

mûsikîsine karışmasına, dolayısıyla da bunun Kur’an tilavetine etki ettiği iddia edilmektedir. 

(Özcan, 2006: 31/261 vd.). Aslında Kur’a okurken mûsikîli okumanın tartışılmaya başlandığı 

vakit bu karışımlardan sonra ortaya çıkmış olduğu düşünülmektedir. Yani İslam coğrafyasının 

genişlemesi, farklı kültürlerle karşılaşılması ve farklı dinlerdeki mabed müziklerinin Kur’an 

okuyuşundaki ezgisel boyuta benzemesinden ötürü konu tartışılmaya başlanmıştır denebilir. 

(Çağıl, 2015: 353). İlk başlarda teşvik edilen, hoş görülen, takdir edilen Kur’an’ı güzel sesle ve 

nağmeli okuma konusu, bu dış etmenlerden etkilenme nedeniyle hoş görülmeyen, caiziyeti 

sorgulanan bir şekle bürünmüştür. Buna rağmen Kur’an eğitim ve öğretiminde nağmeli okuma 

devam edegelmiştir. 

Burada önemli olan husus şudur ki, Kur’an eğitim öğretiminde veya Kur’an’ı topluma karşı 

seslendirmede ses ve mana bütünlüğünü sağlayarak, Kur’an’ın tecvidinden ödün vermeden 

okuma yapılmalıdır. Kur’an’ı okuyanlarda da dinleyenlerde de tedebbür (Kur'an'daki lafızların 

manasını derinlemesine anlamaya çalışma), tefekkür, huşu ve kalp ferahlığı oluşması 

beklenmektedir. Ön planda tutulması gereken Kur’an’ın tertil, tedvir ve hadr (yavaş-orta-hızlı 

okuma biçimleri) okunuşlarına uygun kurallarla birlikte tecvidinden herhangi bir ödün 

vermeden okunmasıdır. Kur’an eğitiminde mûsikî ister istemez kendisini zaten ortaya 

koyacaktır. Kimi alan uzmanlarına göre beş yüzün üzerinde makamdan söz edilmektedir. 

(Martı, 2015: 9 vd.; Pehlül, 2014: 28 vd.). Yani neredeyse her okuyuş biçimi bir makama, 

makamın iniş çıkışlarına, makamlardaki seyirlere zaten girmektedir. Bunun bilinçli yapılması 

durumunda bir mana ifade edeceği aşikardır. Kur’ân-ı Kerim tilâvetinde, seslendirilen bölümün 

anlamına uygun olacak biçimde vurgu yapılması yani, sesin yükseltilmesi ve sesin alçaltılması 

kurallarına uygun olarak okumaya temsilî okuma denmektedir zaten. (Biberci, 2022: 122; Kılıç, 

2021: 18 vd; Kılıç, 2022: 13 vd.). Yapılmaması gereken ise şudur ki; müzik aletleri eşliğinde 

Kur’an okumaktır. Eğitim amacıyla bu bile hoş karşılanabilir. Mûsikî, Kur’ân- Kerim’in 

tilâvetinde ve öğretiminde bir araçtır. Bu araç ne kadar güzel kullanılırsa amaca ulaşmak o 

kadar kolay olur. Kur’ân’-ı Kerim edebi ve estetik yönü ile mucizevidir. Bu mucizevi yönü ile 
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mûsikî ve kıraati de o derecede titizlik ve dikkatle uygulanmasını gerektirir. Bu konu 

Karaçam’ın “Kur’an Tilavetinde Musiki caiz midir?” adlı eserinde şöyle özetlenmiştir: 

“İmkanlarımızın elverdiği ve gücümüzün yettiği nisbette nakletmeye çalıştığımız bu bilgilerden 

sonra görmekteyiz ki, alimlerimiz arasındaki görüş ayrılıkları birbirini nakzeden köklü 

ihtilaflar olmayıp, şekli ve lafzi ihtilaflardır. Bütün İslam hukukçuları (fukaha), Tecvid 

hükümlerine uymayan, bunları bozan alt üst eden teğanni ve elhan ile Kur’an tilavetini haram 

saymışlardır ve bunda ittifak vardır. Mesela medsiz bir yeri medli, medli yeri medsiz, kalın bir 

harfi ince, ince harfi kalın okumak.. gibi. Sırf ses güzelliğine dayanarak, tilavetin adab ve 

erkanına riayet etmeksizin kıraate musikiyi hakim kılmak suretiyle şu veya bu makamı 

yapabilme gayretkeşliği içersinde ses gösterişi yapmayı, hiçbir fakih tasvip etmemiş ve caiz 

olduğunu söylememiştir. Fakat makam ve musiki ile okumaktan gaye harflerin mahreçlerine 

sıfatlarına uygun ve tecvidin bütün inceliklerine uymak suretiyle sesi süslemek ise bunun haram 

olduğunu da kimse söylememiştir. Çünkü güzel ses ve güzel nağme Kur’an’ın insanlar 

üzerindeki tesirini artıran O’nun tilavetinde ondan ruhuna tesir eden en mühim faktörlerdendir. 

Yeter ki musikinin sınırı iyi tesbit edilsin ve Kur’an’ın huzurla dinlenilmesinde bir vasıta olduğu 

unutulmasın.  (Karaçam, “Kur’an Tilavetinde Musiki Caiz mi?,” 1977: 16). 

“Kur’ân tilâvetinin makamla olması gerektiğini savunan görüş sahiplerine göre, dinleyenleri 

etkileyen vecde getiren, gözyaşlarına sebebiyet veren makam ile okuma, şayet tecvid dışına 

çıkılmıyorsa müstehaptır. Ruhlar nağmeye meyillidir, nağme kalpte tesir bırakır. Bir şeyin 

haram olması için kötü yönünün ağır basması ve katî delil ile yasaklanmış olması gerekir. 

Kur’ân tilavetinde teğanni için ise böyle bir durum söz konusu değildir.” (Karaçam, 1980: 130; 

Biberci, 2022: 113). Kur’an tilâvetinde mûsikîye hoş bakmayanların genel prensibi tecvide 

muhalif okumalardır. Yani tecvid kurallarına uyulması durumunda nağmeli okuyuşlara genel 

anlamda problemli bakan kişi sayısı oldukça sınırlıdır. Bu kişilerin de genel anlamda mûsikî ile 

ilgili bilgi seviyelerinde sıkıntı mevcut olup, ses, ritim ve makamla ilgili konuları ayırt edecek 

donanımda olmadıkları söylenebilir. Kur’an eğitiminin ve öğretiminin yapıldığı mekânlarda 

eğitim gören öğrencilerin de mûsikî bilgisi olan eğiticinin veya Kur’an eğitiminde bunu 

kullanılarak eğitim verilen dersin daha verimli geçtiğini söylemektedirler. (Bayraktutan, 2019, 

Bayraktutan, 2017: 145-171).  

SONUÇ 

Kur’an eğitim ve öğretimi Hz. Peygamber zamanında başlamıştır. Sahabe ilk eğitimi ondan 

almış ve sonrakilere de aynı şekilde aktarmaya çalışmışlardı. Kur’an’ın inzalinden günümüze 

kadar ibadet amaçlı yürütülen “güzel ses ile Kur’an okumanın” aradan geçen on dört asırlık gibi 

uzun bir zaman diliminde değişime ve gelişime uğramadan günümüze kadar gelmesi 

düşünülemezdi. Bu gelişim ve değişim vakıasına İslam dünyasından olumlu ve olumsuz tepki 

verilmekle birlikte güzel sesle Kur’an tilâveti günümüze kadar süregelmiştir. İlk başlarda teşvik 

edilen, desteklenen, hoş görülüp tavsiye edilen Kur’an’ın güzel ses ile okunması meselesi, 
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sonraları hoş karşılanmamaya başlanmıştır. Bunun nedenlerine bakıldığında, İslam 

coğrafyasının genişlemesiyle, farklı din ve kültürlerle iç içe yaşanmasının mûsikî anlayışını da 

değişime sürüklemesi ve musiki ile Kur’an tilavetinin araç-amaç ilişkisinden uzaklaşılmasıyla 

açıklanacağı düşünülmektedir. Kur’ân’ın tilâveti, bir başka ifade ile Kur’an eğitim ve 

Öğretiminde mûsikî, tecvid kurallarına uyulması ve musikinin araçsallığından uzaklaşılmaması 

şartıyla tavsiye edilmektedir. Bu yönüyle de öğrencilerdeki farkındalığı ve derse karşı ilgiyi 

artırdığı gözlemlenmektedir. Kur’an derslerindeki arz-semadan oluşan edâ yöntemiyle yapılan 

eğitimlerde müzik aletleri eşliğindeki unsurlara yer verilmeksizin, yani herhangi bir enstrüman 

olmadan kıraatin makamlarla okunması uygun görüleceği gibi, belli bir makam ve ses dizisi 

öncülük ederek serbest, doğaçlama olarak da okunabilir. Bu konuda herhangi bir kısıtlama söz 

konusu değildir. Problemli olan musikinin amaç Kur’an tilavetinin araçsallaştırılmasıdır. Yine 

müzik aletleri eşliğinde Kur’an kıraati icra etmek hoş karşılanmamaktadır. Rivayetlerde öne 

çıkan nebevî açıklama ve teşvikler ışığında Kur’ân-ı Kerim’in tertîl üzere ve güzel bir ses ile 

okunması müstehab görülmüştür. Sahabe, tâbiûn, etbeu tabiin ve İslâm âlimleri tarafından da 

bu konu, içerisine müzik enstrümanları katılmadıkça hoş görülmüştür. Kur’ân tilâvetinin 

mûsikî ile doğrudan ilişkili olduğu, mûsikînin unsurlarından bağımsız okuyuşun neredeyse 

imkansız olduğu da alan uzmanlarının kanaatidir. Kur’an eğitim ve öğretiminde eğiticilerin 

mûsikî konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri ve bunu derse yansıtmaları öğrenciler 

üzerinde olumlu etki uyandırmaktadır. Öğrencilerin derse katılımlarını ve derse karşı ilgilerini 

artırdığı gözlemlenmektedir. Mûsikî Kur’an’ın eşsiz güzelliğine bir başka güzellik katmaktadır.  
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ÖZET 

Kavram bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, 

konsept, nosyon anlamlarına gelmektedir. Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini 

kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım olarak tanımlanmaktadır. Bir şey 

hakkında zihinde beliren genel düşünce, aynı cinsten bütün şeyleri temsil eden soyut ve genel 

fikir olarak da bilinmektedir. Bir sözün veya kelimenin taşıdığı, ifade ettiği mana, anlam,  

kavramla bir mana bulmaktadır. Kavramlar objektif dış dünyaya ait nesnelerin zihindeki 

tasavvurlarıdır. İçerikleri çok çeşitli ve zengin anlam katmanlarına sahip birer mana kozasını 

çağrıştırdığı söylenmektedir.  Kavramla aynı anlam sahasını paylaşan mefhûm ise bir şeyin 

anlaşılması, akla yatması demektir. Mefhûm, sözlüklerde lafzın akla gelen ilk anlamı olarak da 

zikredilmektedir. Bu çalışmada Kıraat ilminde kullanılan “müdrec” kavramı ve bunun kıraat 

ilminde kullanılmasının problematiği bağlamında kavramlaşma süreçlerinden bahsedilecektir. 

Müdrec kavramının kıraat ilminde kullanılmasının gerekliliğini eleştirel ve analilik bir 

yaklaşımla incelenecek bu çalışmada kavramları yerli yerinde kullanmanın önemine vurgu 

yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kur’an, Kıraat, Kavram, Mefhûm, Müdrec. 

 

ABSTRACT 

The concept means the abstract and general design of an object or thought in the mind, notion, 

fehva, concept, notion. It is defined as a general design that covers the common features of 

objects or events and gathers them under a common name. The general idea that appears in the 

mind about something is also known as an abstract and general idea that represents all things 

of the same kind. The meaning, meaning, concept that a word or word carries or expresses finds 

a meaning. Concepts are mental representations of objects belonging to the objective external 

world. It is said to evoke a mana cocoon with a wide variety of contents and rich layers of 

meaning. The notion that shares the same field of meaning with the concept, on the other hand, 

means that something is understood and brought to mind. Mefhûm is also mentioned as the first 
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meaning that comes to mind in dictionaries. In this study, the concept of “mudrec” used in the 

science of qiraat and the conceptualization processes in the context of the problematic of its use 

in the science of qiraat will be mentioned. In this study, which will examine the necessity of 

using the concept of Mudrec in the science of recitation with a critical and analytical approach, 

the importance of using the concepts appropriately is emphasized. 

Keywords: Qur’an, Qira’at, Concept, Understanding, Mudrec. 

 

GİRİŞ 

Kavramlar objektif dış dünyaya ait nesnelerin zihindeki tasavvurlarıdır. İçerikleri çok çeşitli ve 

zengin anlam katmanlarına sahip birer mana kozasını çağrıştırdığı söylenmektedir. (Yılmaz, 

2004) “Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı olan kavramlar, kültür, 

medeniyet ve düşünce sistemleri açısından önemli birer lengüistik iletişim enstrümanları ve 

sembolleridir. Çünkü onlar, düşüncelerin ve iç dünyaların kendileri vasıtasıyla dış dünyaya 

yansıdığı, inanç, duygu ve düşüncelerin diğer insanlarla paylaşılmasında oldukça önemli olan 

dilsel simgelerdir. Bu bakımdan kavramlar zihinsel sürecimizin önemli bir kısmını temsil 

etmektedirler. Zira onlar, çözmek zorunda olduğumuz bir fikir veya olayı anlamlandırmamıza 

yardımcı olurlar. Çevremizi oluşturan etmenleri kolayca anlamamızı sağlarlar.” (Dağ, 2012). 

Kavramların yerli yerinde kullanılmaması neticesinde ortaya çok büyük problemler çıktığı 

gözlemlenmektedir. Efradını câmi ağyârını mânî tanımlamalar yapılmadan oluşturulmaya 

çalışılan kavram anlamlandırılmaları veya diğer ilmi disiplinlerde kullanılan bazı kavramlarda 

herhangi bir yeniden anlamlandırma yapılmadan başka disiplinlerde deaynen kullanılması 

ortaya hem karmaşıklık çıkarmakta hem de bir kargaşaya neden olmanın ötesine gitmemektedir. 

Bu konuya dikkat çeken Dağ şöyle bizi desteklemektedir; …“Ancak burada şu hususu da 

belirtmek gerekmektedir. Kavramların, en az inşa edilip oluşturulmaları kadar yerli yerinde ve 

kavram kaosu ve kargaşası olmadan hakiki delalet alanlarıyla birlikte kullanılmaları oldukça 

ehemmiyet arz etmektedir. Asırlar önce inşa edilmiş kavramların daha sonraki dönemlerde 

doğru biçimde kullanılabilmeleri ve içeriklerinin doğru doldurulabilmeleri, onların 

oluşturuldukları tarihsel sürecin, arka planın, sosyo-kültürel ortamların çok iyi bir şekilde 

belirlenmesine ve tahlil edilmesine bağlıdır. Aksi takdirde anakrorıizrne/tarihsel yanılgıya 

düşülür ki, bu da kavram kargaşasının temel etmenlerinden biridir.” (Dağ, 2012). Tarihsel arka 

planları düşünülmeden kavramların ortaya çıktığı sosyo-kültürel ortamdan bağımsız yapılan 

tanımlamalardan birine maruz kalan kavram da  kıraat ilmindeki müdrec kavramıdır. Kavramın 

kıraat ilmi disiplininde kullanılmasıyla kargaşa ortaya çıkmış ve bu karmaşıklık günümüzde de 

911’li yıllardan beri varlığını devam ettirmektedir. Bu çalışmada müdrec kavramının kıraat ilmi 

disiplininde kullanılmasının ortaya çıkardığı sorunlar üzerinde durulacak ve varlığı/gerekliliği 

sorgulanacaktır. Konu bir tebliğ kapsamında çok detaylara girilmeden aktarılacak özelde de 
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kıraat ilmindeki “müdrec kıraat” kavramına eleştirel bir bakış ile yaklaşılacak verilerle 

sınırlıdır. 

 

1.1. KAVRAM 

"Kavram" Arapça'da "meflûm", İngilizcede de "term" diye ifade edilen kelimedir. Kavram için 

"teknik terim" demek mümkündür. (İzutsu, 1975; Karagöz, 1995). Sözlük'te "kavram" şöyle 

tanımlanmıştır: “Bir şey üzerine ve özellikle o şeyin nitelikleri ya da imleri üzerine taşıdığımız 

genel düşünce, mefhum” dur. Söylenenin düşündürdüğü anlamdır. (el-Cüveynî, 1999; Âmîdî, 

1983). “Bir şeyin, bir nesnenin zihindeki ve zihne ait tasarımı; soyut düşünme faaliyetinde 

kullanılan ve belli bir somutluk ya da soyutluk derecesi sergileyen bir düşünce, fikir ya da ide.” 

şeklinde tanımlanmaktadır.” (Cevizci, 2017). "Kavram", bir fikri, bir düşünceyi, bir sistemi ve 

bir konuyu anlatmak için kullanılan, o fikrin, o düşüncenin, o sistemin ve o konunun ifade 

edilmesinde önemli rolü oynayan sözcüklerdir. Bu sözcüklere önemine binaen "anahtar terim" 

denir. (Karagöz, 1995; Çetinel, 2019). “Aristoteles’e göre kavram, objenin tanımının bir kelime 

ile ifadesidir. Tanım ise, önermeler kurmayı, bir hükümde bulunmayı gerektirir. Bu açıdan 

bakıldığında kavram, bir veya birden fazla önerme ile ifade edilen, tanımlanan bir nesneyi, 

durumu, ilişkiyi veya fikri tek bir terimle anlamamıza yarayan bir özettir. Gerçeği kendisi ile 

yansıtmayan göstergeler (sözcükler) insanların zihninde kavram olarak vardır ve insanlar 

gerçeği bu sembolleştirilmiş kavramlar doğrultusunda algılarlar.” (Çetinel, 2019). “Kavramlar, 

insanların yaşamını sürdürmesine yardımcı olan en temel zihinsel oluşumlardır. Çünkü 

insanlar, kavramlar yoluyla tanır, ayırt eder, seçer ve birleştirir. Aynı zamanda kavramlar, 

bilgiyi işlemleme ve depolama sürecinde kullanılan tüm araçların da (sahneler [scripts], şemalar 

[schemata], anlam ağları [semantic networks] vb.) bileşeni konumundadır. Bireyin her bir 

deneyimi, kavramların dolayısıyla sahnelerin, şemaların ve anlam ağlarının yeniden 

yapılandırılması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda bilginin yapılandırılması odağında 

düzenlenmiş eğitim yaşantılarının planlanmasında kavramlaştırma araştırmalarının sonuçları 

anahtar bir işlev üstlenmektedir.” (Bozkurt, 2018). “Kavramlar somut eşya varlık veya 

durumlar değil onları gruplandırdığımızda zihnimizde oluşturduğumuz soyut düşünce 

birimleridir. Kavramları adlandırmak için kullanılan sözcüklere ise “terim” denir. Gerçek 

dünyada kavramların kendileri değil onları somutlaştırmak için kullanılan örnekler mevcuttur. 

Bir tümceyi oluştururken yan yana gelen terimlerin yüklendiği fonksiyonu, mantıksal 

önermeler oluştururken veya tam ve eksiksiz düşünceler meydana getirirken, kavramlar 

üstlenir. Bir kavramı kazanmak, onu ifade eden terimin anlamını öğrenmeyi ifade eder. Bu 

sayede kavramlar, düşünülebilen ve zihinde var olan bir şeyi bir başkasından ayırt etmeyi 

sağlayan tasarımlar, nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kapsayan ve ortak bir ad 

altında toplayan zihinsel içerikleri ifade etmektedirler.” (Cevizci, 2017). 



INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-VI 

December 20-22, 2022 
 

Abstracts Book 152 www.aegeanconference.com 

 

Şaban Ali Gündüz bu konuyu açıklarken çok önemli vurgular yapmış kavram, mefhum, anlam 

ve niyet bağlamında konuyu şöyle değerlendirmiştir; “Semantik analiz, metnin anlamını deşifre 

etmeyi amaçlar. Metnin anlamını kavramaya çalışmak, metindeki niyeti/maksadı keşfetme 

sürecinin bir parçasıdır. Zira bir metnin (kitâb) yahut sözün (hitâb) mutlaka bir amacı/hikmeti 

vardır. Bu niyet metinleştiği zaman, anlam adını alır. Bu durumda bir anlama ne kadar 

yaklaşırsak, niyete de o kadar yaklaşmış oluruz. Metindeki niyet, yorumcuyu yönlendiren gizli 

unsurdur. Yorumcu da her zaman bu niyeti anlama peşindedir. Metindeki anlam, okuyucuyla 

buluştuğunda mefhūm adını alır; başka bir ifadeyle kavramsallaşır. Kavramsallaşması, aynı 

zamanda etkinliğinin bir göstergesidir. Sözün amacı eylem yaratmaktır. Böyle bir sözün 

muhatabı önce semantik içerikle dolu bir mesaja muhatap kılınır. Metnin semantik bir anlam 

taşıdığının göstergesi, metnin ‘vaatte bulunmak’, ‘uyarmak’, ‘hatırlatmak’, ‘bilgi vermek, 

‘emretmek’ gibi formları içermesidir. Ama mesajın sahibi sadece bunları söylemekle kalmaz. 

Bütün bunların eylemler dünyasını var kılması beklenir; uyarı korkuyu, tartışma iknayı getirir. 

Bu durumda anlam metinle, yarattığı etki yahut kavramsallaşma bağlamı da 

okuyucuyla/yorumcuyla ilgilidir. Bu açıdan, niyet sabit, onun önemi ve etkinliği ise okuyucuya 

ve bağlama bağlı olarak değişkendir.” (Düzgün, 2018). 

1.2. D-R-C- Kelimesinin Leksikografik Tahlili 

 kelimeleri makam olarak bir kimsenin yüksek bir seviyede olduğunu ifade الدََرجة ve  الدََّرج ,دََرج

etmektedir. Bunların çoğulları  ُالدََّرج ve الدََرجات şeklinde gelmektedir. الدَّرجان kelimesi nun harfi 

ile okunduğunda ise yaşlı ve çocukların yürüyüş şeklini ifade etmektedir.  َجدَر  kelimesi, Arap 

grameri sarf ilmi konumuyla ( ً دََرَج   ج  ،  َدْرجاً و َدَرَجانا ، يَْدر  ) şeklinde de gelmiştir.  ُاج  kelimesi Irak الدُرَّ

bölgesinde yaşayan bir kuş türünü ifade ederken,  ُالِدِِّريج tambur gibi yaylı çalgı aletleri ve  ُالَمدَْرَجة 

kelimesi ise yol geçidi gibi şeyleri ifade etmektedir. دََرج kelimesi أَدَْراَجى ve دََرَجى şeklinde gelirse 

(  .geçtiğim yol) cümlesinde de olduğu gibi geçilen yolu ifade etmektedir :  َوَرَجْعُت في أدراجى و دَرَجى

) kelimesi aynı zamanda دََرج قَْرن  َو دََرَج قَْرٌن بَْعدَ   : Bir asırdan sonra bir asır yok oldu) ve (  َُوأَدََرَجُهُم هللا

 ve Allah onları yavaş yavaş yok etti) cümlelerden de görüldüğü gibi yok olmak ve fani :إِدَْراجا  

olmak manasına da gelmektedir.  ُالِمدَْراج kelimesi ise çok zayıf olmasından dolayı iple yükü  

göğsüne bağlanan dişi deveyi ifade ettiği gibi, vaktinde doğum yapan deve manasında da 

gelmektedir. ( el-Ferâhidî, 2003; el-İsfehânî, 2001). 

اجُ  .fiili yürümek manasındadır دََرجَ  şeklinde çekimi olan (دََرَج ، دُُروجا  ،  و دََرَجانا  )  ,söz taşıyan الدَّرَّ

 kelimesi ise yol/rota ve uçağın indiği pisti الَمدَْرجُ  kadın dışkısı ve الدُّْرجُ  ,hızlı geçen koku الدَّ ُروجُ 

manasına gelmektedir. Çoğulu الدََرجات olan  َدََرج fiili ise ( 
 ٌ
َجاِل َعلَْيِهنَّ دََرَجة  erkeklerin ise onların : َوِللرِِّ

üzerinde bir dereceleri mevcuttur) , ( ِاء النَِِّسَٓ َعلَى  اُموَن  قَوَّ َجاُل   erkekler kadınların yöneticisi ve :اَلرِِّ

koruyucusudurlar)  ve (  َكٖريٌم َوِرْزٌق  َوَمْغِفَرةٌ  َربِِِّهْم  ِعْندَ  دََرَجاٌت   Rableri katında onlar için yüksek :لَُهْم 

mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır) ayet-i kerimelerde olduğu gibi farklı konumdaki 

derece ve mertebeleri ifade etmektedir. ( Fîrûzâbâdî, 1995).  ٌُمدَْرج  kelimesi ayrıca (  َما قَالَهُ ُمدَْرٌج

نٌ  فِيهِ   فِي َهذَا الِكتَاِب: دَاِخٌل فِيِه، ُمدَوَّ  : Onun söylediği bu kitaba dahildir: Onun içindedir, onun içinde 
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kayıtlıdır) cümlesinde de olduğu gibi bir şeye başka bir şey katmak, eklemek, sokmak ve 

dahil olmak (İbn Manzûr, 1374) gibi manalara da gelmektedir.       

“İdrâc kelimesi درج mazi fiilinin if’âl babından türetilen edrace أدرج fiilinin mastarıdır. Müdrec 

kelimesi ise, if’al babından ismi mef’ûl sîgasıyla türemiştir. İdrâc lügatte gizleme ve saklama, 

 ;bir şeyi bir şeye sokuşturmak manalarına gelmektedir. Sözlükte  اللف sarma ve katlama الطي

eklemek, ilâve etmek anlamlarına gelen müdrec kendisine ekleme yapılan şey anlamındadır.” ( 

Hilâlî, 2001; Ergin, 2015). 

Istılahî manasına gelince; haber veya haberlerin sonuna açık bir şekilde belirtilmeden, haberi 

nakleden kişinin sözünün eklenmesi şeklinde tanım yapılmaktadır. ( es-Sehâvî, 2003). 

“İdrâc, gerek isnâddaki ilave, gerek metindeki ziyade, gerekse Rasûlullah (sav)’ın kelâmına 

sahısların sözünün karısması seklinde hadîsin/haberin orijinalitesini bozan arızî bir durumdur.” 

(Aydın, 2007; Paksoy, 2005). 

1.3. Kıraat İlminde Müdrec Kavramı Problematiği 

Müdrec kırâat: âyetlere tefsir kabilinden yapılan ziyadelerden ibarettir. (Suyûtî, 1979; Zerkânî, 

1990). Bu kabilden yapılan tefsirler ilk etapta biliniyordu. Ancak sonraları bunların kırâat 

olduğunu zannedenler olmuştur. (Suyûtî, 1979; Akdemir, 1994; Karaçam, 2011; Önder, 2002) 

Sa’d b. Ebi Vakkas’ın, “Velehû ehün ev ühtün min ümmin”, (İbn Cezerî, trz.). İbn Abbas’ın, 

“Leyse aleyküm cünâhün en tebteğû fadlen min rabbiküm fi mevâsimi’l-Hacci” (Zemahşeri, 

1997; Suyûtî, 1979) ve İbn Mesudun, “Femen lem yecid fesiyâmü selâseti eyyâmin mütetâbiât” 

kırâatleri gibi. (Şevkânî,trz.; Zemahşeri, 1997; Dağ, 1998; Dağ, 2011). “Tefsir kabilinden 

sahabenin ilâveleri olması hasebiyle resm-i mushafa aykırı, Arap gramerine uygun olan; ancak 

senedinde inkita bulunan kıraat çeşidi” veya “hatt-ı mushafa uymayan tefsir mahiyetli 

eklemelerden oluşan ve Hz. Peygamber’e nisbet edilmeyen zayıf kırâat çeşidine verilen 

isimdir.”(Dağ, 1998). Bu bağlamda da tespit kriterlerini karşılamadığı için yani sahih kıraat 

şartlarından olan ve bir okumanın kıraat diye isimlendirilmesindeki en önemli basamak olan 

“senedin Hz. Peygamber’e dayanması” ilkesini karşılamadığı için bu çeşit eklemelere kıraat 

denilmesi uygun karşılanmamaktadır. 

Kronolojik olarak incelenen kırâat sınıflandırmalarında, kırâatlerde sistematik olarak “müdrec 

kırâat” kavramının kullanımı hadis ilminden sonra İmam Suyûtî (öl.911)  ile başlamıştır. Ondan 

önce, “müdrec” kelimesi kıraat sınıflandırmaları arasında geçmemektedir. İlk başlarda “Sahih-

Şaz” ayrımına tabi tutulan kıraatler sonraları “sahih-ahad-şaz” diye sınıflandırılmıştır. 

(Bayraktutan, 2018; Bayraktutan, 2019). Kıraatlerde müdrec kavramının kullanımı ile ilgili ve 

bunun arka planı ile bilgiler veren Dağ’a göre müdrec kıraatin ortaya çıkmasında bir takım 

etkenler mevcuttur; “Kur’ân’ın hem kendi üslubu hem de ilk muhatap olan sahabilerin zihinsel 

ve sosyo-kültürel durumu, Kur’ân’ı farklı oranlarda anlamalarını zaruri kılıyordu. Bu yüzden 

sahabe, anlayamadıkları bazı âyetler hakkında Hz. Peygamber’e soru soruyor, açıklama 



INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-VI 

December 20-22, 2022 
 

Abstracts Book 154 www.aegeanconference.com 

 

istiyorlardı. Bu sahabiler, Hz. Peygamber’in ‘açıklamaları’nı unutmamak için, onları 

ellerindeki Kur’ân metinlerinin kenarına kaydediyorlardı. (Suyûtî, 1979; Hamidullah,1979; 

Goldziher, 1955; Tetik, 1990; Dağ, 2007). İşte bu “tefsiri ilâveler”, daha sonra bir takım 

ihtilaflara neden olmuştur ki, kırâat farklılıklarının (müdrec kırâatler) ortaya çıkmasında 

bunların da fonksiyonu olmuştur (Zerkânî, 1990). Bu tür ilâvelerin sahîh kırâatlerle karışacağı 

endişesiyle Hz. Ömer’in, “nüshaların kenarına bunların yazılmasını yasakladığı rivâyet 

edilmektedir” (Bağdâdî, 1974; Dağ, 1998). Sahabelerin kendi tefsirlerinin kenarlarına 

düştükleri eklemelerin, Hz. Peygamber’den kaynaklanıp kaynaklanmadığı şüphelidir. Bunlar, 

âyetleri anlamak için sahabenin ya Peygamberden aldıkları ya da nüshalarına dercettikleri kendi 

özel ilâveleridir. (İbn Cezerî,trz; Suyûtî, 1979; Zerkânî, 1990). Bunların da “müdrec kırâatler” 

katagorisinde yer aldığı söylenmektedir ki, bu yaklaşım problemlidir. İbn Cezerî’nin müdrec 

kıraatler için söylediği iddia edilerek onun söylemedği bir tasnifi alıp bunu tasnif içerisine kıraat 

diye sokuvermek hoş bir yaklaşım olmamıştır. Zira  İbn Cezerî’nin en-Neşr adlı eserinde 

bunların kıraat olmadığını vurgulamaktadır.“Bir takım kırâatler, kırâatte tefsir ve beyan 

vazifesini görürler...” (İbn Cezerî, trz.) Bunu birileri kıraat diye anlamıştır lakin aslında kıraat 

olmayan tefsir babında yapılan eklemeler sonraları bazıları tarafından kıraat diye 

isimlendirilmiştir. Bunlar kıraat değil tefsir ve beyan vazifesi gören ekleme not almalardır 

denebilir. 

Suyûtî’nin kıraat taksimini yaparken -kırâatın sınırlarını aşarak- hadis ilminin teknik 

terimlerinden faydalanmış olması, tanımların içini Hadis literatüyle doldurması büyük 

problemlere neden olmuştur. Müdrec tanımını tamamen hadis usûlündeki “müdrec” teriminden 

esinlenerek yapmıştır. (Dağ, 1998). Dağ âhâd eklemeleri ile müdrec eklemelerinin birbirinden 

ayrıldığını söylemektedir. Ona göre; “gerek âhâdda gerekse müdrec de “ilâve” durumu söz 

konusudur. Ancak ilâve konusunda âhâd, müdrecten şu şekilde ayrılmaktadır: Âhâddaki ilâve 

lafız, Hz. Peygamberden nakledilmiş iken müdrec de sahabenin kendi tasarrufudur… Hadis 

kaynaklarına müracaat ettiğimizde örneğin “salatu’l-vusta” nın “salâtu’l-asr” olduğuna dair 

rivâyetler Hz. Peygamber’e nisbet edilirken, İbn Abbas’ın “fi mevâsimi’l-hac” ilâvesinin Hz. 

Peygamber’e değil, İbn Abbas’ın kendisine nisbet edildiğini” söyleyerek, müdrecin âhâd gibi 

Hz. Peygamber’e dayandırılamayacağı için kıraat olarak değerlendirilmesi mümkün değil 

yorumunu yapmaktadır. Müdrecin Hz. Peygamber’e ulaşması, yani senedin inkitası açısından 

problemli olması kıraat olarak değerlendirmemesi noktasında büyük önem arz etmektedir. 

(Dağ, 1998). Zira bir kıraatin sahih olup kıraat diye isimlendirilebilinmesi için tespit 

kriterlerinin en başında kıraatin senendinin Hz. Peygamber’e dayanması gerekiyor. Hem 

sahabelerin eklemesi hem de Hz. Peygamber’e senedinin ulaşmaması bağlamında kıraat olarak 

değerlendirilmesi mümkün değilken, nasıl oluyor da kıraat çeşitleri arasına bu da eklenebiliyor. 

Bu konuda akademik düzeyde geniş kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 
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SONUÇ 

Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı olan kavramlar, kültür, 

medeniyet ve düşünce sistemleri açısından önemli birer lengüistik iletişim enstrümanları ve 

sembolleridir. Kavramların yerli yerinde kullanılmaması neticesinde ortaya çok büyük 

problemler çıktığı gözlemlenmektedir. Kavramın anlamlandırılmasında içine konulması 

gereken her şeyin içerisine konulup, dışında tutulması gereken her şeyin de dışarıda tutulması 

gerekmektedir. Bu yapılmadan oluşturulmaya çalışılan kavram anlamlandırılmaları veya diğer 

ilmi disiplinlerde kullanılan bazı kavramlarda hem karmaşıklık çıkmakta hem de bir kargaşaya 

neden olunmaktadır. Herhangi bir yeniden anlamlandırma yapılmadan başka disiplinlerde 

kullanılan kavramların kıraat ilmi disiplininde de aynen kullanılması ortaya büyük bir problem 

çıkardığı gözlemlenmektedir. Müdrec kıraat diye isimlendirilen kıraatler, sahîh kırâat 

şartlarından hatt-ı mushafa uymadıkları için, ittifakla Kur’ân/kıraat sayılmazlar. Bu yüzden, bu 

kırâatler/eklemeler İslam hukukunda delil olarak kullanılmış, bu sahabe ilaveleri Hz. 

Peygamberden işitildiği için, bunlar haber-i vâhid mesabesinde görülmüştür. Yani bu çeşit 

eklemelere hadis gözüyle bakılmıştır. Sahabeden rivâyet edilen bu eklemeler, çoğu âlim 

tarafından âyetlerin tefsîri olarak kabul edilmiştir. Özel mushafı olan sahabelerin 

mushaflarında, âyetlerin akabinde bulunan bu eklemeler, daha sonra bazıları tarafından kırâat 

olarak algılanmış ve kaynaklara da, rivâyet edilen kişinin kırâatı şeklinde yansımıştır. Aynı 

zamanda bunlar, tarihî süreç içinde de, kırâat çeşitlerinden müdrec kırâatın çıkmasına vesile 

olmuştur. Aslında tefsîr kabilinden olan ve âhâd yollarla rivâyet edilen bu eklemelerin, Hz. 

Peygamberden işitilen haber derecesinde görülmesi ve bu gerekçe ile kullanılması daha tutarlı 

ve daha sağlıklı bir yaklaşımdır. Bu eklemeleri kıraat diye isimlendirmek doğru bir yaklaşım 

gözükmemektedir. 
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ABSTRACT 

The Armistice of Mudros was signed on 30 October 1918. Then many parts of the country faced 

the threat of invasion. At the beginning of these was İzmir, which was the gateway to Western 

Anatolia. Although the Italians wanted to control Izmir, they could not succeed. Although the 

Greeks entered the war recently, they managed to get ahead of the Italians. Ultimately, İzmir 

was occupied by the Greeks on 15 May 1919 on behalf of the Allies. Although there are 

historical reasons for the Greek occupation based on Byzantium, it is clear that the main basis 

is population. As a matter of fact, the basis of the demands expressed by Venizelos at the Paris 

conference was the distorted population statistics. The main basis of Greece's sovereignty 

claims is the Greek and non-Muslim population of the region. The claims that the majority of 

the population of Izmir belonged to the Greeks were seen as credible by the Allies and the green 

light was given to the Greek occupation. 

In this paper, the population structure and development of Izmir before the occupation will be 

emphasized. The population structure of İzmir will be discussed separately in terms of city, 

district and sanjak. Especially Ottoman official sources will be compared with other population 

information. It will be tried to determine which are the more reliable sources about the 

population structure of İzmir. For this, first of all, Ottoman archive records, census results, 

yearbooks and official statistics will be taken as a basis. 

According to archival sources, the population of the city of Izmir at the beginning of the 16th 

century was approximately 1,200. 86% of this population is Muslim and 14% is Greek. At the 

beginning of the 20th century, the population of the city increased to about 133,000. Foreign 

nationals are not included in this population. According to this, 35% of the population is 

Muslims and 40% are Greeks. The ratio of the total non-Muslim population is approximately 

65%. Population balances vary considerably on the scale of the district and sanjak. 

The examples given here show that the population of İzmir has undergone serious changes over 

time. In the literature, the numbers of foreign travelers and writers, whose source is uncertain 

and full of contradictions, are used. The data of Vital Cuinet and Şemsettin Sami about the 

 
1 Bu bildirideki bazı bilgiler, kısaca şu bildirimizde de yer almaktadır: “Kurtuluş Sonrası İzmir Nüfusu”, Kurtuluş 

ve Kuruluşun Sembol Kenti İzmir Sempozyumu Bildirileri, AAM, Ankara 2015, ss. 415-445. 
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population of İzmir will also be examined. In addition, Greek statistics on the subject will also 

be evaluated. With this study, the most reliable information about the population of İzmir will 

be highlighted and the confusion of information will be clarified. 

Keywords: Izmir population, censuses, population statistics, population claims. 

 

ÖZET 

30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi imzalandı. Ardından ülkenin birçok yeri işgal 

tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Bunların başında Batı Anadolu’nun kapısı niteliğindeki İzmir 

gelmekteydi. Her ne kadar İtalyanlar İzmir’i kontrol etmek istedilerse de başaramadılar. 

Yunanlılar savaşa son zamanlarda girmelerine rağmen İtalyanların önüne geçmeyi başardılar. 

Nihayetinde İzmir, İtilaf Devletleri adına 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunanlılarca işgal edildi. 

Yunan işgalinin Bizans’a dayandırılan tarihsel gerekçeleri bulunmakla beraber, asıl 

dayanaklarının nüfus olduğu açıktır. Nitekim Venizelos’un Paris konferansında dile getirdiği 

taleplerin dayanağı çarpıtılmış nüfus istatistikleri olmuştur. Yunanistan’ın egemenlik 

iddialarının temel dayanağı bölgenin Rum ve Gayrimüslim nüfusudur. İzmir’in nüfus 

çoğunluğunun Rumlara ait olduğu iddiaları, İtilaf Devletleri nezdinde inandırıcı görülmüş ve 

Yunan işgaline yeşil ışık yakılmıştır.  

Bu bildiride İşgal öncesinde İzmir’in nüfus yapısı ve gelişimi üzerinde durulacaktır. İzmir’in 

nüfus yapısı şehir, kaza ve sancak itibarıyla ayrı ayrı ele alınacaktır. Özellikle Osmanlı resmi 

kaynakları diğer nüfus bilgileriyle kıyaslanacaktır. İzmir’in nüfus yapısı ile ilgili daha güvenilir 

kaynakların hangileri olduğu belirlenmeye çalışılacaktır. Bunun için öncelikle Osmanlı arşiv 

kayıtları, nüfus sayım sonuçları, salnameler ve resmi istatistikler esas alınacaktır.   

Arşiv kaynaklarına göre 16. Yüzyılın başlarında İzmir şehrinin nüfusu yaklaşık 1.200’dür. Bu 

nüfusun %86’sı Müslüman, %14’ü Rum’dur. 20. Yüzyılın başlarında şehrin nüfusu yaklaşık 

133.000’e yükselmiştir. Bu nüfusa yabancı ülke tebaası dahil değildir. Buna göre nüfusun 

%35’ini Müslümanlar ve %40’ını Rumlar oluşturmaktadır. Toplam Gayrimüslim nüfus oranı 

ise yaklaşık %65’tir. Kaza ve sancak ölçeğinde ise nüfus dengeleri bir hayli değişmektedir.  

Burada verilen örnekler İzmir nüfusunun zaman içinde ciddi boyutta değişime uğradığını 

göstermektedir. Literatürde genellikle yabancı seyyah ve yazarların, kaynağı belirsiz ve 

çelişkilerle dolu sayıları kullanılmaktadır. İzmir’in nüfusu ile ilgili Vital Cuinet ve Şemsettin 

Sami’nin verileri de irdelenecektir. Ayrıca konuyla ilgili Yunan istatistikleri de 

değerlendirmeye tabi tutulacaktır.  Bu çalışma ile İzmir nüfusu hakkında en güvenilir bilgiler 

öne çıkarılmaya ve bilgi karmaşasına açıklık getirilmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: İzmir nüfusu, nüfus sayımları, nüfus istatistikleri, nüfus iddiaları. 
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GİRİŞ 

İzmir, eskiçağlardan itibaren insan yerleşimine konu olmuş bir coğrafyadır. Türk egemenliğine 

girdiği tarihten başlayarak, Cumhuriyet dönemine kadar, başta iktisadi olmak üzere değişik 

faktörlerin etkisiyle nüfus miktarı ve yapısında sürekli değişmelere sahne olmuştur. İzmir 

nüfusuna ilişkin bu genel görüntüyü, kronolojik biçimde ve somut olarak ortaya koyma güçlüğü 

bulunmakla birlikte, kaynakların elverdiği ölçüde bu yapılmaya çalışılacaktır. 

1528 yılı kayıtlarına göre şehrin yaklaşık nüfusu 1.200’dür (1.194) ve bunun %14’ü Rum 

nüfustur. Bu tarihteki yazıma (tahrire) dayanan kayıtlarda şehirde Rumlardan başka 

Gayrimüslim nüfustan söz edilmemektedir.2 Aynı yüzyılın sonlarına doğru, 1575 yazımına göre 

şehrin nüfusunu bu kadar açık belirtmek zor. Nefer üzerinden yapılan kayıtları 1528 oranları 

ile hesaplamaya çalıştığımızda, yaklaşık toplam nüfusun 2.672 olduğu söylenebilir. Bu 

nüfusun, kayıtlar üzerinden hesaplanırsa %17’si, 1528 oranları üzerinden hesaplanırsa %19’u 

Rum’dur.3 Yaklaşık 50 yıllık dönemde şehrin nüfusunun %123 oranında artış kaydettiği 

söylenebilir. İzmir şehrinde 1575 yazımına göre de Rumlardan başka bir Gayrimüslim nüfus 

bulunmamaktadır. Oysa aynı tarihlerde Saruhan sancağının merkezi olan ve İzmir’e komşu olan 

Manisa şehrinde Gayrimüslim nüfus olarak sadece Yahudiler bulunmaktaydı.4  

XVII. Yüzyılın ortalarında (1659) düzenlenen bir avarız defterinden yapılan hesaplamaya göre, 

İzmir şehrinin nüfusu yaklaşık 10.000 (9.750)’dir. Bu nüfusun 6.600’ü Müslüman, 1.500’ü 

Rum, 1.350’si Yahudi ve 300’ü Ermeni’dir. Bu nüfusa, şehre yerleşen yabancı devlet tebaası 

dahil değildir.5  

XVII. Yüzyıl boyunca seyyahların İzmir şehri üzerine verdikleri sayılar, 24.000 ile 90.000 

arasında değişmektedir. XVIII. Yüzyılın ilk yarısı için verilen sayılar 28.000 ile 100.000 

arasında değişirken, yüzyılın ikinci yarısındaki sayılar 100.000 ile 150.000 arasında 

değişmektedir.6 XIX. Yüzyılın ilk yarısı için verilen sayılar da istikrarlı değildir ve 80.000 ile 

150.000 arasında değişmektedir.7 XIX. Yüzyılın ikinci çeyreğinin başlarında (1831) yapılan 

Osmanlı’nın ilk nüfus sayımına göre, şehrin yaklaşık 44.000 kişilik bir nüfusu vardır.8 Yüzyılın 

sonlarında ise, 1890 (H. 1308) tarihli salnameye göre İzmir şehri nüfusu 145.813’tür (bu nüfusa 

 
2 Mübahat S. Kütükoğlu, XV ve XVI. Asırlarda İzmir Kazasının Sosyal ve İktisadi Yapısı, İBB Kent Kitaplığı, İzmir 

2000, s. 24-26. Ayrıca bkz. Mübahat S. Kütükoğlu, İzmir Tarihinden Kesitler, İBB Kent Kitaplığı, İzmir 2000, s. 

11.  
3 Kütükoğlu, XV ve XVI. Asırlarda İzmir Kazasının, s. 26-28. Hesaplamalar buradaki sayılar üzerinden 

tarafımızdan yapılmıştır. 
4 Feridun M. Emecen, Tarihin İçinde Manisa, Manisa Belediyesi Kültür Yayınları, Manisa 2007, s. 8: Manisa 

1531’de yaklaşık 6.500-7.000 (yaklaşık 500’ü Yahudi), 1575’te ise yaklaşık 8.000-8.500 (yaklaşık 700’ü Yahudi) 

nüfusa sahipti. 
5 Kütükoğlu, İzmir Tarihinden Kesitler, s. 12. 

6 Tuncer Baykara, İzmir Şehri ve Tarihi, Ege Üniversitesi, İzmir 1974, s. 56-57. 
7 Baykara, İzmir Şehri ve Tarihi, s. 57. 
8 Enver Ziya Karal, Osmanlı İmparatorluğunda İlk Nüfus Sayımı, DİE, Ankara 1995, s. 207.  
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Karşıyaka, Buca vs. dahil değildir).9 Dolayısıyla, XVII. Yüzyıldan başlayarak İzmir’in nüfus 

yapısının değiştiği görülmektedir. İzmir’de bu yüzyıldan başlayarak Yahudi ve Ermeni nüfus, 

Manisa’da ise Ermeni ve Rum nüfus görülmeye başlamıştır. XIX. yüzyıla gelindiğinde İzmir’in 

Gayrimüslim nüfus yapısında en büyük grubu Rumlar, ikinci sırayı Yahudiler ve üçüncü sırayı 

Ermeniler oluşturmaktaydı. Bu sıralama, miktarlar değişmekle beraber İzmir’in Yunan 

işgalinden kurtuluşuna kadar devam etmiştir.  

İzmir’le ilgili nüfus bilgilerindeki karmaşanın kaynağı, büyük ölçüde resmi istatistikler 

dışındaki yayınlardır. Çünkü bu yayınlarda İzmir’in nüfusundan söz edilirken şehirden mi, 

kazadan mı, sancaktan mı söz edildiği açıklıkla ifade edilmemektedir. Özellikle şehirle ilgili 

anlatımların nüfus bahisleri, kaza veya sancak ölçeğindeki sayılarla ifade edilmektedir. Ancak, 

resmi istatistiklerde de şehir nüfusu bilgisine pek yer verilmemekte, daha çok idari taksimat 

esas alınmaktadır. Bu da şehir nüfusunun tarihsel olarak sağlıklı bir şekilde tespitini 

zorlaştırmakta ve hatta bazı dönemler için imkansızlaştırmaktadır.  

İzmir’in işgal öncesindeki mülki yapısına bakıldığında, ana hatlarıyla durum şöyledir: Sancak 

olarak İzmir, 1870’lerden itibaren Aydın vilayetini oluşturan beş sancaktan (İzmir, Saruhan, 

Aydın, Denizli ve Menteşe) biridir.10 Aynı zamanda vilayetin merkez sancağıdır. İzmir Sancağı 

XX. Yüzyılın başlarından Cumhuriyet dönemine kadar 13 kazadan oluşmaktaydı (İzmir, 

Ödemiş, Tire, Bayındır, Bergama, Çeşme, Menemen, Foçateyn, Nif, Urla, Karaburun, 

Seferihisar ve Kuşadası). Sancağın merkez kazası olan İzmir, 1905 yılında Bornova, Seydiköy 

ve Torbalı nahiyelerinden oluşuyordu.11  

İZMİR SANCAĞI NÜFUSU 

1871 vilayet nizamnamesi ile oluşturulan Aydın vilayetinin beş sancağından biri İzmir’dir. 

1881/82 yılında başlayan ve 1888/89 yılında tamamlanan sayım sonuçlarına dayanan ve 1890 

tarihli salnamede yer alan bilgilere göre, sancağın toplam nüfusu 495.787’dir. Bu nüfusun 

279.732’sini (% 56,5) Müslümanlar oluşturmaktaydı. İkinci büyük nüfus grubunu 132.726 (% 

26,8) kişiyle Rumlar, üçüncüyü ise 54.525 (% 11) kişiyle yabancılar oluşturmaktaydı. 

Dördüncü sırayı 17.306 (%3.5) ile Yahudiler ve beşinci sırayı 9.165 (%1,8) nüfus ile Ermeniler 

almaktaydı (bkz. Tablo I). 

 
9 İ[brahim] Cavid, Aydın Vilayetine Mahsus Salname Hicri 1308/Mali 1307, Matbaa-i Vilayet, s. 458. 1889 yılında 

basılan Kamusü’l-Alâm’a göre şehrin nüfusu 130.000 civarındadır. Bu nüfusun yarısı Müslim ve Türk, 40.000’i 

Rum, kalan kısmı Ermeni, Yahudi, Avrupalı ve diğerleridir. Bkz. Ş. Sami, Kamusü’l-Alâm, İkinci Cild, İstanbul 

1306, s. 849. 

10 İ. Cavid, Aydın Vilayetine Mahsus Salname, Hicri 1308/Mali 1307, s. 400-402. 

11 Salname-i Vilayet-i Aydın 1323 Sene-i Hicriyesine Mahsus, Defa 24, Vilayet Matbaası, s. 94-181. 
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1905 yılına ait bilgileri içeren bir yıllığa göre, İzmir sancağının 575.603’ü yerli, 26.222’si 

yabancı olmak üzere toplam nüfusu 601.825’tir.12 

 

Tablo I: İzmir Sancağı’nın 1890 - 1918 nüfusu 

Cemaatler 189013 190714 191415 191616 191717 191818 

Müslüman 279.732 341.436 378.883 409.178 403.919 414.955 

Rum 132.726 193.280 217.686 138.727 152.135 143.801 

Yahudi 17.306 24.633 27.967 29.328 28.080 

46.828 Ermeni 9.165 12.273 13.207 13.621 15.310 

Diğer 2.333 2.550 3.014 3.220 3.260 

Yabancı 54.525 55.952 55.775 55.775 44.910 44.910 

Toplam 495.787 630.124 696.532 649.849 647.614 650.494 

 

II. Abdülhamit döneminin ikinci, Osmanlı’nın ise son nüfus sayımı olan ve 1903-1906 

yıllarında gerçekleştirilen ve 1907 yılında icmali hazırlanan sayımın sonuçlarına göre, sancağın 

toplam nüfusu 630.124’tür. Bu nüfusun % 54,2’sini Müslüman, % 30,7’sini Rum nüfus 

oluşturmaktadır. Aradan geçen 16 yıllık dönem sonunda oran itibariyle sancağın Müslüman 

nüfusu % 2,3 azalmış, Rum nüfus ise % 3,9 oranında artış kaydetmiştir (bkz. Tablo I). 

Sancağın 1914 resmi istatistiğine göre nüfusu 696.532’dir. 1907 sonrasındaki yedi yılda 

nüfusun 66.408 kişi arttığı görülmektedir. Bu da yaklaşık %10,5’lik bir orana tekabül 

etmektedir. 1916 istatistiğine göre sancağın nüfusu 649.849’dur. Buna göre sancağın nüfusu iki 

yılda 46.683 kişi azalmıştır. 1917 yılı sonu itibariyle sancak nüfusu biraz daha azalarak 

647.614’e gerilemiştir. Mondros Mütarekesi’nin imzalandığı 1918 yılında ise sancak nüfusu 

 
12 Cevad Sami, Hüsnü,  Aydın Vilayet-i Celilesinin Ahval-i Tabiye, Ziraiye, Ticariye ve İktisadiye ve Sair 

Ahvalinden Bahis 1321 Sene-i Mahiyesine Mahsus Nevsal-i İktisad, İzmir 1323, s. 13. Yeni yazıya aktarılmış şekli 

için bkz. Cevat Sami-Hüseyin Hüsnü, İzmir 1905, Haz. Erkan Serçe, İBB Kent Kitaplığı, İzmir 2000. 

13 İ. Cavid, Aydın Vilayetine Mahsus Salname Hicri 1308/Mali 1307, s. 400. 1881/82-1893 nüfus sayım 

sonuçlarında ise sancağın nüfusu 496.658 olarak verilmektedir. Bkz. Kemal H. Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830-

1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri, Çev. Bahar Tırnakçı, Tarih Vakfı, İstanbul 2003, s. 163 
14 Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830-1914), s. 200-201. 
15 Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918, Cilt I, T.C. Genelkurmay Başkanlığı, Ankara 2005, s. 637. 

Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830-1914), s. 212-213’te verilen sancak nüfusuna Yabancı nüfus dahil edilmediği için 

sancak nüfusu toplamı 640.757’yi bulmaktadır. 
16 1916 Yılı Osmanlı Nüfus Cetveli “1332 Senesi İstatistik Cetveli”(Değerlendirme-Transkripsiyon-Asıl Metin), 

Hazırlayanlar: Yavuz Haykır, Yavuz Selim Çeloğlu, Hiperyayın, İstanbul 2017, s. 173-175’ten hesaplanmıştır. 
17 1333 Senesi Tevellüdat ve Vefeyat İstatistiki, Aydın Vilayeti İstatistik Müdüriyeti, [yty] s. [26-27]. Yeni yazıya 

aktarılarak neşri için bkz. İzmir ve Çevresi Nüfus İstatistiği 1917, Haz. Erkan Serçe, Akademi Kitabevi, İzmir 

1998, s. 32-33. Yabancı nüfus, BOA, DH. EUM. ECB,17/39, lef 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72’den alınarak 

eklenmiştir 
18 Necmi Ülker, “Mondros Mütarekesi Döneminde Aydın Vilayetinin Nüfusuna Dair Bir Belge”, Tarih 

İncelemeleri Dergisi, V, İzmir 1990, s. 31-33. Yabancı nüfus 1917 sonuna ait olup, çok fazla değişmediği 

varsayılarak, BOA, DH. EUM. ECB,17/39, lef 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72’den alınarak eklenmiştir. 
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650.494’e yükselmiştir (bkz. Tablo I). 1914 sonrasındaki değişikliklerde savaş şartlarının etkili 

olduğu anlaşılmaktadır.  

Sancak itibariyle bakıldığında, İzmir’de 1914 sonrasında en dikkat çekici değişim Rum nüfusta 

görülmektedir. 1914 istatistiğine göre 217.000 civarında olan Rum nüfus, 1916 yılında 78.959 

kişi azalarak 138.727’ye gerilemiştir. Bir yıl sonra 1917 istatistiğine göre 13.408 kişi artarak 

azalarak 152.135’e yükselmiştir. Bir yıl sonra, yani 1918’de bu sayı yaklaşık 8.334 kişi daha 

azalmış ve 143.801’e gerilemiştir (bkz. Tablo I). Sancak ölçeğindeki bu gerileme Çeşme, 

Foçateyn, Bergama ve Karaburun’da yaşayan 81.518 Rum’un19 tamamı ile diğer kazalardaki 

Rumların daha az bir kısmının, Balkan savaşları sonrasında ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında, 

buralardan zorunlu olarak göç ettirilmesinin veya kaçmalarının sonucudur.20 Ancak bu nüfusun 

tamamı Yunanistan’a gitmemiş, bir kısmı İzmir kazasına göç ederek burada yerleşmiştir. 

Nitekim aynı tarihli istatistiklere (1914-1917) göre, İzmir kazasının Rum nüfusunda yaklaşık 

yirmi üç bin kişilik bir artış göze çarpmaktadır. 

Yunan arşiv belgelerine dayanan bir çalışmaya göre, bu tarihlerde İzmir sancağından adalara 

giden Rum sayısı 98.552’dir.21 Ayrıca I. Dünya Savaşı sırasında bir kısım Rum nüfusun yer 

değiştirme kararıyla, başka yerlere iskân edilmesi çerçevesinde, İzmir sancağından da ülkenin 

başka yerlerine iskân için gönderilen Rum nüfus olmuştur. Aydın vilayeti ölçeğinde 42.200’ü 

bulan bu nüfusun, İzmir sancağı ölçeğinde 21.600 civarında olduğu anlaşılmaktadır.22 

Dolayısıyla her iki tarafın resmi kayıtlarının küçük sayılabilecek farklarla benzer sayılar 

içermekte olduğu söylenebilir. Ayrıca Balkan savaşlarından sonra, sadece İzmir’e 100.000 

civarında Müslüman nüfus gelmiştir.23 Bu nüfusun önemli bir kısmının İzmir sancağında iskân 

edilmiş olması muhtemeldir. Savaşa rağmen 1914-1917 yılları arasındaki Müslüman nüfus 

sayısındaki artışın sebepleri arasında bunun önemli yer tuttuğu söylenebilir.  

İZMİR KAZASI NÜFUSU 

Nüfus istatistiklerinde istikrarlı bir kategori sunumu bulunmadığı için, İzmir kazasının sancak 

ölçeğinde olduğu kadar düzenli nüfus verisi bulunmamaktadır. Çoğu zaman resmi istatistiklere 

 
19 Osmanlı ordusuna katılmak veya Amele taburlarında bulunmak istemeyen Rumların önemli bir kısmı 

Yunanistan’a kaçmayı yeğlemişlerdir. Yunan literatüründe bu durum, 1821’den sonra ikinci toplu göç olarak 

anılmaktadır. Bkz. Bilge Umar, Yunanlıların ve Anadolu Rumlarının Anlatımıyla İzmir Savaşı, İnkılap Yayınevi, 

İstanbul 2002, s. 24. 
20 Engin Berber, Sancılı Yıllar: İzmir 1918 – 1922 Mütareke ve Yunan İşgali Döneminde İzmir Sancağı, Ayraç 

Yayınları, Ankara 1997, s. 58. Berber, yine bir Yunan kaynağında bu dönemde İzmir sancağından göç eden toplam 

Rum nüfusun 130.735 olarak belirtildiğini, bu nüfusun 22.419’unun ülke içinde başka yerlere göç ettirildiğinin 

kaydedildiğini söylemektedir (Sancılı Yıllar, s. 67).  
21 Berber, Sancılı Yıllar, s. 58. Berber aynı yerde (dn. 88) bu nüfusun kaza ölçeğinde dağılımını şöyle aktarıyor: 

Merkez kaza: 3.097, Bergama 19.661, Yeni Foça 8.817, Menemen 2.415, Urla 2.070, Eski Foça 9.250, Çeşme 

43.549, Karaburun 9.693.  
22 Mustafa Özdemir, I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Ülkesinde Yaşanan Göç Hareketleri, DEÜ AİİTE, 

Basılmamış Doktora Tezi, İzmir 2007, s. 74, 280.  
23 Tülay Baran (Alim), “Balkan Harbinden Sonra İzmir’e Yönelik Göçler”, Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, 

1/1 (İzmir 1991), s. 208. 
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dayanılarak verilen sayılar kaza ölçeğindedir. Ama sıklıkla bu sayılar şehir nüfusu olarak 

sunulmaktadır. Elimizde İzmir kazası nüfus bilgisi olarak, 1890 yılına ait cemaatler itibariyle 

bir döküm bulunmaktadır. Buna göre kazanın toplam nüfusu 207.548’dir.24  

1908 tarihli Aydın salnamesinde yer alan bilgiye göre, İzmir kazasının nüfusu 231.199’dur. 

Salname bu sayının bileşenleri hakkında bilgi içermemektedir. Ayrıca 1890’dan farklı olarak 

İzmir kazasına bağlı Nif ve Karaburun nahiyeleri ayrılarak ayrı kazalar haline getirilmişlerdir.25 

Hüseyin Rifat ise 1324 (1908) salnamesinden naklen kaza nüfusunu 177.275 olarak veriyor 

(Tablo II). Fakat 1324 salnamesinden kastettiği salnamenin hangi salname olduğu açık değildir. 

Bilinen Devlet ve Aydın salnamelerinden hiçbirisine hem tarih hem de verilen bilgi açısından 

uyum göstermemektedir. Hüseyin Rifat’ın 1908 yılına ait Aydın salnamesindeki bilgilerden 

yabancı nüfusu çıkararak bu sayılara ulaştığı tahmin edilmektedir. Çünkü kitabının hem adında 

hem de içeriğinde daha çok mali/rumi tarih kullandığı için, verdiği 1324 tarihinin de rumi 

olduğu, yani 1908 yılına ait olduğu söylenebilir. 

Tabo II: 1324 (1908) yılı İzmir kazası nüfusu26 

Cemaatler 1324 (1908) 

İslam 76.584 

Rum 67.203 

Ermeni 6.739 

Musevi 22.393 

Katolik 2.437 

Ermeni Katolik 683 

Protestan 238 

Toplam 177.275 

 

Hüseyin Rifat, İzmir büyüdüğü halde nüfusun azalmasını garip karşılıyor ve bunun nüfus yazım 

usulünün eksiklerinden kaynaklanabileceğini belirterek, eski sayılarla yeni sayıların 

ortalamasını alarak, kaza nüfusunun 191.967 olabileceğini, Rumeli’den gelip de 

kaydedilmeyen 10.00 kişi olduğunu ve dolayısıyla 1914 yılında kaza nüfusunun 201.967 olması 

lazım geldiğini ilave ediyor.27 Hüseyin Rifat, İzmir’de 70.000 civarında yabancı nüfus 

bulunduğunu belirterek, 1914 yılında İzmir kazasının toplam nüfusunun 271.967 olduğu 

sonucuna ulaşıyor.28 

 
24 İ. Cavid, Aydın Vilayetine Mahsus Salname Hicri 1308/Mali 1307, s. 403. Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830-1914), 

s. 163’te verilen 1881/82-1893 sayım sonuçları da aynıdır.  
25 Salname-i Vilayet-i Aydın 1326 Sene-i Hicriyesine Mahsus, Defa 25, s. 237. 
26 Hüseyin Rifat, İzmir 1914 Aydın Vilayeti 1330 Sene-i Maliyesi Ticaret Rehberi, Yayına Hazırlayan: Erkan Serçe, 

Akademi Kitabevi, İzmir 1997, s. 28. 
27 Hüseyin Rifat, İzmir 1914, s. 30. 
28 Hüseyin Rifat, İzmir 1914, s. 30-31. 
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Hüseyin Rifat, özel kaynaklardan inceleyerek tespit ettiği, fakat yine de gerçek miktar olarak 

belirtemediği İzmir’deki Yabancı nüfus miktarlarını şöyle sıralıyor: Yunan: 20.000, İtalyan: 

8.200, İrani: 2.106, Avusturyalı: 2.005, Fransız: 1.800, İngiliz: 1.505, Alman: 943, Amerikan: 

150, Rus: 135, Romanyalı: 118, Felemenk: 103, Belçikalı: 67, Portekizli: 15, İsveçli: 12, 

Danimarkalı: 19, milel-i muhtelife: 7.080, toplam 44.176.29  

Kaza ölçeğinde İzmir’in nüfusunu cemaatler itibariyle 1914 resmi istatistiğinden başlayarak 

izlemek mümkündür. Osmanlı’nın 1914 resmi istatistiğine göre, kazanın toplam nüfusu 

264.437’dir. Bu nüfusun yaklaşık %38’i Müslüman, %28’i Rum, %9’u Yahudi, %4’ü Ermeni, 

%20’si Yabancı ve %1’i de diğer cemaatlerden oluşmaktadır. (bkz. Tablo III) 1908 nüfusunun 

cemaatler itibariyle dağılımı bulunmamakla beraber, Balkan Savaşları sırasındaki bazı nüfus 

hareketlerine rağmen, 1914 dağılımından çok farklı olabileceği düşünülmemektedir. En 

azından Müslüman nüfus dışındaki gruplar açısından bunun geçerli olduğu söylenebilir. Kaza 

nüfusunun büyük kısmını şehir nüfusu oluşturduğu ve İzmir şehrinin de toplumsal psikoloji 

açısından bir nüfus çekim merkezi olduğu ve her nüfus grubundan nüfus çektiği söylenebilir. 

Kaza ölçeğinde 1916 yılına ait nüfus istatistiğine göre, İzmir kazasının toplam nüfusu 

283.906’dır (Tablo III). Resmi makamlar tarafından nüfus kayıtları esas alınarak hazırlandığı 

tahmin edilen istatistiğe göre, İzmir kazasının 1914-1916 yıllarında nüfusu yaklaşık yirmi bin 

artış kaydetmiştir. 

Tablo III: İzmir Kazası’nın 1890 - 1918 yıllarında nüfusu 

Cemaatler 189030 190831 191432 191633 191734 191835 

Müslümanlar 79.288 - 100.356 111.508 102.558 111.486 

Rumlar 53.086 - 73.676 80.248 96.727 87.497 

Yahudiler 14.909 - 24.069 25.244 24.101 

39.196 Ermeniler 6.810 - 10.061 10.426 12.017 

Diğerleri 1.935 - 2.851 3.056 2.868 

Yabancılar 51.520 - 53.424 53.424 41.582 41.582 

Toplam 207.548 231.199 264.437 283.906 279.853 279.761 

 

 
29 Hüseyin Rifat, İzmir 1914, s. 31. 
30 İ. Cavid, Aydın Vilayetine Mahsus Salname Hicri 1308/Mali 1307, s. 403. 
31 Salname-i Vilayet-i Aydın 1326 Sene-i Hicriyesine Mahsus, s. 237. 
32 Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918, Cilt I, s. 637. 
33 1916 Yılı Osmanlı Nüfus Cetveli, s. 173’ten hesaplanmıştır. 
34 1333 Senesi Tevellüdat ve Vefeyat İstatistiki, s. [26-27]; İzmir ve Çevresi Nüfus İstatistiği 1917, s. 32-33. Yabancı 

nüfus, BOA, DH. EUM. ECB,17/39, lef 72’den alınarak eklenmiştir. 
35 Ülker, “Mondros Mütarekesi Döneminde Aydın Vilayetinin Nüfusuna Dair Bir Belge”, s. 31. Yabancı nüfus 

1917 sonuna ait olup, çok fazla değişmediği varsayılarak, BOA, DH. EUM. ECB,17/39, lef 72’den alınarak 

eklenmiştir. 
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Kaza ölçeğindeki 1917 nüfusu da vilayet resmi istatistiğinden alınmış ve yine 1917 Dahiliye 

Nezareti resmi bilgileriyle tamamlanmıştır. 1917 sonu itibariyle verilen nüfus bilgilerine göre, 

kaza nüfusu toplam olarak 279.853’tür. Bu nüfusun yaklaşık %37’si Müslüman, %35’i Rum, 

%7’si Yahudi, %4’ü Ermeni, %15’i Yabancı ve %1’i de diğer küçük cemaatlerden oluşmaktadır 

(bkz. Tablo III). Dikkat edilirse kaza ölçeğindeki nüfus hareketliliği, sancak ölçeğinden belirgin 

bir şekilde farklı olmaktadır. Bunun da büyük ölçüde, az önce belirtilen İzmir şehrinin 

belirleyiciliğinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 1914-1917 döneminde özellikle sancak 

ölçeğinde Rum nüfus azalırken, kaza ölçeğinde ciddi bir Rum nüfus artışı görülmektedir. 

Dikkat çekici boyutta bir değişim de yabancı devlet tebaası nüfusta görülmektedir. Savaş 

şartları dolayısıyla, yaklaşık %5 oranındaki bir yabancı nüfusun dönem içinde İzmir kazasını 

terk ettiği anlaşılmaktadır.  

Kaza itibariyle bir nüfus istatistiği de 1918 tarihini taşımaktadır. Ancak bu istatistik 1917 resmi 

istatistiğine veya bu istatistikle aynı kaynağa dayanmış olmalıdır. Dahiliye Nezareti verileriyle 

ikmal edilen kaza ölçeğindeki nüfusa göre, kazada 279.761 kişi yaşamaktadır. Bunun %40’ı 

Müslüman, %31’i Rum, %14’ü diğer gruplar ve %15’i yabancılardan oluşmaktadır (bkz. Tablo 

III). 1917 istatistiğinde olduğu gibi, 1918 istatistiği de yabancı nüfus bilgisi vermemektedir. 

Muhtemelen de içermemektedir. Tablo III’te, bir yıl sonrasındaki yabancı nüfusun yaklaşık 

olarak aynı olduğu varsayılarak, 1917 yabancı nüfusu 1918 nüfus istatistiğine ilave edilmiştir. 

Her iki ekleme için 1914 resmi istatistiğindeki durum dikkate alınmıştır. 1917 istatistiğine göre 

Rum nüfusta %4’lük bir eksilme söz konusudur. 1918 istatistiğini hazırlayan M. İbnül Cemal 

Ragıb’ın, konuyla ilgili olarak istatistiğin altına düştüğü not dikkat çekicidir: “İzmir kazasında 

Rum nüfusunda görülen fazlalık Karaburun, Foçateyn, Çeşme, Bergama ve havalisinden Harb-

i Umumi dolayısıyle Rumların İzmir’e nakl-i hane eylemelerinden mütevelliddir. Bu havalideki 

Rumların bir kısmı daha evvel adalara ve Rumeli’ye nakl-i hane eylemiştir.”36 

1917 nüfus istatistiği nüfusu cemaatler itibariyle vermekle beraber, yabancı nüfusa 

değinmemektedir. Bu iki anlama gelebilir. İlki, istatistikteki nüfus bilgisi bağlı bulundukları din 

veya mezheplere göre verildiği için, yabancı tâbiyetli olanlar ayrıca belirtilmemiştir. Yani 

istatistik yabancı nüfusu da kapsamaktadır. İkinci ihtimale göre ise, istatistik yabancı tâbiyetli 

nüfusu içermemektedir. Tarafımızda oluşan kanaat, ikinci ihtimalin daha kuvvetli olduğu 

yönündedir. Çünkü 1914 Osmanlı nüfus istatistiğindeki nüfus grupları arasında yabancı nüfus 

yer almamaktadır.37 Oysa aynı istatistiğin ATASE arşivinden alınarak yayınlanan versiyonunda 

yabancı nüfus da bulunmaktadır.38 Dolayısıyla, 1917 ve 1918 istatistiklerinin de aynı anlayışla 

düzenlenmiş olması kuvvetle muhtemeldir. 

 
36 Ülker, “Mondros Mütarekesi Döneminde Aydın Vilayetinin Nüfusuna Dair Bir Belge”, s. 38. 
37 Memalik-i Osmaniye’nin 1330 Senesi Nüfus İstatistiki, Dahiliye Nezareti Sicill-i Nüfus İdare-i Umumiyesi 

Müdüriyeti, Dersaadet 1336, s. 4-5. Bu istatistiğin neşri için bkz. Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830-1914), s. 208-

227. 
38 Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918, Cilt I, s. 637. 
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Aynı yıl için düzenlenen ve imparatorluğun yabancı nüfusunun tespitine yönelik resmi 

istatistiklere göre, Aydın vilayetinin toplam yabancı nüfusu 45.014’tür.39 Aynı istatistiğin 

vilayetin alt birimlerine ait istatistikleri arasında İzmir kazasına ait olanına göre, 1917 yılında 

İzmir kazasında toplam 41.582 yabancı nüfus bulunmaktadır. Bu nüfusun da 32.351’i 

Yunanistan, 3.675’i İtalya, 1.352’si İngiltere, 1.330’u Avusturya-Macaristan, 1.133’ü Fransa 

ve kalanı da diğer devletler tebaasındandır. Bu istatistiğe göre, İzmir kazası dahilinde yukarıda 

verilen binden fazla sayıda tebaası bulunanlar da dahil, toplam 20 devletin vatandaşı/tebaası 

bulunmaktaydı.40 Dolayısıyla 1917 nüfus istatistiğine bu sayının da ilave edilmesi uygun 

görülmüştür.  

İzmir kazasının 1917 yılı başı ve sonuna ait nüfus miktarına baktığımızda, bir yıl içinde 

Müslüman nüfusun 41 kişi, Musevi nüfusun 473 kişi eksildiği, Rum nüfusun 1.940 kişi, Ermeni 

nüfusun 117 kişi ve diğer Hristiyanların 114 kişi arttığı görülmektedir. Toplamda kaza nüfusu 

bir yılda 1.657 kişi artmıştır. (bkz. Tablo IV) Kazanın Müslüman nüfusunda bir yıl içinde 1.538 

doğum olayı meydana gelirken, 2.900 ölüm olayı meydana gelmiştir.41 Aradaki fark 1.362 

kişidir. Fakat istatistikte bir yıl içinde eksilen nüfus 41 olarak verilmektedir. Bu da kazaya, kaza 

dışından yeni Müslüman nüfus geldiğini göstermektedir. Yani kazanın Müslüman nüfusu, bir 

yıl içinde 1.362 kişilik bir doğal nüfus eksilmesine sahne olmuştur.  

Kazanın Rum nüfusunda ise bir yıl içinde 1.217 doğum, 995 ölüm olayı meydana gelmiştir.42 

Normalde İzmir kazası Rum nüfusunun bir yıl içindeki doğal nüfus artışı 302 kişidir. Oysa 

Tablo IV’te bu sayı 1.940’tır. Bu da yıl içinde kazaya doğal nüfus artışından çok fazla Rum 

nüfusun geldiğini göstermektedir. 1917 istatistiği bu detaylar dikkate alınarak incelendiğinde 

ilginç ayrıntılar sunmaktadır. 

Tablo IV: 1917 İstatistiğine göre İzmir Kazası nüfusu43 

Cemaatler Cinsiyet 1917 başı 1917 sonu Fark 

İslam 

Kadın 48.066 48.338 +272 

Erkek 54.533 54.220 -313 

Toplam 102.599 102.558 -41 

Rum 

Kadın 40.012 41.338 +1.326 

Erkek 54.775 55.389 +614 

Toplam 94.787 96.727 +1.940 

Musevi Kadın 12.234 12.020 -214 

 
39 Nejdet Bilgi, “Osmanlı Devleti’nin 1917 Yılı Yabancı Nüfusu”, Tarih İncelemeleri Dergisi, XXV/1 (Temmuz 

2010), s. 129, 143. 
40 BOA, DH. EUM. ECB, 17/39, lef 72. 
41 1333 Senesi Tevellüdat ve Vefeyat İstatistiki, s. [14, 18]; İzmir ve Çevresi Nüfus İstatistiği 1917, s. 16, 22. 
42 1333 Senesi Tevellüdat ve Vefeyat İstatistiki, s. [14, 18]; İzmir ve Çevresi Nüfus İstatistiği 1917, s. 16, 22. 
43 1333 Senesi Tevellüdat ve Vefeyat İstatistiki, s. [4-5, 26-27]; İzmir ve Çevresi Nüfus İstatistiği 1917, s. 6-7, 32-

33; BOA, DH. EUM. ECB, 17/39, lef 72. 
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Erkek 12.340 12.081 -259 

Toplam 24.574 24.101 -473 

Ermeni 

Kadın 5.979 6.052 +73 

Erkek 5.921 5.965 +44 

Toplam 11.900 12.017 +117 

Katolik ve  

diğer Hristiyanlar 

Kadın 1.424 1.499 +75 

Erkek 1.330 1.369 +39 

Toplam 2.754 2.868 +114 

Yabancılar Toplam 41.582 41.582 - 

Genel toplam 

Kadın 107.715 109.247 +1.532 

Erkek 128.899 129.024 +125 

Toplam 278.196 279.853 +1.657 

 

İzmir kazasının 1917 istatistiğine göre dikkat çeken bir yönü de kadın ve erkek nüfus ilişkisidir. 

İzmir kazası toplamına bakıldığında toplam kadın nüfus erkek nüfustan yirmi bin civarında 

daha az olduğu görülür. İzmir sancağına bağlı kazalar arasında ya kadın nüfus erkeklerden 

fazladır ya da birbirine yakındır.44 İzmir kazasındaki bu farkı Müslüman ve Rum nüfus 

oluşturuyor. Müslüman nüfus sayılarına göre erkek nüfus kadın nüfustan yaklaşık altı bin kişi 

daha fazla iken, Rumlarda bu fark daha da büyümektedir. Buna göre Rum erkek nüfus 

kadınlardan yaklaşık on dört bin kişi daha fazladır. Musevi ve Ermeni nüfusta kadın-erkek 

nüfus dengesi yaklaşık olarak sağlanmış görünüyor (Tablo IV). Savaş şartlarının daha çok erkek 

nüfusu eksilttiği düşünüldüğünde, erkek nüfusun daha fazla olması ilginçtir. Türk ve Müslüman 

erkek nüfusun seferberlik dolayısıyla önemli bir kısmının silah altına alındığı, cephede ve cephe 

gerisinde kayıplar verdiği bilinen bir durumdur. Rum erkek nüfusun bir kısmının askere 

gitmemek için kayıtlanmadığı veya firar ettiği, bir kısmının da çalışmak için başka ülkelere 

gittikleri bilinmektedir.45 Fakat sayılar bu gerçekliğin dışında bir görüntü vermektedir. Bu 

durumu, dönem içinde diğer bölgelerden İzmir’e göç olduğu şeklinde yorumlamak 

mümkündür. 

İZMİR ŞEHRİ NÜFUSU 

İzmir şehir nüfusu, konunun en sorunlu kısmını oluşturduğunu baştan belirtmek gerekiyor. Zira 

resmi nüfus istatistikleri genelde, mülki taksimat üzerinden bilgi (sancak veya kaza) 

vermektedirler. Bu istatistiklerin dayandığı kaynaklarda şehir ölçeğinde nüfus bilgisinin 

 
44 İzmir ve Çevresi Nüfus İstatistiği 1917, s. 33. Aydın vilayetine bağlı Aydın ve Denizli sancaklarına bağlı bütün 

kazaların kadın nüfusu erkek nüfustan fazladır. Saruhan sancağında da, Salihli ve Turgutlu hariç kadın nüfus 

fazladır.  
45 Hüseyin Rifat, İzmir 1914, s. 33’te Meşrutiyet’in ilk yılları için şöyle diyor: “… gayr-ı müslim erkeklerin ya 

ticaret maksadıyla memalik-i ecnebiyeye azimetlerinden veya askerlikten kurtulmak fikriyle firar eylemelerinden 

…”. 
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bulunmuş olması ihtimali vardır. Fakat, özellikle Osmanlı dönemi nüfus istatistiklerinde 

şehirlere ilişkin bilgi bulmak çok zordur. Bu sebeplerle kimi zaman resmi nitelik taşımayan 

bazı yayınlardan da yararlanarak, kurtuluş öncesi şehir nüfusu hakkında bir kanaat 

oluşturulmaya çalışılacaktır.  

XIX. yüzyılın sonlarına doğru, 1889 yılında basılan Kamusü’l-Alâm’a göre, şehrin nüfusu 

130.000 civarındadır. Bu nüfusun yarısı Müslim ve Türk, 40.000’i Rum, kalan kısmı Ermeni, 

Yahudi, Avrupalı ve diğerleridir.46 1890 (H. 1308) tarihli salnameye göre ise, İzmir şehrinin 

toplam 145.813 nüfusu vardır (bu nüfusa Karşıyaka, Buca ve diğer köyler dahil değildir).47 

Ancak nüfusun bileşenleri hakkında bilgi verilmemektedir. 

XX. yüzyılın başlarında gerçekleştirilen son Osmanlı nüfus sayım sonuçlarına ilişkin 

yayınlarda da mülki taksimat esas alındığı için, şehir nüfusu yer almamaktadır. 1905 yılında 

yayınlanan ve İzmir şehrinin mevcut durumu hakkında bilgi veren bir kitapta ise şehrin toplam 

nüfusu 350.000 olarak verilmektedir. Bu sayının dağılımı ise şöyle yapılmaktadır: 140.000 

İslam, 120.000 Hristiyan ve Ortodoks -ki bunun yirmi beş bin kadarının Yunanistan’dan gelme-

, 30.000 Ermeni, 30.000 de çoğu Katolik mezhebine bağlı olan Avrupalılardan ibarettir. Bu sayı 

ve detaya ait bilgiler, kaza ölçeğinde bile kabul edilemeyecek kadar dengesizdir. Sözgelimi 

Rumlardan sonra İzmir’deki ikinci büyük Gayrimüslim nüfus olan Yahudilerden hiç söz 

etmemesi, vilayet ölçeğinde bile olamayacak kadar büyüklükte Ermeni nüfustan söz etmesi, 

verilen sayılara güven duymamızı imkansız kılmaktadır.48 Benzer bir durum, Yunanca ve 

Fransızca olarak yayımlanan 1908 yılına ait bir rehberde verilen sayılar için de söz konusudur. 

Bu rehbere göre, şehrin nüfusu 350.000’dir ve bu nüfusun 160.000’i Yunanlı’dır.49 

Tablo V: 1324 (1908) yılında İzmir şehri nüfusu50 

Cemaatler 1324 (1908) 

İslam 46.743 

Rum 53.678 

Ermeni 9.567 

Musevi 21.399 

Katolik 1.153 

Ermeni Katolik 503 

Protestan 236 

Toplam 133.270 

 
46 Ş. Sami, Kamusü’l-Alam, s. 849. 

47 İ. Cavid, Aydın Vilayetine Mahsus Salname Hicri 1308/Mali 1307, s. 458. 

48Cevad Sami, Hüsnü,  Aydın Vilayet-i Celilesinin, s. 81; Cevat Sami-Hüseyin Hüsnü, İzmir 1905, s. 61. 
49 İzmir 1876 ve 1908 (Yunanca Rehberlere Göre Meşrutiyette İzmir), Çeviren: Engin Berber, İBB KY, İzmir 

2008, s. 82. 
50 Hüseyin Rifat, İzmir 1914, s. 28. 
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1908 yılında yayınlanan Aydın Vilayeti salnamesine göre, İzmir şehrinin nüfusu şöyledir: 

Kadın-erkek, yerli ve yabancı 135.864 Osmanlı, Milel ve akvam-ı muhtelifeye mensup 49.448 

Ecnebi, toplam 185.312.51 Salname, vilayetin resmi yayını olduğu için, verilen bilgilerin diğer 

yayınlardakinden daha güvenilir olduğu söylenebilir. Ayrıca, verilen bilgiler, 1903-1906 

yıllarında gerçekleştirilen nüfus sayım sonuçlarının güncellenmiş şekli olabilir. Hüseyin Rifat 

ise 1324 (1908) salnamesini kaynak göstererek, Nefs-i İzmir nüfusunu 133.270 olarak 

vermektedir (Tablo V). Kaza nüfusundan söz ederken belirtildiği gibi, bu sayıya yabancı nüfus 

dahil edilmemiş olmalıdır. Çünkü, Aydın salnamesindeki Osmanlı nüfusuna yakın bir sayı söz 

konusudur. 

Yunanca bir rehbere göre, 1910 yılında 225.000 olan şehrin nüfusunun 100.000’den fazlası 

“Yunanlı”dır. Giderek azaldığı vurgulanan Türklerin nüfusu ise 50.009 kişidir.52 1910 öncesi 

ve sonrasındaki istatistiklerle çelişen bu sayıların, İzmir’i Yunan egemenliğine hazırlama veya 

rehberin yazıldığı tarihteki işgali meşrulaştırma çabasının ürünü olduğu açıktır.  

1911 yılında basılmış olan bir coğrafya kitabında, İzmir şehrinin nüfusu kabaca 150.000 olarak 

gösterilmiştir.53 1908 nüfusu dikkate alındığında, üç yıl sonraki bu sayının yaklaşık olarak 

doğru olduğu söylenebilir. 1911 (1327) istatistiğine atıf yapılarak verilen başka bir bilgiye göre, 

şehrin 1911 yılı nüfusu 138.273’tür (Tablo VI). Bu bilgiyi veren Hüseyin Rifat, 1914 yılı 

itibariyle bunun çok değişmiş olduğunu belirtiyor. Son nüfus sayımının üzerinden 3-5 yıl 

geçtiğini, Balkan savaşları kayıplarından dolayı Rumeli’den İzmir’e göçler olduğunu ve 

yaklaşık üç-dört bin ailenin yerleştiğini vurgulamaktadır. Dolayısıyla İzmir’de yaşayanların 

nüfusunun yarım milyona yaklaşmış olabileceğini belirtmektedir.54  

Tablo VI: 1911 (1327) yılı İzmir şehri nüfusu55 

Cemaatler 1327/1911 

İslam 49.062 

Rum 55.625 

Ermeni 9.656 

Musevi 21.995 

Latin Katolik 1.173 

Ermeni Katolik 523 

Protestan 239 

Toplam 138.273 

 
51 Salname-i Vilayet-i Aydın 1326 Sene-i Hicriyesine Mahsus, s. 234. 
52 Engin Berber, İzmir 1920, Yunanistan Rehberinden İşgal Altındaki Bir Kentin Öyküsü, Akademi Kitabevi, İzmir 

1998, s. 3. 
53 Ali Tevfik, Mufassal Memalik-i Osmaniye Coğrafyası, İstanbul 1329, s. 349. 
54 Hüseyin Rifat, İzmir 1914, s. 25. 
55 Hüseyin Rifat, İzmir 1914, s. 28-29. 
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Hüseyin Rifat bu bilgileri aktardıktan sonra, şehir geliştiği halde istatistiklerdeki nüfusun 

azalmasını hayretle karşılıyor. Bu durumun, nüfus yazımındaki usulün eksikliğinden 

kaynaklanmış olabileceğine vurgu yaparak, şehrin 1914 yılındaki nüfusunu 191.967 olarak 

göstermenin daha doğru olacağını belirtiyor. Bunu da eski nüfus bilgisiyle yenisinin 

ortalamasını alarak yaptığını belirtiyor. Ardından, yetkili bir kaynaktan aldığı bilgiye göre, 

şehirde Rumeli’den gelen ve nüfus kaydı yapılmamış 10.000 kişi bulunduğunu, bu durumda 

şehrin 1914 nüfusunun 154.604 olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguluyor.56 Hüseyin Rifat, 

şehirde ayrıca 70.000 civarında yabancı nüfusun bulunduğunu ve dolayısıyla şehrin toplam 

nüfusunun 224.604 olduğunu da belirtiyor.57 

1914 Osmanlı nüfus istatistiği, 1917 ve 1918 Aydın vilayeti nüfus istatistiklerinde de nüfus 

kaza ve sancak ölçeğinde verildiği için, şehre ait nüfus bilgisi içermemektedirler. Dolayısıyla 

İzmir şehrinin işgal öncesine ait resmi nüfus bilgisi elimizde bulunmamaktadır.  

İzmir’in Yunan işgali altında bulunduğu yıllarda İstanbul’da, 1921 yılında basılan bir coğrafya 

kitabına göre, işgalden önce “İzmir’in 300 bin kadar nüfusu vardır”. Kitaba göre, İzmir’in 

nüfusunun “Yunanistan’a geçmeden evvel”ki dağılımı şöyledir: 150.000’i İslam, 80.000’i Rum, 

15.000’i Ermeni, 6.000’i Yahudi ve 50.000 kadarı Yabancı.58 Kullanılan ifadeden 1919 yılına 

ait olduğu tahmin edilen bu sayıları, 1917 yılı sonuna ait istatistikteki kaza nüfusuyla bile 

karşılaştırsak, bu sayı elde edilememektedir. Dolayısıyla kitap yazarının verdiği bilgilerin de 

kaza ve şehir karışımı bilgiler olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, Yahudi nüfusa ilişkin sayının 

dikkat çekecek kadar az ve Ermeni nüfusun da Yahudi nüfustan fazla olması, diğer sayılar için 

de şüpheyi davet etmektedir.  

Yine 1921 yılında, bu kez Amerikalılar tarafından hazırlanan bir araştırmada, şehrin nüfusuna 

ilişkin sağlıklı olmadığı açıkça belli olan sayılar verilmektedir. Gerçi verilen sayıların 1914 

yılına ait olduğu belirtilmektedir. Fakat sayılar, şehir nüfusuyla ilişkilendirilemeyecek kadar 

abartılıdır.59 1921 yılı İzmir araştırmasına göre, 1921 yılında şehir nüfusu tam olarak 

bilinmemekle beraber, 400.000’den az olduğu tahmin edilmektedir. Araştırmada, buna rağmen 

bazı kişilerin şehirde 600.000 kişi yaşadığını düşündükleri de belirtilmektedir. Yine araştırmaya 

göre, 1921 yılı nüfusu için Amerikan Konsolosluğu, Amerikan Dışişleri Bakanlığı’na 550.000 

kişilik bir nüfus tahmini bildirmiştir.60 Anılan sayılara bakıldığında, hiçbirinin şehir nüfusuyla 

ilgili olmadığını anlamak zor değildir. Muhtemelen şehir kelimesi kullanılarak, kaza ve sancak 

seviyesindeki nüfus bilgileri, karmaşık ve sağlıklı derlenmeden verilmiştir. Dolayısıyla 

güvenilir olmaktan çok uzaktır. Söz konusu araştırmada, “söylendiğine göre Ateşkesten sonra 

 
56 Hüseyin Rifat, İzmir 1914, s. 30. 
57 Hüseyin Rifat, İzmir 1914, s. 30-31. 
58 Mehmed Cemal, Anadolu İstatistiki, İktisadi, Askeri Coğrafya, 1. Cild, Dersaadet 1337 [1921], s. 67. 
59 Uluslararası Amerikan Koleji Araştırma Komitesi, İzmir’deki Bazı Sosyal Koşullar Hakkında Bir Araştırma 

İzmir 1921, Çeviren: Aykan Candemir, İBB Kent Kitaplığı, İzmir 2000, s. 1. 
60 İzmir 1921, s. 29. 
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şehre 100.000 Rum gelmiştir”61 ifadesinin kullanılması da dikkat çekicidir, ki bu bilgi konuyla 

ilgili kaynakları da teyit eder mahiyettedir. 

SONUÇ 

İzmir’in Millî Mücadele tarihi açısından kritik bir öneme sahip olduğu açıktır. Nüfus ve sosyal 

yapısının ülke genelinden biraz daha farklı olması, tartışmaları da beraberinde getirmektedir. 

Daha da önemlisi birçok yayında dile getirildiği gibi, farklı siyasi emellerin hedefi olması da 

buradan kaynaklanmakta, kimi zaman da güncel tartışmalara konu oluşturmaktadır. 

İzmir’in nüfusuyla ilgili tartışmaları besleyen asıl unsur çok farklı amaçlarla üretilmiş, resmi 

olmayan nüfus bilgileri ve istatistikleridir. Diğer bir ifade ile İzmir’in nüfusu hakkındaki resmi 

nüfus istatistiklerinin, az veya yetersiz olmasıdır. Bu da tahmine dayalı birçok sayının ortaya 

çıkmasına yol açmıştır. Ayrıca nüfus bilgisi verilirken kullanılan ölçünün belirtilmemesi veya 

yanlış verilmesi de karmaşaya neden olmaktadır.  

Bu çalışmada İzmir sancak, kaza ve şehir olmak üzere, üç ayrı büyüklükteki mülki mekân 

olarak ele alındı. Sancak, kaza ve şehir nüfusunun, işgalden önceki durumları, kaynakların 

imkân verdiği ölçüde ortaya konulmaya çalışıldı. Bu yapılırken İzmir’in işgaline en yakın 

bilgilerin değerlendirilmesi yoluna gidildi. Verilen bilgilerin yetersizlikleri ve çelişkilerine de 

vurgu yapıldı. 

“İzmir’in işgal öncesi nüfusu ne idi” sorusu, temelde şehir olgusuyla ilgilidir. Fakat verilen 

cevaplar veya cevap niyetine başvurulan bilgiler bu açıklıkta değillerdir. Bu bilgi karmaşasını 

daha anlaşılır hale getirmek için, İzmir nüfusu üç ayrı ölçekte, olabildiğince sınırlandırarak 

verilmeye çalışılmıştır.  

Sancak olarak on üç kazadan oluşan İzmir’in 1890 yılındaki toplam nüfusu 495.000 

civarındadır. Sancağın 1917 yılındaki toplam nüfusu ise yaklaşık 650.000’dir. Sancağın yirmi 

yedi yılda nüfusu yaklaşık olarak 150.000 civarında bir artış kaydetmiş görünüyor.  

İkinci ölçeğimiz kaza düzeyinde nüfustur. İzmir kazasının 1890 yılı nüfusu 207.000 civarında 

iken, 1908 yılında yaklaşık 230.000’e 1917 yılında da 280.000 civarına yükselmiştir. Kaza 

nüfusu yirmi yedi yılda -Karaburun ve Nif nahiyeleri ayrıldığı halde- yaklaşık yetmiş üç bin 

artış kaydetmiştir. 

Üçüncü ölçeğimiz şehir düzeyinde nüfustur. En karmaşık olan da budur ve sıklıkla kaza 

ölçeğindeki nüfusla karıştırılmaktadır. 1890 tarihinde şehir nüfusu 145.000 civarındadır. 1908 

yılında sayı 185.000’e yükselmiştir. 1914 yılında yaklaşık 225.000, 1919 yılında da yaklaşık 

300.000 civarındadır. Sayımların ve istatistiklerin sağlıklı olmaması nedeniyle verilen sayılara 

kesinlik atfetmek zordur. Yine de en güvenilir olan sayıların -eksiklerine rağmen- resmi 

makamların yayınlarından alınan sayılar olduğu söylenebilir.  

 
61 İzmir 1921, s. 1. 
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ÖZET 

Küreselleşme, üretilen mal ve kullanılan üretim faktörlerinin yalnızca ülke içerisinde sınırlı 

kalmadığı ayrcıa ülkeler arasında da serbest olarak hareket ettiği yeni bir çağ açmıştır. Bu 

bağlamda ülkeler de tasarruflarını gerek kendi ülkelerinde gerekse başka ülkelerde yatırıma 

dönüştürmektedir. Ayrıca son dönemlerde teknolojinin gelişmesiyle ve her alana yayılmasıyla 

birlikte artan arz enerji ihtiyacını da günden güne artmıştır. Enerji olarak kullanılan madenlerin 

ve teknolojik ürünlerin de ülkeler arasında geçişi hızla artmıştır. Ülkeler açısından dolaşımı 

artan yatırımlar ve enerji talep/arzı ile oluşan fiyatlar, ekonomik büyümenin de temel 

belirleyicileri haline gelmiştir. Bu çalışmada doğrudan yabancı yatırımlar ve enerji fiyatlarının 

ekonomik büyüme üzerine olan etkisi 1995 ile 2018 yılları baz alınarak AB üyesi ülkeler 

örneklemi incelenmiştir. Panel regresyon ve granger nedensellik analizlerinin yapıldığı 

çalışmada, doğrudan yabancı yatırımlar, enerji fiyatları ve gayrisafi sabit sermaye yatırımları 

değişkenleri ile GSYH ve enerji tüketimi değişkenleri kullanılmıştır. Regresyon analizi ile 

birlikte doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyümeyi olumlu etkilediği görülürken artan 

enerji fiyatlarının ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediği görülmüştür. Panel Nedensellik 

Analiz sonuçlarına bakıldığında ise ekonomik büyüme ile enerji tüketimine doğru tek yönlü, 

enerji fiyatlarından ekonomik büyümeye tek yönlü ve ekonomik büyüme ile doğrudan yabancı 

yatırımlar arasında ise çift yönlü nedensellik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak ülkeler 

bakımından doğrudan yabancı yatırımların artması ekonomileri büyüterek geliştirir ancak dışa 

bağımlı olan ülkelerde görülen enerji taleplerinin fazla olmasından kaynaklı enerji fiyatlarında 

yaşanan bir artış ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemekte ve büyümeye zarar vermektedir. 

Politika önerisi olarak ülkeler enerji fiyatlarında bir artışa neden olmadan fosil kaynaklı enerji 

talebini azaltabilecek alanlara yönelmeli, ülke içerisinde yenilenebilir enerji üretebilecek 
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yatırımların yolunu açmalıdır. Bu bağlamda ülkeye gelecek olacak yabancı yatırımlarda da bir 

artış gözlemlenmiş olacak ve ekonomik büyüme olumlu yönde etkilenmiş olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Doğrudan yabancı yatırımlar, ekonomik büyüme, enerji fiyatları 

 

ABSTRACT 

Globalization has opened a new era in which the goods produced and the factors of production 

used are not only limited within the country, but also move freely between countries Decisively. 

In this context, countries also convert their savings into investments both in their own countries 

and in other countries. In addition, with the development of technology and the spread of 

technology in recent years, the increasing supply energy need has increased day by day. The 

transit of mines and technological products used as energy between countries has also increased 

Decisively. From the point of view of countries, prices formed by increased investments in 

circulation and energy demand / supply have become the main determinants of economic 

growth. In this study, the effect of foreign direct investments and energy prices on economic 

growth was examined in a sample of EU member states based on the years 1995 to 2018. In the 

study where panel regression and granger causality analyses were performed, foreign direct 

investments, energy prices and gross fixed capital investments variables, GDP and energy 

consumption variables were used. With the regression analysis, it is seen that foreign direct 

investments have a positive effect on economic growth, while increasing energy prices have a 

negative effect on economic growth. Considering the results of panel causality analysis, 

economic growth and energy consumption towards one way, energy prices and economic 

growth is bidirectional and unidirectional causality from economic growth to foreign direct 

investments between the conclusion reached. As a result, foreign direct investments increased 

by expanding economies in the country improves, but non-dependent countries stemmed from 

the fact that an increase in energy prices, energy demand is more of a negative impact on the 

country's economy and growth is damaging. As a policy proposal, countries should turn to areas 

that can reduce the demand for fossil-derived energy without causing an increase in energy 

prices, and pave the way for investments that can produce renewable energy in the country. In 

this context, an increase in foreign investments that will be coming to the country will also be 

observed and economic growth will be positively affected. 

Keywords: Foreign direct investment, economic growth, energy prices 
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PATTERN OF PSYCHOTROPIC MEDICATION AMONG INPATIENT ADMITTED 

TO PSYCHIATRIC WARD IN ALHUSSAINY TEACHING HOSPITAL IN 

KERBALA CITY 

 

Dr.Fadia Riydh Mohammed 

Dr. Mohammed Yawuz Jamal 

 

ABSTRACT  

Aim: To assess the psychotropic drug prescribing patterns among the inpatients psychiatric 

ward.  

Introduction: The incidence of psychosis worldwide has been estimated at approximately 50 

in 100,000 people, while the incidence of schizophrenia (the most frequent eventual diagnosis 

among cases of first episode psychosis) is approximately 15 in 100,000 per year. Antipsychotic 

medications have been used since the 1950s to treat psychosis; they can be used to treat acute 

psychosis from any cause and to manage chronic psychotic disorders such as schizophrenia. If 

an effective method of identifying patients with probable psychiatric disorder can be 

implemented, utilization data summarizing prescribing patterns of agents used in their treatment 

should be informative. Large pharmacy databases with nationwide scope can be useful sources 

of data for investigating utilization rates for specific treatments. 

Key words: Psychotropic Medication.psychosis, First and second-generation antipsychotic 

medications 

Methods: An observational cross-sectional study, in which the primary investigator examined 

the data sheet for the patients retrospectively for the past three years and extracted the required 

information according to predesign questionnaire. The required information concerned with 

age, gender, education level, marital status, occupation, residency, organic illnesses, psychiatric 

illnesses, smoking, and medication history. Every doctor saw patient as usual, and prescriptions 

were written according to the doctors' best knowledge of the illness and the available research. 

The study involved 165 records, the study started in March 2022 and completed in September 

2022. The records were collected from the patients attending Al Alhussainy Teaching hospital 

in Karbala city.  

Results: The study involved 165 participants their mean age was 30.3 years, and 60% of them 

were in age group between 19 – 39 years, male represent the majority of the cases (74.5%), 

most of the participants had primary or secondary education level (72.7%), about half of the 

participants (50.9%) were married, and 21.8% were smokers. The most common diagnosis was 

Primary psychotic disorders (40%) followed by Secondary psychiatric disorders, Primary 

depressive disorders, the rest of the psychiatric disease. Antipsychotic medication was most 
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commonly used medication (74.5%), in which olanzapine is the most common, followed by 

haloperidol. Antidepressant was prescribed in 55.2% of the patients with SSRI being the most 

common specially sertraline (12.7%). Sedative hypnotic is the second most commonly used 

medications (58.2%), in which lorazepam is the most used, followed by chlordiazepoxide and 

diazepam. Only a minority of patients used polypharmacy (4 or more medications), on the other 

hand, two and three concomitant medications was the most common practice.  

The prescription of SSRI and sedative – hypnotics was significantly higher in female compared 

to male, on the other hand, TCA and mood stabilizer was prescribed significantly higher in 

male compared to female. 

SNRI was significantly higher prescribed in age group ≤19 years compared to the other age 

groups, TCA was significantly higher prescribed in age group 20 – 39 years, compared to other 

age groups, other antidepressant was significantly higher prescribed in age group ≤19 years 

compared to the other age groups, and sedative hypnotic prescribed significantly in 40 – 69 

years age groups.  

There was significant association between age with suicidal ideation, in which younger patients 

showed increased association with suicide ideation compared to older patients. Antidepressant 

showed significant association with suicide ideation. Gender, and antipsychotic did not 

associate with suicide ideation. 

Conclusions: Antipsychotic medication is the most commonly prescribed medication followed 

antidepressant medications. Second generation Olanzapine was the most commonly used 

antipsychotic medication. Paroxetine is the most commonly prescribed antidepressant 

medication. There is low rate of polypharmacy (4 medication per patient) is low in this cohort. 

For some classes of antidepressant their gender variation and age specific variations. And 

younger age and use of antidepressant appears to be associated with suicidal ideation  
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ENTREPRENEURIAL SKILLS ARE NECESSARY FOR PROFESSIONAL SUCCESS  

IN TODAY'S DIGITAL ERA 

 

MIRELA-FLORENTINA BĂLȚATU 

Univ.Prof. Eng. Alexandra Anca Purcarea, Ph.D, Politehnica University Of Bucharest 

 

ABSTRACT 

For most professionals to succeed in today's business market, they need certain entrepreneurial 

skills. This paper aimed to describe and systematize these competencies, to highlight the impact 

of entrepreneurial education platforms in developing entrepreneurial and managerial 

competencies given the current phenomena of globalization and digital transformation.  

Documentary analysis and critical reflection on the data to be collected will allow us to identify 

the impact of education on entrepreneurs, and the socio-economic and sociocultural reasons 

behind the relevance of this issue. As a result, the development of a framework is designed to 

be relevant to the needs of professionals in the current global and digital era.  

This paper will present evidence that entrepreneurial skills are necessary for professional 

success in today's job market. Today's complexity and unpredictability require this type of 

capability to enable global and digital transformation, create valuable products, and develop 

innovative services as a team. In this sense, skills that support behaviors enable focus and 

openness to novelty, value creation, and effective communication. 

We will analyze the entrepreneurial competencies - openness to the new, self-education, 

creating solutions to emerging problems, and communicating effectively - that will integrate 

the following competencies: creativity and innovation, initiative, self-efficacy and resilience, 

strategic planning and evaluation, problem-solving and decision making, transformational 

leadership, clear and visual communication, teamwork and networking and digital 

communication.  

We will create and validate an entrepreneurial competency model, which will allow us to 

measure the degree of development of these competencies. 

Keywords: entrepreneurial competencies; entrepreneurial education; entrepreneurial profile; 

reference framework. 
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TERMINOLOGY AND TRANSLATION RELATIONSHIP 

 

Teodora FLORICĂ (DRAGOTĂ) 

Doctorand, Universitatea din Craiova, Școala Doctorală „Alexandru Piru”, Specialised translation 

 

ABSTRACT  

Relationship between Terminology and translation in specialised translation 

A language has to adapt to all situations of communication with the necessary terminology in 

consonance with their technological and commercial developments or it is doomed to 

disappearance. Linguists have generally shown little interest in terminological studies and not 

all experts agree that terminology constitutes a separate discipline, or a theoretical subject. 

Understood as a process of creating, compiling,  processing and choosing terms of specialized 

subject in one or more languages, terminology supports the standardization of a language and 

its implications by optimizing communication among specialists and professionals and 

providing help to translators. Maybe not independent, but terminology has gradually become 

rather an interdisciplinary and transdisciplinary discipline linked to a range of subdisciplines, 

from Linguistics, Lexicology, Semantics, Sociolinguistics, Communication to Philosophy,  

Logics , Sciences or even Computer Science.  

Keywords: Terminology, process, terms, translation,science 

 

10. Bionote (maximum 100 words): Teodora (DRAGOTĂ) FLORICĂ graduated from the 

Faculty Letters, University of Craiova in 1999 and is currently a third year PHD student 

studying  EU discourse production and consumption. Cross-linguistic perspectives. She is 

an English teacher at C.N. T. Vladimirescu, Tg-Jiu, Romania 
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THE BATTLE OF AHZᾱB IS A GREAT MILITARY STRATEGY OF THE HOLY 

PROPHET (PBUH)  (THE ACTUAL FACTS OF THE HISTORY) 

 

Naseem Akhter  

Associate Professor, Dr. Dept. of Islamic Studies, Shaheed Benazir Bhutto Women University, Peshawar, 

Pakistan. 

 

ABSTRACT 

With the Battle of Badr, Islam and nonbelief have been coexisting in a chain ever since. An 

essential link to this pressing circumstance was the battle of Ahzab. Islam was to be completely 

wiped from the land, according to the infidels. However, their attempts to accomplish their 

objectives kept failing. Nevertheless, the Muslims lost the battle of Uhud badly. After Badr, 

too, Abu Sufyan asked Muslims to compete once more. The unbelievers, however, fled in terror 

as the Muslims arrived at the tournament. The battle of Ahzab eventually resulted from their 

ongoing preparations in the interim. The purpose of this study was to shed insight on the battle 

of Ahzab's historical context. For new academics, this research effort can be extremely valuable 

and important. 

Keywords: Islam, Infidels, Battle of Ahzab, Muslims 
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PEACE IS A BASIC BRICK OF DEVELOPING SOCIETY (UNDER ISLAMIC 

DIRECTIVES) 

 

Naseem Akhter  

Associate Professor, Dr. Dept. of Islamic Studies, Shaheed Benazir Bhutto Women University, Peshawar, 

Pakistan. 

 

ABSTRACT 

The concept of peace is defined as the absence of violence in any society or a healthy, positive 

international or inter-human relationship. In this situation, all members of society enjoy social, 

economic, equality, political rights, and protection. Peace is considered an essential component 

of the well-being of society. Historically speaking, anarchy reigned worldwide before the 

advent of Islam. That illiterate culture lacked any understanding of law and order. The 

introduction of Islam brought about a period of social stability and protection for all of 

humanity. But regrettably, we have lost sight of Islam's teachings throughout time, and as a 

result, society today still suffers from many of the same issues that existed before the arrival of 

Islam. So that a peaceful society can be built, people must abide by Islamic precepts. In terms 

of its research, this research study may be exceptional and useful to others due to its specific 

field. 

Keywords: Islam, Humanity, Peace, Society, Violence 
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ABSTRACT 

The paper focuses on the intercultural communication, which has evolved due to the activity of 

The Foreign Service Institute (FSI) in the United States, after the World War II. In parallel, the 

churches evolved its own theory and practice of intercultural communication, too. The Muslim 

Committee of Interreligious Communication has been working at the Al-Azhar University in 

Cairo. The Catholic Christians intercultural communication appeared since in Pope John Paul 

II’s activity, whose entire pontificate was full of intercultural actions: praying together with the 

Dalai Lama in Assisi (1986), while putting a Buddha on the altar; and he was who has first 

visited the Jewish synagogue of Rome. All these led to the culmination of the interfaith 

communication in his address to the Muslims in the Umayyad Mosque in Damascus, May 6, 

2001 –that time even the muezzins were in silence? stopping the ‘azan while the pope was 

speaking! Because he called the Muslims as “Brothers”, equal brothers in the Lord God.  

We are focusing in the paper on another good example, which was the alliance between Muslim 

politicians and John Paul II on the “Conference on the Development” in Cairo, 1996. The 

United States refused to contact and communicate with the Pope, but the Muslim leaders did it. 

Because the main topic was the absolute legalization of the abort. Then-time American leaders 

were propagating the absolute sexual freedom and the unlimited freedom for the abort, which 

was unacceptable by the Pope, nor the Muslim leaders. In a result, the Christian Pope got moral 

support and alliance from the Muslim leaders for the United Nations’ “Conference on the 

Development” in Cairo, 1996, but not from the United States. – Since the author is a historian, 

this paper focuses on the bridge-making intercultural communication by John Paul Second – 

not to deal with any recent situation, because the author is not a politician (yet) but a historian.    

Keywords: Interreligious_dialogues, peace-making, Roman_Pope, Al-Azhar. 
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« BEURE » A NEW IDENTITY BETWEEN MISCEGENATION AND EXILE 

 

Benderah Baya 

Faculty of Letters, Arts and Languages, Ziane Achour University Djelfa - Algeria 

 

ABSTRACT 

Within an increasingly present globalization, contemporary multicultural and multiethnic 

societies, the treatment of difference is a daily and unavoidable practice. Everyone uses it to 

mark their position in relation to others. It is no longer the reign of unity but that of difference 

and alterity. "In an heterogeneous and stratified society, the opportunity is constantly given to various actors 

involved to confront differences that are not only imaginary. Others present real particularities by which they are 

distinguished from themselves "1 This difference is evident in both physical appearance and 

community practices. It is a categorization made, mostly, from the stereotypes functioning."The 

application of the stereotyped configuration goes beyond the individual to reach abusively, in its totality, the group 

to which it is attached".2 Thus, the judgments made on the individual reach the whole group. In this 

way, the Beur would be the standard bearer of this new identity, the object of an identity quest 

and more particularly that of the positioning of the "I" in relation to the Other which is at the 

center of a Beur literature3, a literature by authors born in France or who came early to France 

with their parents.  

  

 
1 Vinsonneau Geneviève, L’identité culturelle, Paris, Armand Colin, 2003, p. 202. 
2 Ibid., p. 204. 
3 « Beur would be the equivalent of Arabic in verlan».  
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CULTURAL SKILLS FOR BETTER CARE 

 

ELAMRI Nabila 

 

INTRODUCTION 

The impact of people’s culture on their health can no longer be denied. Beliefs and 

representations related to health status, illness and its causes, care and treatment are cultural 

determinants in the use of care services. 

Health professionals are required to provide care to individuals and families of diverse cultures, 

either on a permanent or occasional basis. And in order to respond appropriately to their care 

needs, it is recommended that care providers enrich their cultural skills so as not to limit 

themselves to technical care but to offer personalized care, effective and adapted to the 

representations of different communities. 

Initial training alone can only awaken the sensitivity of training professionals to this essential 

component of quality care, It is therefore the duty of recruitment bodies and professionals to 

develop this competence. 

Aim: 

This work aims to assess nurses’ sensitivity to the importance of cultural competence in care 

and their ability to adapt care to the cultural differences of patients and their families. 

Method: 

We used the self-administered “Cultural Intelligence Scale (CQS)” in a sample of 30 Moroccan 

nurses, with a minimum of 5 years of practice in various health services. 

Results: 

This survey showed that nurses are aware of the importance of the cultural component in 

optimal quality care, that they are interested in different cultures, they are willing to make 

behavioural changes to a different patient culture, but they hesitate because they don’t trust their 

own abilities. 
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TARIH KÜRTAJ SUYU 

HISTORY ABOUT WATER 

 

Jani Mihelič 

Slovenia 

 

ÖZET 

2014'ten beri herkese aynı soruyu soruyorum: Su nereden geliyor? Birkaç yıl sonra nakit ödül 

bile teklif ettim ama yine de cevap yok. 35 yıl önce, Ljubljana'daki Elektrik Mühendisliği 

Ortaokulunda klasik elektromanyetizmanın temelleri olan Maxwell denklemlerini öğrendik. 

2009 yılında, Helmholtz-Zentrum Berlin'deki (HZB) bilim adamları, katı maddede manyetik 

monopollerin varlığına dair kanıt yayınladılar. Ancak bugün fizikçiler, elektrik mühendisliğinin 

temel yasasını revize etmeye gerek görmemektedir. Einstein'ın ve tüm dünyanın gözden 

kaçırdığı şey nedir? Ters kare yasası, trigonometrinin temel kuralıdır. O kadar yaşlı ki adı yok. 

Alan tüm boyutları tanımlar! Tornado, buhar girdapları gibi. Konstantin Meyl, Alman elektrik 

mühendisliği profesörüdür. 1990 ve 2020 yılları arasında Nikola Tesla'nın (Potansiyel girdap 

1-5) çalışmasına dayanan yeni bir birleşik alan teorisi geliştirdi. Doğada bir değil üç çeşit 

elektromanyetik dalga vardır. Maneviyatın ne olduğunu anlamak için önce biyolojideki temel 

bir paradoksu anlamalıyız. Levinthall paradoksu, olası tüm konfigürasyonlar arasında rastgele 

arama yaparak bir proteinin doğal katlanmış durumunu bulmanın son derece uzun zaman 

alabilmesidir. Yine de, proteinler saniyeler veya daha kısa sürede katlanabilir. Gözlenen süreci 

gerçekleştirmek için hücrenin biyokimyasını ne yönlendirir? Meyl'in birleşik teorisi bize ne 

getiriyor? Sadece doğru bir bilimsel model dünyaya barış getirebilir. Manyetik skaler dalgalar 

da dahil olmak üzere alan fiziği tarafından açıklandığı gibi hücresel iletişim, bize tıpta bir 

devrim getiriyor. Meyl'in yaklaşımı bize hava olayları üzerinde kontrol sağlıyor. Son olarak, su 

ve Dünya'nın yanlış modeli hakkında gerçek bir hikaye. 

Anahtar Kelimeler: Su, Potansiyel girdap, skaler dalgalar, 

 

ABSTRACT 

Since 2014, I have been asking everyone the same question-Where does water come from? 

After a few years I even offered cash reward, but still no response. 35 year ago, in the 

Electrotechnical high school in Ljubljana, Slovenia, we learned about Maxwell's equations, 

foundation of classical electromagnetism. In 2009, the scientists of the Helmholtz-Zentrum 

Berlin (HZB) Institute published the evidence of the magnetic monopole existence as 

quasiparticles in solid. But physicists today see no need to revise the basic law of electrical 

engineering. What is it that Einstein and all of the world have missed? The Inverse square law 
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is the basic rule of trigonometry. It is so old that it has no name. The field determines all 

dimensions! Tornado as a pare of vortices. Konstantin Meyl is a German professor of electrical 

engineering. Between 1990 and 2020 he developed a new unified field theory based on the work 

of Nikola Tesla (Potential vortex 1-5). In nature we have not one but thre forms of 

electromagnetic waves. If  we want to understand what the spirituality is, we must first 

understand a basic paradox in biology. Levinthall’s paradox is  that finding the native folded 

state of protein by a random search among all possible configuration can take an enormously 

long time. Yet proteins can fold in seconds or less. What drives the biochemistry of a cell to 

execute an observed process? What does Meyl's Unified Theory bring us? Only a correct 

scientific model can bring peace in the world. Cellular communication as explaned by field 

physics including magnetic scalar waves brings us a revolution in medicine. Meyl's approach 

brings us control of weather phenomena. Finally, the corect story about water and  the 

incorrectmodel of the Earth. 

Keywords: Water, Potential vortex, scalar waves,  
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PROPOSING THE FLEXIBLE HOUSING PATTERN 

 

Maryam Gharavi Alkhansari 

Assistant Professor, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran 

 

ABSTRACT 

Experiencing the Covid-19 global pandemic, we have experienced long-term staying at home. 

In such a situation, the resilience and adaptability of the home design are more important. In 

hard situations, the importance of family to stay together, support each other emotionally and 

cooperate for solving problems is also considerable. In this regard, it is necessary that the house 

design can be responsive to embed multi-generation family and can be adapted to its changing 

pattern over time . 

Regarding the continual changing of human life and occupant needs, flexibility and adaptability 

has long been considered in architecture. In traditional buildings, adaptability occurred with 

specific tactics. But encountering recent advances in technology, it has been produced various 

and different methods about flexibility and adaptability. While the rate of change in 

contemporary human life is accelerating, flexibility is proposed as a vital necessity. Meanwhile, 

as these new and numerous technics are divergent and do not propose a convergent design 

approach, they are somehow confusing. Therefore, they have not been used widely in general 

house buildings. This paper aims to classify the flexibility approaches and also human life span 

changes. This classification can be used to be analyzed and make the background to provide a 

general design pattern for the subject.   

Of course, this pattern proposes general characteristics and can be adapted to different times 

and situations. It may provide other different aspects when encountering new needs. It seems 

that such ideas may pave the way for a more resilient and affordable house that can sustain the 

family together. 
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POLITICS AND IDENTITY RESTRICTION IN ATHOL FUGARD'S PLAY, IN 

APARTHEID SOUTH AFRICA 

 

Umar Abubakar Sadiq 

 

ABSTRACT 

As a talented playwright, creative collaborator, director, and artist who was able to create a 

distinctive theater that fused African and western modes of performance, Athol Fugard holds a 

special position in the African canon, both specifically for South Africa and more generally. He 

was able to maintain his literary personality and lean toward multidimensional art rather than a 

fixed standpoint. This essay explores his theatrical contribution to the fight against the apartheid 

regime, which is frequently overlooked yet is very powerful. It also analyzes the paradoxes 

connected to even his most political pieces, as well as how his multifaceted identity influenced 

his composing and playwriting. For instance, he advocated the idea that politics and the personal 

are inextricably linked in his plays, yet he disputed being political in his public remarks. The 

playwright and his actor collaborators had to deal with apartheid machinery that was designed 

to covertly suffocate any form of anti-apartheid art. The article goes on to discuss the various 

aspects of restriction used by the apartheid system to gauge and subdue the politics in the arts 

at the time, as well as the playwright's and his actor-collaborators' understanding activities. The 

essay often focuses on the relationship between intention, context, and language or 

performance. 
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ADAPTATION OF THE GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE ATTITUDE 

SCALE INTO TURKISH 

KÜRESEL ÇEVRESEL DEĞİŞİMLERE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE 

UYARLANMASI 

 

Melehat Gezer 

Doç. Dr. Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi 

 

ABSTRACT 

The current study aimed to adapt the Global Environmental Change Attitude Scale (GECAS), 

which was developed for teacher candidates by Varela-Losada, Pérez-Rodríguez, Lorenzo-Rial, 

Vega-Marcote, and Reid (2021), into Turkish. The research conducted on 527 undergraduates. 

Before the analysis, the dataset excluded from outliers and psychometric analyses performed 

on 490 participants. First and second order confirmatory factor analysis (CFA) was applied in 

order to provide evidence for the validity of the measurements acquired with the Turkish 

version of the GECAS. As a result of the first level CFA, it was determined that the fit indices 

remained within acceptable limits. However, since the factor loadings of items 10, 15 and 19 

were below the .30 cut-off point, these items were excluded from the scale. As a result of the 

second order CFA, it was detected that the Social Responsibility, Need to Cope, Individual 

Responsibility and Anthropogenic Origin dimensions constitutes the latent variable of attitude 

towards global environmental changes. Reliability analysis revealed that McDonald’s ω 

coefficients for the sub-dimensions of the scale varied from.564 to .702. According to the item 

analysis results, it was determined that the item correlations were above .30 for all items except 

for one item in the Turkish version of the GECAS. Since the item-correlation of the item in 

question was .276, that is, it was close to .30, it was not removed from the scale. All these 

results signify that the Turkish version of the GECAS provides valid and reliable measures.  

Keywords: Global Environmental Change, Global Environmental Change Attitude Scale, 

Scale Adaptation. 

 

ÖZET  

Bu araştırmada; Varela-Losada, Pérez-Rodríguez, Lorenzo-Rial, Vega-Marcote ve Reid (2021) 

tarafından, öğretmen adaylarına yönelik olarak geliştirilen Küresel Çevresel Değişimlere 

yönelik Tutum Ölçeğinin (KÇDTÖ) Türkçeye uyarlanması amaçlanmıştır. Araştırma 527 lisans 

öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Analiz öncesinde veri seti uç değerlerden arındırılmış ve 

psikometrik analizler 490 katılımcıdan oluşan veri dosyası üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada KÇDTÖ’nün Türkçe formunun geçerlik kanıtları birinci ve ikinci düzey doğrulayıcı 

faktör analizi (DFA) uygulanarak elde edilmiştir. Birinci düzey DFA sonucunda uyum 
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indekslerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde kaldığı belirlenmiştir. Bununla birlikte 10, 15 

ve 19 numaralı maddelerin faktör yükleri .30 kesme noktasının altında kaldığından bu maddeler 

ölçekten çıkarılmıştır. İkinci düzey DFA’da Sosyal Sorumluluk, Eyleme Geçme Zorunluluğu, 

Bireysel Sorumluluk ve Antropojenik Köken boyutlarının küresel çevresel değişimlere yönelik 

tutum örtük değişkenine uyum sağladığı saptanmıştır. Güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin 

geneli ve alt boyutları için kestirilen McDonald's ω katsayılarının .564 ile .702 arasında 

değiştiği belirlenmiştir. Madde analizi sonuçlarına göre, KÇDTÖ'nün Türkçe versiyonunda bir 

madde dışındaki diğer tüm maddeler için madde korelasyonlarının .30'un üzerinde olduğunu 

tespit edilmiştir. Söz konusu maddeye ait madde korelasyonu .276 değeri ile .30’a yakın 

olduğundan ölçekten çıkarılmamıştır. Tüm bu sonuçlar, KÇDTÖ’nün Türkçe versiyonunun 

geçerli ve güvenilir ölçümler ürettiğini yansıtmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Küresel Çevresel Değişimler, Küresel Çevresel Değişimlere Yönelik 

Tutum Ölçeği, Ölçek Uyarlama.  

 

1. INTRODUCTION 

Küresel çevresel değişimler, günümüz toplumları için en büyük zorluklarından biridir. İklim, 

değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı, küresel ısınma ve bunlara bağlı çevresel değişiklikler gelecek 

nesiller için birer tehtid unsurudur. Mercan resiflerinin beyazlaması ve biyoçeşitlilik kaybından, 

yaygın okyanus plastiği sorununa ve iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı hava olaylarına 

kadar bu tür değişikliklerin sonuçları giderek daha yaygın hale gelmektedir. Örneğin 2021 

yılında dünya genelinde yaşanan salgın ve ekonomik krize ek olarak rekor sıcaklık dalgaları, 

kuraklık, şiddetli kasırga ve yangın gibi hava olaylarından birçok topluluk zarar gördü 

(Brondizio, vd., 2021). Küresel çevresel değişim kavramı, küresel jeosfer ve biyosfer 

sistemleriyle ilgili büyük ölçekli değişikliklerden (örneğin nitrojen ve karbon döngüleri, 

biyolojik çeşitlilik kaybı) yerel veya bölgesel ölçekteki değişikliklere kadar uzanan Dünya 

Sistemindeki bir dizi gezegen ölçeğindeki özellikle insan faaliyetleriyle ilgili (örneğin, kirlilik, 

atık üretimi, türlerin yok olması, arazi kullanım değişiklikleri) değişiklikleri ifade eder (Pyhälä, 

vd., 2016).  

Karasal alanlarda, okyanuslarda ve atmosferde meydana gelen birçok küresel çevresel değişim 

antropojenik kaynaklıdır.  Hızlı ekonomik büyüme, sanayileşme, teknoloji kullanımının 

yaygınlaşması gibi birçok faktör yenilenemeyen fosil yakıtların kullanımının ve sera gazı 

emisyonlarının artmasına neden olmuştur (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Bu 

artışların sebep olduğu küresel çevresel değişimler ekosistemlerin yapısını ve süreçlerini 

yeniden şekillendirmekte ve ekosistemlerin insan toplumuna sağladığı hizmetleri ve işleyişi 

tehdit etmektedir (Jiang vd., 2020). Bu anlamda küresel çevresel değişimlerle mücadelede 

yerelden küresel uzanan bir tepkinin ortaya konması, insanların günlük yaşam rutinlerinin 

değiştirilmesi acil bir ihtiyaçtır. Nitekim Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma için 
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Gündem 2030 raporunda küresel çevresel değişimlerin ele alınması amacıyla her düzeyde 

yerelden küresel eyleme doğru harekete geçilmesine vurgu yapılmış; bunun temel 

bileşenlerinden birinin eğitim olduğu ortaya koymuştur (UN, 2015).  

Eğitim, öğrencileri küresel çevresel değişimlere karşı bireysel ve kültürel düzeyde hazırlamada 

temel bir unsurdur. Böylelikle öğrencilerin hem mevcut değişikliklerle nasıl baş edeceği hem 

de ileride yaşanması muhtemel sorunların nasıl önüne geçebileceği öğretilebilir. Yani 

sürdürülebilir tüketim anlayışına sahip bilgili ve sorumlu bireylerin yetiştirilmesi ile birçok 

küresel çevresel değişimin etkisi hafifletilebilir ya da ortadan kaldırılabilir (Hadjichambis vd.. 

2015). Öte yandan, eğitimde küresel çevresel değişimlerle ilgilenmek eğitim sürecinin temel 

bir bileşeni olan eğitimcilerin tutumlarının farkındalığıyla başlamalıdır (Varela-Losada, vd.. 

2021). Bu bakımdan öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının da gelecekteki iklim değişikliğini 

sınırlamak, biyoçeşitliliği ve doğal kaynakları korumak veya insan sermayesini, üretilmiş 

sermayeyi veya altyapıyı artırmak amacıyla kullanılan sera gazı emisyonlarını azaltmak için 

eyleme geçme konusundaki farkındalıklarının ortaya konulması gerekmektedir (Polasky & 

Dampha, 2021). Diğer deyişle öğretmen adaylarının küresel çevresel değişimlere yönelik 

tutumlarının incelenmesi önemlidir. 

1.1. Araştırmanın amacı ve önemi 

Bu araştırmada; Varela-Losada vd. (2021) tarafından, öğretmen adaylarına yönelik olarak 

geliştirilen Küresel Çevresel Değişimlere Yönelik Tutum Ölçeğinin (KÇDTÖ) Türkçeye 

uyarlanması amaçlanmıştır. Alanyazında bu konuları ölçmeye yönelik çeşitli ölçme araçları 

bulunmaktadır. Uluslararası alanyazında Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeği-The  New Ecological 

Paradigm Scale (Dunlap, vd., 2000), Genel Ekolojik Davranış Ölçeği-General Ecological 

Behaviour Scale (Kaiser & Wilson, 2003), Çevresel Eylem Ölçeği-Environmental Action Scale 

(Alisat & Riemer, 2015), Çevreye Yönelik Motivasyon Ölçeği- The Motivation Toward The 

Environment Scale (Pelletier vd., 1998) ve İki Faktörlü Çevresel Değer Ölçeği-Two Factor 

Environmental Values Model (Schneller, vd., 2015) gibi ölçme araçlarına rastlanmaktadır. Bu 

ölçeklerin çoğu Türkçe’ye uyarlanarak literatüre kazandırılmıştır. Ancak bahse konu ölçeklerin 

tümü küresel çevresel değişimlerin yalnızca bir yönüne (küresel iklim değişikliği, çevresel 

farkındalık, çevre sorunları, ekolojik okuryazarlık) odaklanmaktadır. Varela-Losada vd.  (2021) 

tarafından öğretmen adayları için geliştirilen KÇDTÖ ise küresel çevresel değişimlere yönelik 

tutumların tamamını bir bütün olarak ölçebilmektedir. Bu bakımdan ölçeğin Türkçe’ye 

uyarlanmasının alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmüştür. 

YÖNTEM 

Çalışma grubu 

Araştırmanın katılımcılarını 2021-2022 eğitim-öğretim yılı birinci döneminde Dicle 

Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören yaşları 17 ile 44 arasında değişen 
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527 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Şekil 1'de çalışma grubunun cinsiyete, sınıf düzeyine ve 

bölüme göre dağılımı gösterilmiştir. 

 

 
 

 

Şekil 1. Çalışma grubunun cinsiyet, sınıf düzeyi ve bölüme göre dağılımı 

 

Veri Toplama Aracı 

Araştırma verileri, KÇDTÖ aracılığıyla toplanmıştır. Varela-Losada vd. (2021) tarafından 

geliştirilen ölçek, Kesinlikle Katılmıyorum'dan (1) Kesinlikle Katılıyorum'a (5) kadar beş 

puanlık bir derecelendirmeye sahiptir. Ölçek 19 maddeden oluşmaktadır ve bu maddeler Sosyal 

Sorumluluk, Eyleme Geçme Zorunluluğu, Bireysel Sorumluluk ve Antropojenik Köken olmak 

üzere dört ana boyut altında toplanmıştır. Varela-Losada vd.’nin (2021) çalışmasında 

KÇDTÖ'nün psikometrik özellikleri için rapor edilen sonuçlar Tablo 1’de özetlenmiştir. 

Tablo1. Varela-Losada vd. (2021) tarafından KÇDTÖ'nün psikometrik özellikleri için elde 

edilen sonuçlar 

Boyutlar 
Madde 

Sayısı 

Cronbach’s 

alpha 

Faktör Yükleri DFA için rapor 

edilen uyum 

indeksleri 
AFA DFA 

Sosyal Sorumluluk 6 

.82 

.45 ile .86 .36 ile .81 χ2 = 268 

df = 80 

CFI = .93 

Eyleme Geçme Zorunluluğu 5 .59 ile .11 .30 ile .66 

Bireysel Sorumluluk 4 .43 ile .82 .53 ile .64 

67%

32%

1%

Kadın

Erkek

Belirtmeyen

23%

24%
28%

17%

8%
0

1

2

3

4

16%

17%

25%
9%

9%

8%

16% Okul Öncesi Öğrt.

Sınıf Öğrt.

Sosyal Bilgiler Öğrt.

İngilizce Öğrt.

Türkçe Öğretmenliği

İlk. Matematik Öğrt.

Fen Bilgisi Öğrt.
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Antropojenik Köken 4 .46 ile .68 .33 ile.62 
AIC = .39 

RMSEA = .042 

 

Ölçeğin Türkçeye Çeviri Süreci 

Araştırmada, öncelikle KÇDTÖ’yü Türkçeye uyarlayabilmek için Mercedes Varela-Losada ile 

iletişime geçilmiştir. Bu kapsamda 18 Ağustos 2022 tarihinde ölçeğin Türkçeye uyarlanması 

için onayının istendiği bir elektronik posta gönderilmiştir. Mercedes Varela-Losada’dan 22 

Ağustos 2022’de ölçeğin Türkçeye uyarlanmasına onay verdiğini bildiren elektronik postanın 

alınmasıyla uyarlama sürecine başlanmış ve ölçek maddeleri biri ölçme-değerlendirme ve ikisi 

İngiliz dili eğitimi alanından olmak üzere toplamda üç uzman tarafından Türkçeye çevrilmiştir. 

Ardından uzmanların yaptığı çeviriler bir araya getirilip her bir madde için ilgili maddeyi en iyi 

yansıtan Türkçe ifadelere karar verilmiştir. Bu şekilde bir süreç izlenerek ölçme aracındaki 

maddelerin çevirisi tamamlanmıştır. Ölçeğin Türkçe formunda da orijinal formunda olduğu gibi 

beşli dereceleme benimsenmiş ve ölçek kategorileri; Hiç Katılmıyorum (1), Katılmıyorum (2), 

Biraz Katılıyorum (3), Katılıyorum (4), Tamamen Katılıyorum (5) şeklinde adlandırılmıştır. 

Böylece ölçeğin Türkçe formu uygulamaya hazır hale gelmiştir.  

2.4. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Veri toplama aşamasına geçmek için öncelikle etik kurul izni alınmıştır. Dicle Üniversitesi 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu'nun 25.08.2022 tarih ve 343349 sayılı yazısı ile 

araştırmanın bilimsel etik ilkelere uygun olduğu belirtilmiştir. Etik kurul onayını takiben 2022 

yılı Ekim-Kasım ayı içerisinde toplanmıştır. Ölçek, öğrencilere gönüllülük esasına dayalı 

olarak sınıflarda uygulanmıştır. Uygulamalar araştırmacı tarafından yapılmıştır. Araştırmacı 

uygulama öncesinde öğrencilere çalışmanın amacı hakkında bilgi vermiş, toplanan verilerin 

sadece bilimsel amaçlarla kullanılacağını ve başka kişi ve kurumlarla paylaşılmayacağını 

vurgulamıştır. Veriler toplandıktan sonra KÇDTÖ’nün Türkçe formunun psikometrik 

özelliklerini belirlemeye yönelik analizlere başlanmıştır. İlk olarak, veri seti tek değişkenli ve 

çok değişkenli uç değerler açısından kontrol edilmiştir. Standartlaştırılmış Z puanı ±3 

sınırlarının dışında olan herhangi bir katılımcıya rastlanmamış, bu nedenle veri setinin tek 

değişkenli uç değer içermediği sonucuna varılmıştır. Öte yandan, 37 çok değişkenli uç değer 

tespit edilmiş ve bunlar veri setinden çıkarılmıştır. Dolayısıyla analizler 490 gözlemin yer aldığı 

veri seti üzerinden gerçekleştirilmiştir. Veri setinin tek değişkenli ve çok değişkenli aykırı 

değerler açısından kontrol edilmesinin ardından yapı geçerliğine yönelik analizler 

gerçekleştirilmiştir. KÇDTÖ’nün yapı geçerliği, birinci ve ikinci düzey Doğrulayıcı Faktör 

Analizi (DFA) uygulanarak incelenmiştir. Birinci düzey DFA’da ölçeğin orijinal formundaki 

dört boyutlu yapının Türk kültürü için de geçerli olduğu hipotezi test edilmiştir. İkinci düzey 

DFA’da ise sosyal sorumluluk, eyleme geçme zorunluluğu, bireysel sorumluluk ve 

antropojenik köken alt ölçeklerinin küresel çevresel değişimlere ilişkin öğretmen adaylarının 



INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-VI 

December 20-22, 2022 
 

Abstracts Book 195 www.aegeanconference.com 

 

algılarının birer bileşeni olarak tanımlandığı model sınanmıştır. Birinci ve ikinci düzey DFA’da 

önerilen modellerin araştırma verileri tarafından doğrulanıp doğrulanmadığına karar 

verebilmek için χ2/sd, RMSEA, SRMR, CFI, IFI, NNFI, NFI, AGFI ve GFI indeksleri referans 

alınmıştır. Araştırmada güvenilirlik analizi kapsamında McDonald’s ω katsayılarını 

hesaplanmıştır. Güvenirlik  için genel olarak .70 değeri ölçüt alınmakla birlikte iç tutarlık 

katsayısı ölçekteki madde sayısı arttıkça yükselme eğiliminde olduğundan (Bryant King & 

Smart, 2007, s. 69), madde sayısı az olan ölçekler için .60 hatta .50 gibi alt eşikler kabul 

edilebilir olarak görülmektedir (İlhan & Çetin, 2021, s.195). Bu anlamda KÇDTÖ 

boyutlarındaki madde sayısının azlığı dikkate alınarak elde edilen iç tutarlılık katsayıları 

yorumlanırken .50 değerini referans alınmıştır. Son olarak ölçek maddelerinin ayırt ediciliği 

madde korelasyonları incelenerek sınanmıştır. Araştırmada çok değişkenli aykırı değerleri 

belirlemek ve çok değişkenli normallik varsayımının test ederken arka planda R yazılımının 

çalıştığı Aybek (2021) tarafından geliştirilen web aracı kullanılmıştır. Çalışmada DFA için 

LISREL 8.54, güvenirlik ve madde analizleri için ise JASP 0.16.2 (JASP Team, 2022) paket 

programı kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Bu bölümde, KÇDTÖ’nün Türkçe formunun psikometrik özelliklerine ilişkin analiz çıktılarına 

yer verilmiştir. Analiz çıktıları, DFA,  madde analizi ve güvenirlik başlıkları altında 

sunulmuştur. 

3.1. DFA 

Psikometrik analizler kapsamında önce birinci düzey DFA uygulanmıştır. DFA sonucunda elde 

edilen uyum indeksleri şu şekildedir: χ2/df=2,40 [χ2=286,31, df=146], RMSEA=.044, 

SRMR=.058, CFI =.94, IFI= .94, NNFI=.93, NFI=.89, AGFI=.95 ve GFI=.96. Bu uyum 

indeksleri, dört boyutlu yapı için model-veri uyumunun sağlandığını göstermektedir. Söz 

konusu dört boyutlu yapının ölçüm modeli Şekil 2'de sunulmuştur. Şekil 2, faktör yüklerinin 

Sosyal Sorumluluk boyutunda .41 ile .60, Eyleme Geçme Zorunluluğu boyutunda .12 ile .62, 

Bireysel Sorumluluk boyutunda -.09 ile .76 ve Antropojenik Köken boyutunda -.12 ile .81 

arasında değiştiğini göstermektedir. Buna göre 10, 15 ve 19. Maddenin faktör yükleri .30 kesme 

noktasının altında kaldığından ölçme aracından çıkarılmıştır.  
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Şekil 2. KDYTÖ 'nün Türkçe versiyonunun ölçüm modeli 

Çıkarılan maddelerin ardından birinci düzey DFA tekrarlanmış ve uyum indeksleri χ2/df=1.33 

(χ2=130.56 ve df=98), RMSEA=.026, SRMR=.035, CFI= 1.00, NNFI= 1.01, IFI=.97 GFI=.99, 

AGFI=.98 olarak elde edilmiştir. Yinelenen DFA’da faktör yüklerinin ise Sosyal Sorumluluk 

boyutunda .42 ile .60, Eyleme Geçme Gerekliliği boyutunda .35 ile .61, Bireysel Sorumluluk 

boyutunda .51 ile .76 ve Antropojenik Köken boyutunda .57 ile .82 arasında sıralandığı 

görülmüştür. Birinci düzey DFA’nın ardından Sosyal Sorumluluk, Eyleme Geçme Zorunluluğu, 

Bireysel Sorumluluk ve Antropojenik Köken boyutlarının küresel çevresel değişimlere ilişkin 

tutum örtük değişkenine ne düzeyde uyum sağladığını test etmek amacıyla ikinci düzey DFA 

uygulanmıştır. İkinci düzey DFA’da uyum indeksleri; χ2/df=2.70 (χ2=1980.66 ve df=694), 

RMSEA=.030, SRMR=.043, CFI=.99, NNFI=.99, IFI=.99, GFI=98 ve AGFI=97 olarak elde 

edilmiştir. İkinci düzey DFA’ya ait ölçüm modeli Şekil 3’te gösterilmiştir. 
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Şekil 3. KÇDTÖ’nün Türkçe formu için ikinci düzey DFA ölçüm modeli. 

Şekil 3’e göre, küresel çevresel değişimlere yönelik tutum örtük değişkeninin Sosyal 

Sorumluluk, Eyleme Geçme Zorunluluğu, Bireysel Sorumluluk ve Antropojenik Köken 

boyutlarıyla olan ilişkileri istatiksel açıdan anlamlıdır. Ayrıca Şekil 3’e bakıldığında eyleme 

geçme zorunluluğu ile küresel çevresel değişimlere ilişkin öğretmen adaylarının tutumları 

arasındaki standartlaştırılmış katsayı değerinin 1’in üzerinde olduğu dikkat çekmektedir. 

Bununla birlikte böyle bir sonuç DFA çıktılarında karşılaşılabilir bir durumdur ve model ile 

ilgili yanlış bir şeyler olduğu anlamına gelmemektedir. Jöreskog (1999) tarafından ifade 

edildiği üzere standardize edilmiş katsayılar genel olarak 0 ile 1 arasında değişken değerler alsa 

da 1.04, 1.40 ve hatta 2.80 gibi 1’den büyük değerler de alabilmektedir. Bu anlamda rapor 

edilen uyum indeksleriyle birlikte standartlaştırılmış katsayılar da KÇDTÖ için önerilen ikinci 

düzey modelin uygun olduğunu yansıtmaktadır. İkinci düzey DFA sonuçları göz önüne 

alındığında öğretmen adaylarının küresel çevresel değişimlere ilişkin tutumlarının sosyal 

sorumluluk, eyleme geçme zorunluluğu, bireysel sorumluluk ve antropojenik köken şeklinde 

tanımlanan dört boyutlu bir yapı ile ölçülebileceğini söylemek mümkündür. 
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3.2. Madde Analizi ve Güvenilirlik 

Faktör analizinin tamamlanmasının ardından güvenirlik ve madde korelasyonu hesaplamalarına 

geçilmiştir. Tablo 3’te KÇDTÖ'nün Türkçe versiyonunun güvenirlik ve madde analizi sonuçları 

sunulmuştur. Tablodan da görülebileceği gibi, KÇDTÖ'nün Türkçe versiyonunda madde 

korelasyonları .276 ile .579 arasında değişmektedir. Tablo 3 McDonald's ω katsayısının 

KÇDTÖ’'nün tamamı için .752 olduğunu, alt boyutlar için ise .564 ile .702 arasında yer aldığını 

göstermektedir.  

 

Tablo 2. KÇDTÖ Türkçe versiyonunun güvenirlik ve madde analizi sonuçları 

Faktör 1:   

Sosyal Sorumluluk 

Faktör 2:  

Eyleme Geçme Zorunluluğu 

Faktör 3:  

Bireysel Sorumluluk 

Faktör 4:  

Antropojenik Köken 

Madde No rjx Madde No rjx Madde No rjx Madde No rjx 

KÇDTÖ-1 .451 KÇDTÖ-7 .276 KÇDTÖ-12 .455 KÇDTÖ-16 .462 

KÇDTÖ-2 .468 KÇDTÖ-8 .426 KÇDTÖ-13 .545 KÇDTÖ-17 .456 

KÇDTÖ-3 .408 KÇDTÖ-9 .384 KÇDTÖ-14 .559 KÇDTÖ-18 .579 

KÇDTÖ-4 .466 KÇDTÖ-11 .367     

KÇDTÖ-5 .326       

KÇDTÖ-6 .427       

McDonald’s ω = .688 

[%95 (.646, .731)] 

McDonald’s ω = .564 

[95% (.501, .7626)] 

McDonald’s ω = .702 

[95% (.656, .747)] 

McDonald’s ω = .687 

[95% (.641, .734)] 

Ölçeğin geneli için McDonald’s ω = .752 [95% (.720, . 784)] 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada Varela-Losada vd. (2021)  tarafından geliştirilen KÇDTÖ Türkçeye 

uyarlanmıştır. Uyarlama sürecinin ilk adımında ölçeğin orijinal formuna dilsel olarak eşdeğer 

bir Türkçe formu hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Bunun için uzman görüşlerine 

başvurulmuştur. Ölçeğin Türkçe versiyonu ile elde edilen ölçümlerin geçerliliği birinci düzey 

ve ikinci düzey DFA ile test edilmiştir. Birinci düzey DFA’da, test edilen dört boyutlu yapının 

uyum indekslerinin kabul edilebilir sınırlar içinde kaldığı görülmüştür. Bununla birlikte 10, 15 

ve 19. maddelerin faktör yüklerinin .30 kesme noktasının altında kaldığı tespit edilmiştir. 

Tabachnick ve Fidell (2019), bir maddenin ölçekte kalabilmesi için faktör yükünün en az .32 

olması gerektiğini belirtmektedir. Bu kritere dayanarak KÇDTÖ'nün Türkçe versiyonunda 

ölçeğin geçerliğini olumsuz etkileyen 10, 15 ve 19 numaralı maddeler ölçekten çıkarılmıştır. 

İkinci düzey DFA sonucunda öğretmen adaylarının küresel çevresel değişimlere yönelik 

tutumlarının sosyal sorumluluk, eyleme geçme zorunluluğu, bireysel sorumluluk ve 

antropojenik köken şeklinde tanımlanan dört boyutlu bir yapı ile ölçülebileceği ortaya 

konulmuştur. KÇDTÖ ile ilgili bu sonuçlar ölçeğin Türkçe formunun geçerliliğinin 

sağlandığını yansıtmaktadır.  
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Güvenilirlik analizinde McDonald's ω katsayıları .564 ile .702 arasında kestirilmiştir. İç 

tutarlılık güvenilirliği için kabul edilebilir alt sınır, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir. 

Bunlardan biri de ölçme aracındaki madde sayısıdır. İç tutarlılık katsayısı, ölçme aracındaki 

madde sayısının bir fonksiyonudur ve madde sayısı arttıkça hesaplanan güvenirlik katsayısı 

daha yüksek değerler almaktadır. Bu nedenle madde sayısı az olan ölçeklerde .70 yerine .50 

değerinin referans alınabileceği ifade edilmektedir (İlhan & Çetin, 2021, s. 195). Tüm bu 

hususlar dikkate alındığında, KÇDTÖ'nün güvenilir ölçümler ürettiği söylenebilir. Madde 

analizi sonucunda, KÇDTÖ'nün Türkçe versiyonundaki bir madde dışında kalan tüm maddeler 

için madde korelasyonlarının .30'un üzerinde olduğunu tespit edilmiştir. Söz konusu madde için 

hesaplanan madde korelasyonu .276 değeri ile.30’a yakın olması olduğundan ilgili maddenin 

ölçekte kalması uygun görülmüştür. Buna göre ölçeğin Türkçe versiyonundaki tüm maddelerin 

küresel çevresel değişimlere yönelik tutumları ölçme amacına hizmet ettiğini iddia etmek 

mümkündür. Özetle, çalışma sonuçları KÇDTÖ'nün Türkçe versiyonunun geçerli ve güvenilir 

ölçümler ortaya çıkaran bir araç olduğunu yansıtmaktadır. 
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EXAMINATION OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES' PERCEPTIONS 

OF CLIMATE CHANGE: CLIFFHANGER TECHNIQUE 

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 

ALGILARININ İNCELENMESİ: ARKASI YARIN TEKNİĞİ 

 

Melehat Gezer 

Doç. Dr. Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi 

 

ABSTRACT 

The present research aimed to reveal the perspectives of social studies candidates on climate 

change by using the cliff-hanger technique, which is one of the new approaches in education. 

The study group consisted of 53 pre-service teachers studying in the last year of the department 

of social studies teaching at Dicle University Ziya Gökalp Faculty of Education. The research 

data collected via a story form created with the technique cliff-hanger. The teacher candidates 

were asked to complete an unfinished story and the collected stories were analyzed to content 

analysis. As a result of the analysis, four themes were determined: temperature increase and its 

effects, change in thermal and precipitation regime, extreme weather events, and anthropogenic 

factors. Under these four themes, subcategories were created based on the stories that were 

similar to each other. Research results ascertained that the social studies candidates have a high 

awareness of knowledge of the causes and consequences of climate change and especially their 

awareness of anthropogenic factors is high.  

Keywords: Climate change, social studies candidates, the cliff-hanger technique. 

 

ÖZET  

Bu çalışmada, eğitimde yeni yaklaşımlardan biri olan arkası yarın tekniği kullanılarak sosyal 

bilgiler öğretmen adaylarının iklim değişikliği algılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 

temel nitel araştırma desenindedir. Çalışma grubunu Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim 

Fakültesi sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünün son sınıfında öğrenim gören 53 öğretmen 

adayı oluşturmaktadır. Araştırma verileri, arkası yarın tekniği ile oluşturulan bir öykü formu 

aracılığıyla toplanmıştır. Öğrencilerden yarım bırakılan hikâyeyi tamamlamaları istenmiş ve 

toplanan hikayeler içerik analizine tabi tutulmuştur. Verilerin analizi sonucunda sıcaklık artışı 

ve etkileri, sıcaklık ve yağış rejimindeki değişimler, ekstrem hava olayları ve antropojenik 

faktörler olmak üzere dört tema belirlenmiştir. Bu dört tema altında birbirine benzeyen 

hikâyelerden hareketle alt kategoriler oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler 

öğretmen adaylarının iklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olduğu 

tespit edilmiş, özellikle antropojenik faktörler konusunda farkındalıklarının yüksek olduğu 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, sosyal bilgiler öğretmen adayları, arkası yarın tekniği. 
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GİRİŞ 

İklim değişikliği, insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük çevresel, sosyal ve ekonomik 

sorunlardan biridir (Garcia Vinuesa, vd., 2022). Bu kavram, bir dizi kısa vadeli, öngörülemeyen 

ve şiddetli hava olaylarından kaynaklanan uzun süreli etki veya durum olarak tanımlanır (Hill-

Jackson, vd., 2022). İklim değişikliği, iklim sistemi içindeki doğal iç süreçler veya insan 

(antropojenik) kaynaklı dış faktörler nedeniyle meydana gelebilir (Türkeş, 2008). Jeolojik 

zamanlarda meydana gelen iklimsel kaymalar, volkanik patlamaların etkilerinden ve Dünya'nın 

güneş etrafındaki yörüngesinde meydana gelen değişiklikler gibi doğal faktörlerin bir 

sonucuydu (Trenberth, 2018). Zamanla sanayileşme, teknolojik ilerlemeler gibi gelişmeler 

iklim değişikliği üzerindeki antropojenik faktörlerin etkisinin artmasına sebep olmuştur. İklim 

değişikliği üzerine yapılan araştırmaların büyük çoğunluğunda antropojenik faktörler iklim 

değişikliğinin en önde gelen nedeni olarak gösterilmiştir (Radzi, vd., 2022; Trenberth, 2018). 

Günümüzde, başta fosil yakıtların kullanımı ve ormansızlaşma olmak üzere insan 

faaliyetlerinin neden olduğu atmosferik kompozisyon değişiklikleri, sera etkisini artırarak 

antropojenik iklim değişikliğini tetiklemektedir (Trenberth, 2018). Fosil yakıt kullanımı 

(sanayi, elektrik üretimi, araba kullanma, uçak, alan ısıtma vb.), endüstriyel faaliyetler, 

hidroflorokarbonlar ve kloroflorokarbonlar içeren buzdolapları gibi ev aletleri ve kötü arazi 

uygulamaları iklim değişikliğine yol açan antropojenik faktörler arasındadır. Ormansızlaşma 

da iklim değişikliğine yol açan bir diğer önemli unsurdur (Kelechi Obasi & Osah Oyemwen, 

2022). 

Antropojenik iklim değişikliğinin bir sonucu olarak küresel ortalama sıcaklıklar artmakta, aşırı 

hava/iklim olaylarının sıklığı, süresi, şiddeti ve zamanlaması değişmekte, eriyen buzullar ve 

okyanus suyunun termal genişlemesi nedeniyle küresel deniz seviyesi yükselmektedir (Gezer 

& İlhan, 2021). Başka bir deyişle, iklim değişikliği atmosferde, karada ve okyanusta daha 

yüksek sıcaklıklar, eriyen buzullar, yükselen deniz seviyeleri ve aşırı hava olaylarında (sıcak 

hava dalgaları, orman yangınları, şiddetli yağmurlar ve sel) artışlar şeklinde kendini 

göstermektedir (Trenberth, 2018). İklim değişikliği, okyanus sıcaklığını ve asitliğini artırarak 

ve oksijeni azaltarak okyanusları daha savunmasız hale getirmekte ve okyanus biyoçeşitliliğini 

erozyona uğratmaktadır (Talukder, vd., 2022). Okyanusların daha da ısınması ve okyanuslarda 

fazladan eriyen su, deniz seviyesinin yükselmesine sebebiyet vermektedir (Trenberth, 2018). 

Öyle ki deniz seviyesinin 21. yüzyılın sonunda 23-47 cm yükselebileceği öngörülmektedir. 

Böyle bir durumda Akdeniz'in birçok bölgesinin sular altında kalacağı ve aşındırılacağı 

düşünülmektedir (El Mokhtar, 2022). Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) 

Beşinci Değerlendirme Raporu'nda, küresel deniz seviyesindeki artışın buzul kütlelerinin 

kaybıyla birleştiğinde Kuzey Amerika ve Avrupa'nın batı kıyılarında ve çoğu yerde fırtına 

dalgasını ikiye katlayacağı kaydedilmiştir. Dünyanın kıyı kentlerinde deniz seviyesinin 

yükselmesi, kıyı bölgelerinde yaşayan milyonlarca insanı etkileyecek ve onları göçe 

zorlayacaktır (Robinson vd., 2020). 
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1.1. Türkiye ve İklim Değişikliği 

Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı Akdeniz Havzası, küresel iklim değişikliğine karşı 

yerkürenin en hassas bölgelerinden biridir (Şen, 2013). Akdeniz Havzası’nda gerçekleşecek 

2°C’lik bir sıcaklık artışı, beklenmeyen hava olayları, sıcak hava dalgaları, orman yangınlarının 

sayısında ve etkisinde artış, kuraklık ve beraberinde biyolojik çeşitlilik kaybı, turizm 

gelirlerinde azalma, tarımsal verim kaybı şeklinde kendini hissettirecektir (WWF). Bu nedenle 

Türkiye, iklim değişikliğinin olası etkileri açısından risk grubunda yer alan ülkeler arasında 

gösterilmektedir (Demirbaş & Aydın, 2020). İklim değişikliği sonucunda Türkiye’de özellikle 

1990’lardan sonra donlu ve kar yağışlı günler azalırken sıcak günlerin ve gecelerin sayıları ile 

gece en düşük ve gündüz en yüksek ortalama hava sıcaklıkları artmıştır (Türkeş, 2012). Yapılan 

araştırmalarda i) Türkiye’de hem yaz hem de tropik gün sayılarının genel bir artış eğiliminde 

olduğu (Erlat & Türkeş, 2012), ii) ölçülen rekor minimum hava sıcaklığı frekansının 1950’li 

yıllardan günümüze doğru azaldığı ve azalma eğiliminin 2005 yılı sonrası daha da 

kuvvetlendiği (Erlat & Türkeş, 2015), iii) 1980’li yılların ortalarından itibaren gece sıcaklığının 

hızla yükseldiği ve iv) minimum sıcaklık rejiminin ya da istatistiksel dağılımının dikkat çekici 

bir biçimde değiştiği rapor edilmiştir (Erlat & Türkeş, 2017). Ayrıca Türkiye’de Mayıs ayında 

ölçülen en yüksek sıcaklık değerlerinin 1950’li yıllardan günümüze doğru yükselme eğilimi 

gösterdiği ortaya konmuştur. Buna ek olarak 1990 öncesi süresi üç günü geçmeyen sıcak hava 

dalgalarının 2020 yılında 5.44’e güne ulaştığı görülmüştür. Araştırmalar Türkiye’nin büyük 

kısmında karasal sıcak hava kütlelerinin etkili olduğuna ve bu durumun özellikle Ege ile 

Akdeniz Bölgesinde maksimum sıcaklık rekorlarının kırılmasına sebep olabileceğine işaret 

etmektedir. Söz konusu araştırma bulgularına dayanarak gelecek on yıllık dönemde Türkiye’de 

daha sık ve uzun sıcak hava dalgalarının gerçekleşebileceği ifade edilmektedir (Erlat & Avşar, 

2020). 

Türkiye’deki sıcaklıktaki artışa tepki olarak kar erimesinin daha erken başladığı kar ile beslenen 

nehirlerin akımlarında erkene kaymaların meydana geldiği, Türkiye buzullarında geri 

çekilmelerin olduğu ve kıyı bölgelerde deniz seviyesinin yıllık 6 mm civarında yükseldiği 

ortaya konulmuştur. Bu değişimlere paralel olarak Türkiye’de son yıllarda şiddetli yağış, 

fırtına, sıcak hava dalgası, orman yangınları, sel ve taşkın gibi hidrometeorolojik kökenli afet 

sayısında da kayda değer artışlar saptanmıştır. Türkiye’de iklim değişikliğinden kaynaklanan 

sıcaklık artışı nedeniyle bazı bölgelerde yaz mevsimi genişlemesi ve yağışta azalma 

beklenmektedir. Bu durumun su kaynaklarında azalmaya yol açacağı, canlı yaşamını olumsuz 

etkileyeceği, orman yangınlarını tetikleyeceği ve tarımsal üretime zarar vereceği 

vurgulanmıştır. Ayrıca bunaltıcı yüksek sıcaklıkların bazı hastalıklara ve sağlık problemlerine 

yol açacağı tahmin edilmektedir. Buna ek olarak bazı bölgelerde yağışlarda meydana 

gelebilecek artışların hem sel ve taşkın hem de heyelan olaylarında artışa neden olacağına 

dikkat çekilmiştir (Şen, vd., 2013). Türkiye’de sıcaklık ve kuraklığın artmasıyla birlikte kıyı 

kesimlerde ve ovalarda orman yangını riski artmış ve iklim değişikliği hızına ayak 
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uyduramayan birçok ağaç türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır (Uzun & Sarıkaya, 

2021). 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Günümüzde insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük çevresel, sosyal ve ekonomik sorunlardan 

biri iklim değişikliğidir. İklim değişikliğinin küresel ve yerel etkileri yadsınamaz bir gerçektir. 

Bu nedenle günümüzde uygulanan öğretim programlarında iklim değişikliğinin nedenleri, 

sonuçları ve nasıl önlenebileceği konusunda bireyleri eğitmek temel bir amaç olmuştur. Bu 

amaç tek bir disiplinle sınırlandırılamayacak kadar önemli olmakla birlikte, söz konusu amacı 

ön planda tutan derslerden biri de sosyal bilgilerdir. Bu bağlamda başta iklim değişikliği olmak 

üzere birçok ekolojik afet ve sorunla ilgilenecek olan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının iklim 

değişikliğinin nedenleri ve olası sonuçları hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi merak 

konusu olmuştur. Buna bağlı olarak araştırmada, eğitimde yeni yaklaşımlardan biri olan arkası 

yarın tekniği kullanılarak sosyal bilgiler öğretmen adaylarının iklim değişikliğine bakış 

açılarının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.  

YÖNTEM 

Bu çalışma temel nitel araştırmadır. Temel nitel araştırmalar, birçok alanda sıklıkla 

kullanılmakta birlikte yaygın olarak eğitim alanında başvurulan araştırma desenlerinden biridir. 

Temel nitel araştırmalar, anlamın nasıl inşa edildiği, insanların hayatlarını ve dünyalarını nasıl 

anlamlandırdıkları ile ilgilenir. Temel bir nitel araştırmanın birincil amacı, bu anlamları ortaya 

çıkarmak ve yorumlamaktır (Merriam, 2009, s.23-24).  

2.1. Çalışma Grubu 

Çalışma grubunu Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi sosyal bilgiler öğretmenliği 

anabilim dalı son sınıfta öğrenim gören 53 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen 

adaylarının 29’u kadın 24’ü erkektir. Araştırmada katılımcı isimleri yerine K1, K2, … K53 gibi 

kodlar kullanılmıştır. 

2.2. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırma verileri toplanmadan önce çalışmanın bilimsel etiğe uygun olup olmadığı konusunda 

etik kurula başvuru yapılmış ve Dicle Üniversitesi’nden etik kurul onayı alınmıştır. Ardından 

araştırmacı tarafından arkası yarın tekniği ile oluşturulan öykü formu katılımcılara dağıtılmış 

ve araştırmanın amacı hakkında açıklama yapılmış ve katılımın gönüllülük ilkesine dayandığı 

belirtilmiştir. Ayrıca toplanan resimlerin üçüncü şahıs ve kurumlarla paylaşılmayacağı ve 

isimlerinin gizli tutulacağı öğrencilere hatırlatılmıştır. Gerekli hatırlatmalar yapıldıktan sonra 

öğrencilerden hikâyeyi okuyup tamamlamaları istenmiştir. Öğrencilerin hikâyeyi 

tamamlamaları 40 dakika sürmüştür.  
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Araştırma verilerinin toplanmasının ardından verilerin analizi aşamasına geçilmiştir. Veri 

analizi, içerik analizi ile gerçekleştirilmiştir. İçerik analizinde amaç, verileri 

kavramsallaştırmak ve olguyu tanımlayabilecek temaları ortaya çıkarmaktır. İçerik analizi daha 

çok yazılı ve görsel yöntemlerle toplanan verilerin analizinde kullanılmaktadır. Öncelikle yakın 

anlamlı kelimeler ve resimler belirlenir ve bunlar doğrultusunda konu ile ilgili kategoriler 

geliştirilir (Batdı, 2021). Ardından, benzer eğilimlere sahip veriler uygun kategorilere 

yerleştirilir. İçerik analizinin amacı, toplanan verileri açıklayabilecek kavramları ve bağlantıları 

keşfetmek, yani verilerde saklı olan örüntüleri ortaya çıkarmaktır (Yıldırım & Şimşek, 2011). 

Veri analizi araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. İçerik analizinde yapılan kodlamaların 

güvenirliğini sağlamak için kodlama işleminin birden fazla kişi tarafından yapılması 

önerilmektedir. Ancak böyle bir imkânın olmadığı durumlarda aynı kişinin kodlamayı farklı 

zamanlarda birkaç kez tekrar etmesi de doğru sonuçlara ulaşılmasına yardımcı olur (Batdı, 

2021). Bu kapsamda yapılan kodlamalar araştırmacı tarafından 10 gün içerisinde iki kez 

incelenmiş ve kodlamalar arasında herhangi bir fark bulunamamıştır. Çalışmada sıcaklık artışı 

ve etkileri, termal ve yağış rejimindeki değişim, aşırı hava olayları ve antropojenik faktörler 

olmak üzere dört tema belirlenmiştir. Söz konusu temalar altında birbirine benzeyen hikayeler 

üzerinden alt kategoriler oluşturulmuştur. 

BULGULAR 

İçerik analizi sonucunda sosyal bilgiler öğretmen adaylarının iklim değişikliğine ilişkin algıları 

dört tema altında toplanmıştır. Bu temalar ve her temaya ait alt kategoriler Şekil 1'de 

sunulmuştur. 
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Şekil 1. Katılımcı görüşlerinin temaları ve alt kategorileri 

Şekil 1'de görüldüğü gibi ilk tema sıcaklık artışı ve etkileri ile ilgilidir. Bu tema tekrarlanma 

sıklığına göre en yüksek orman yangınları, kuraklık, küresel ısına nedeniyle türlerin yok olması 

kategorileridir. Sıcaklık ve yağış rejimindeki değişiklikler adındaki ikinci temada, su 

seviyesinde düşüş,  yıllık yağış rejimindeki değişimler ve yağış miktarındaki azalma ile yıllık 

sıcaklık ortalamalarında artış kategorileri en sık tekrarlanmıştır. Üçüncü kategori olan ekstrem 

hava olayları temasında sel ve heyelan, can ve mal kaybı, şiddetli yağışlar ile kasırga 

kategorileri bulunmuştur. Son tema olan antropojenik faktörler temasında sırasıyla bilinçsizlik, 

aşırı sera gazı salınımı, hava, su ve çevre kirliliği, gıda güvenliği ve erişimi sorunu ve kötü arazi 

kullanımı en yüksek frekansa sahip kategorilerdir. 

•Kuraklık (f=18)

•Küresel ısınma nedeniyle türlerin yok olması (f=17)

•Orman yangınları (f=21)

•Deniz seviyesinin artması (f=3)

•Ormansızlaşma (f=5)

•Buzul erimeleri (f=3)

•Çölleşme (f=3)

Sıcaklık Artışı ve Etkileri

•Yıllık yağış rejimindeki değişimler ve yağış miktarındaki azalma (f=15)

•Yıllık sıcaklık ortalamalarında artış (f=14)

•Su seviyesinde düşüş (f=20)

Sıcaklık ve Yağış Rejimindeki Değişiklikler

•Şiddetli yağışlar (f=8)

•Kasırga (f=8)

•Sel, heyelan (f=14)

•Can ve mal kaybı (f=9)

Ekstrem Hava Olayları

Antropojenik Faktörler

• Kötü arazi kullanımı (f=12) 

• Salgın hastalıklar (f=7) 

• Küresel savaşlar (f=4) 

• Hava, su, çevre kirliliği (f=13) 

• Aşırı sera gazı salınımı (f=21) 

• Bilinçsizlik (f=33) 

• Gıda güvenliği ve erişimi sorunu (f=13) 
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TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının iklim değişikliği algılarının sıcaklık artışı ve 

etkileri, sıcaklık ve yağış rejimindeki değişimler, ekstrem hava olayları ve antropojenik 

faktörler olmak üzere dört tema altında toplandığı belirlenmiştir. Sıcaklık artışı ve etkileri 

teması altında sırasıyla orman yangınları, kuraklık, küresel ısına nedeniyle türlerin yok olması 

kuraklık, küresel ısınma nedeniyle türlerin yok olması, küresel ısınma, ormansızlaşma, deniz 

seviyesinin artması, buzul erimeleri ve çölleşme yer almıştır. Bu kategoriler, iklim 

değişikliğinin sıcaklık artışına bağlı güncel yansımalarını içermektedir. Benzer şekilde İlhan ve 

Gezer (2018) yaptıkları çalışmada öğretmen adaylarının iklim değişikliği ile ilgili güncel 

bilgilerinin yüksek, ancak teorik bilgilerinin sınırlı olduğunu bulmuşlardır. Yine Tok vd. (2017) 

tarafından yapılan araştırmada öğretmen adaylarının iklim değişikliğinin etkileri olan 

buzulların erimesi, ortalama küresel sıcaklığın artması, deniz suyu seviyesinin yükselmesi ya 

da su kaynaklarının zarar görmesi gibi fiziksel etkilerinin farkında olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Dal vd. (2015) ile Benzer ve Akkaya (2022) öğretmen adaylarının iklim değişikliği hakkında 

yüksek farkındalığa ve bilgi düzeyine sahip olduğunu saptamıştır. Bununla birlikte bazı 

araştırmalarda öğretmen adaylarının iklim değişikliği hakkındaki bilgilerinin ve 

farkındalıklarının düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak sosyal bilgiler öğretmen 

adaylarının antropojenik faktörler hakkındaki farkındalıklarının yüksek olduğu gözlenmiştir. 

Öğretmen adaylarının ekstrem hava olayları, sıcaklık ve yağış rejimindeki değişiklikler ve 

antropojenik faktörler gibi iklim değişikliğinin doğrudan gözlenen etkileri hakkında bilgi sahibi 

olmaları sözü edilen etkilerin doğrudan deneyimlenmesi ve/ya medyada sıklıkla paylaşılması 

ile bağlantılı olabilir.  

Sonuç olarak, öğretmen adaylarının iklim değişikliği eğitiminin bir parçası olduğundan 

öğretmen adaylarının iklim okuryazarlığı becerilerinin geliştirilmesi zorunludur. Bu nedenle 

iklim değişikliği eğitimi yüksek öğretimin bir parçası haline getirilmeli ve müfredatlara entegre 

edilmelidir. İklim değişikliği ile ilgili çok yönlü öğrenmeleri içeren bir hizmet öncesi öğretim 

programının hazırlanmasının öğretmen adaylarının iklim değişikliği ile ilgili okuryazarlık 

becerilerinin gelişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

İslâm dininin temel iki kaynağı Kur'ân ve sünnettir. Bu sebeple Müslümanlar dini konuları 

tespit ederken bu iki kaynağa müracaat etmektedirler. Bu kaynaklardan ilki olan Kur'ân, Hz. 

Peygamber’e vahyedildiği gibi lafzı ve manasıyla korunmuştur. Ancak hadisler için aynı şeyin 

söylenmesi güçtür. Hicri birinci asrın ikinci yarısından itibaren kötü niyetli kişiler, Rasûlullah 

adına hadis uydurmaya başlamışlardır. Hadisçiler de Hz. Peygamber’in hadislerine yalan 

rivayetlerin karışmaması için birtakım tedbirler almışlardır.  Sahîh ve uydurma olan rivayetler 

ayrı ayrı kayıt altına alınmış, uydurma rivayetlerin tespiti için usul tespit edilmiştir. Bu sebeple 

hadisçiler, kitaplarını yalan rivayetlerden koruyabilmiştir. Ancak özellikle tasavvufi camialar 

uydurma rivayetlerden uzak durmamış, insanları dine teşvik ettiği gerekçesiyle bu rivayetleri 

kendi kitaplarında yaymışlardır.  

Aslen Tokatlı olan Sabûhî Ahmet Dede (ö. 1057/1647) 17. yüzyılda yaşamış bir alimdir. Devrin 

geleneğine uygun olarak öncelikle zâhirî ilimleri tahsil etmiş ardından tasavvufa intisap 

etmiştir. Bektâşîlik ve Mevlevîlikten etkilenmiştir. Yenikapı Mevlevihane’sine şeyh olarak 

atanmıştır. Aldığı tasavvufi eğitimi insanlara aktarmak için kitaplar yazmıştır. Kendi yazdığı 

şiirlerden müteşikkil Divân-ı Sabuhî isimli bir eseri vardır. Ancak Sabûhî Ahmet Dede’nin en 

meşhur eseri, İhtiyârât-ı Sabûhî’dir. Eserde Mesnevî’den seçilen beyitler şerh edilmiştir. Eserde 

dini konular işlenirken âyetler yanında hadislere de yer verilmiştir. Sabuhi Ahmet Dede mezkûr 

eserinde çoğu zaman sahîh hadisleri kullansa da zaman zaman zayıf hatta uydurma rivayetlere 

yer vermiştir. Uydurma rivayetler özellikle tasavvufa ait konular izah edilirken kullanılmıştır. 

“Ben Allah’ın nurundan, müminler de benim nurumdan yaratılmıştır.” “Ben gizli bir hazine 

idim. Bilinmek istedim. Varlıkları bu sebeple yarattım” hadisleri eserde zikredilen uydurma 

rivayetlere örnek olarak verilebilir.  

Sabuhi Ahmet Dede’nin tasavvufi görüşleri ile edeb yönü müstakil araştırmalara konu olsa da 

kullandığı uydurma rivayetlerle ilgili bir çalışma yapılmamıştır. Belirtilen ilmi boşluğu 

doldurmak için yapılan bu araştırmada Sabuhi Ahmet Dede’nin İhtiyârât-ı Sabûhî isimli 

eserinde geçen hadisler araştırılmış, aralarında bulunan uydurma rivayetler tespit edilmiştir. 

Hadis alimlerin bu uydurma rivayetle ilgili sıhhat değerlendirmeleri ile Sabuhi Ahmet Dede’nin 

tespitleri kıyaslanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Hadis, Tasavvuf, Sabûhî Ahmet Dede 
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ABSTRACT 

The two main sources of Islam are the Qur'an and the Sunnah. For this reason, Muslims refer 

to these two sources when identifying religious issues. The first of these sources, the Qur'an has 

been preserved in its wording and meaning as it was revealed to the Prophet. However, it is 

difficult to say the same for hadiths. From the second half of the first Hijri century, malicious 

people began to fabricate hadiths on behalf of Rasulullah. Scholar of hadith took some 

precautions to prevent false reports from mixing in the hadiths of the Prophet. The authentic 

and fabricated narrations were recorded separately, and the method was determined for the 

detection of fabricated narrations. For this reason, hadith scholars were able to protect their 

books from fabricated hadiths. However, especially mystical communities did not stay away 

from fabricated hadiths and spread these narrations in their own books on the grounds that they 

encouraged people to religion. 

Sabuhi Ahmet Dede (d. 1057/1647), originally from Tokat, was a 17th century scholar. In 

accordance with the tradition of the period, he first studied the external sciences and then joined 

Sufism. He was influenced by Bektashism and Mevlevism. He was appointed as the sheikh to 

the Yenikapı Mevlevihane. He wrote books to convey the Sufi education he received to people. 

He has a work called Divân-ı Sabuhi, which is composed of poems he wrote. In his book, he 

annotated the couplets selected from Mesnevi. In his book, while dealing with religious issues, 

he also included hadiths as well as verses. Sabuhi Ahmet Dede often used authentic hadiths and 

occasionally included weak and even fabricated hadiths in his work. The fabricated hadiths 

were used especially when explaining the subjects of mysticism. I am created from the light of 

Allah, and the believers are created from my light. I was a hidden treasure. I wanted to be 

known. I created assets for this reason. These can be given as an example of fabricated 

narrations in his book.  

Although Sabuhi Ahmet Dede's mystical views and literature are the subject of independent 

research, no study has been done on the fabricated narrations he used. In this research, which 

was carried out to fill the specified scientific gap, the hadiths in Sabuhi Ahmet Dede's book 

titled İhtiyarat-ı Sabuhî were examined and fabricated rumors among them were determined. 

The soundness evaluations of hadith scholars regarding this fabricated narration were compared 

with the findings of Sabuhi Ahmet Dede. 

Keywords: : Hadith, Mysticism, Sabuhi Ahmet Dede. 
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ÖZET 

Toplumların değişimleri farklı dinamiklerden etkilenen bir süreçtir. Bu değişim süreci aynı 

zamanda toplumların modernleşme pratiğinin nasıl şekillenmiş olduğuna ilişkin bilgiye de 

karşılık gelir. Modernleşmenin tek bir formu yoktur. Modernleşme sürecinin tedrici mi yoksa 

hızlı mı, sert mi yoksa yumuşak mı, uyumlu mu yoksa çatışmalı mı olduğu özelliklerinden onun 

hangi forma dâhil olduğunun izleri sürülebilir. Bu ayrımda hızlı, çatışmalı ve sert niteliklerin 

Fransız siyasi çizgisinde karşımıza çıktığı ifade edilmelidir. Fransız aydınlanmasından beslenen 

bu çizgi, Fransız devrimiyle birlikte pratik siyasette karşılığını bulmuştur. Fransız devrimiyle 

toplumun değiştirilmesi ve dönüştürülmesi projesine kaynaklık eden bu nitelikler, hızlı, ani, 

çatışmalı ve sert özellikleriyle devrim sonrası hayata geçirilen değişimin itici unsurları 

olmuştur.  

Fransız devrimi kendini eski rejimin karşıtı olarak konumlandırmıştır. Geçmişin reddi ve yeni 

bir toplum oluşturma amaçlı siyasetler “kopuş teorisi” üzerinden kendini temellendirmiştir. 

Devrimle birlikte kopuş öğelerinin başında kraliyet, asalet-soylular ve kilise yer almıştır. Eski 

rejim öğelerinden tamamen uzaklaşma amacında olan devrim, yeni toplumu inşa ederken 

eğitimden dine, siyasetten aileye her alanda köklü bir değişim siyaseti üzerinden hareket 

etmiştir. Bu alanlardan biri de mekândır. Mekân toplumsal hafızanın izlerini taşıyan en önemli 

unsurlardan biridir. Bu nedenle Fransız devriminde mekânların eski rejim izlerinden sıyrılması 

ve yeni rejimin öğeleriyle bezenmesi bir hedef olarak karşımıza çıkar. 

Bu çalışmanın amacı Fransız devrimiyle birlikte pratiğe aktarılan mekân siyasetinin temel 

niteliklerini ortaya koymaktır. Bu amaçla devrim dönemi hayata geçirilen pratikler üzerinden 

konu genişletilecektir. Devrimle birlikte caddelere, sokaklara, bulvarlara verilen adların 

değiştirilmesi bu pratiklerden bazılarıdır. Aynı zamanda mekân tasarımlarında eski rejime ait 

sembollerin yerine devrim sembollerinin ve renklerinin kullanılması gibi örnekler üzerinden 

konu genişletilerek derinlemesine açıklanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Fransız Devrimi, Toplumsal Hafıza, Mekân.  
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ABSTRACT 

Societies change in processes affected by different dynamics. This process of change is also 

related to how the modernization practices of societies are shaped. There is no single form of 

modernization. Whether the modernization process is slow or fast, hard or soft, harmonious or 

conflictual, it can be traced in which form it is included. In this distinction, it should be stated 

that fast, conflictual and harsh features appear in the French political line. This line, fed by the 

French enlightenment, found its counterpart in practical politics with the French Revolution. 

These qualities, which were the source of the project of changing and transforming the society 

with the French Revolution, became the driving elements of the post-revolutionary change with 

their rapid, sudden, conflictual and harsh features. 

The French revolution has positioned itself as the opposite of the old regime. Policies aimed at 

rejecting the past and creating a new society are based on the theory of rupture. At the beginning 

of the rupture elements with the revolution, the royal, nobility-nobles and the church took place. 

The revolution, which aimed to completely move away from the elements of the old regime, 

acted on a policy of radical change in every field from education to religion, from politics to 

family while building the new society. One of these areas is space. Space is one of the most 

important elements bearing the traces of social memory. For this reason, in the French 

Revolution, it is a goal to purify the places from the old regime traces and to equip them with 

the elements of the new regime. 

The aim of this study is to reveal the basic characteristics of the politics of space, which was 

put into practice with the French Revolution. For this purpose, the subject will be expanded 

through the practices implemented during the revolutionary period. Changing the names given 

to streets and avenues with the Revolution are some of these practices. At the same time, the 

subject will be explained through examples such as the use of revolution symbols and colors 

instead of the symbols of the old regime in space designs. 

Keywords: French Revolution, Social Memory, Space. 

 

GİRİŞ 

Toplumlar için değişim farklı nitelikleri bünyesinde barındıran değişmeyen bir sürece karşılık 

gelir. Bu değişmeyen süreç özellikle modernleşme pratiğiyle yakından ilişkilidir. 

Modernleşmeyle birlikte toplumlar kendilerine özgü değişim modelini de devreye sokmuş 

olurlar. Temelde ikiye ayrılan değişim niteliğinden yola çıkılarak modernleşmenin iki farklı 

formundan söz etmek mümkün. Bu formlardan ilki İskoç aydınlanmasında temellerini bulan ve 

Batı Avrupa’da Anglo-Sakson siyasi çizgisine de kaynaklık eden değişimin daha ılımlı, tedrici, 

yumuşak ve uyumlu olduğu formdur. Bu formda değişim tedrici olarak inşa edildiği için 

geçmişle tamamen bir kopuş arzusu yoktur. Bunun yerine geçmişin bazı geleneklerinin 

sürdürülmesine yönelik bir nitelik ön plana çıkar. 
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Anglo-Sakson geleneğinde; ampirist dünya görüşü, tedrici bir değişim modeli, bireysel 

liberalizm, evrimci anlayış gibi özellikler görülmekteyken, Fransız geleneğinde; rasyonalist 

yaklaşım, devrimci değişim modeli, kolektivizm gibi nitelikler mevcuttur (Türköz, 2019: 35).  

Modernleşmenin ikinci formu olan temellerini Fransız aydınlanmasında bulan ve Fransız siyasi 

çizgisine kaynaklık eden formda ise değişim hızlı, köklü, ani, yıkıcı, çatışmalı ve sert 

nitelikleriyle anılır. Bu niteliklere ek olarak toplum değişimi yaşarken geçmişten kopuş tezi 

bağlamında bir değişim pratiği gözlemlenir. Geçmişten kopuş tezi bu ikinci modernleşme 

formunun genel karakteristiği ile uyumludur. İkinci modernleşme formunda bizlere değişimin 

köklü, ani, hızlı ve sert olması değişiminden devrime giden yolun da izlerini sunmaktadır.  

Devrim eski ya da klasik anlamında “döngü, dönüş, eskiye dönüş” anlamını taşımaktadır. 

Modern anlamda devrim ise eskiden köklü bir biçimde kopuş anlamına gelmektedir. Devrim 

kelimesinin bu dönüşümüne diğer bir ifadeyle modern anlamına neden olan dönüm noktası ise 

Fransız Devrimi’dir. Fransız Devrimi geçmişin değillenmesi üzerine kendi gerçekliğini inşa 

eder. Fransız devrimiyle birlikte Eski Rejimin (Ancien Regime) karşıtı olma durumu söz 

konusudur. Bu bağlamda, Eski Rejime ait olduğu düşünülen bütün kurum, yapı ve değerlerin 

tasfiyesi devrimin yegâne amacı olarak karşımıza çıkar. Modern anlamıyla uyumlu bir biçimde 

devrimle birlikte eskiden kopuş gayesiyle kilise, kraliyet, asalet-soylular üçgeni kopuş 

öğelerinin başında yer almıştır. Devrim kendi gerçekliğini inşa ederken yeni toplumsal düzenin 

referans kaynağı aydınlanma değerleri olarak akıl ve bilim ön plana çıkmıştır. Aydınlanma 

değerlerinin bu hâkimiyeti yeni toplum inşası sürecinde rasyonel bir tavrı her zaman gerekli 

kılmıştır.  

Devrimle birlikte toplum rasyonel projelerin nesnesi haline gelmiştir. Bu bakımdan Jean-

Jacques Rousseau’nun halk iyiyi ister ama göremez anlayışı odağında, “iyiyi görebilenlerce” 

devasa bir dönüşüm yoluna girecek ve toplum, en kuytu köşelerine kadar, onu değiştirebilecek 

kişiler tarafından yukarıdan aşağıya yeniden inşa edilecektir. Bu inşa sürecinde genel iyi adına 

yeni inşa sürecinin mimarlarına önemli misyon atfedilmiştir. Bu misyon, devrim süresince 

gerekli görüldüğü zamanlarda baskı pratiklerinin devreye sokulmasına imkan tanıyan başlıca 

gerekçe olarak karşımıza çıkar. Bu bağlamda devletin açık şiddetin yanında, Althusser’in 

kavramıyla devletin ideolojik aygıtları1 ile de sağlanacak; eğitimden okula, dinden sanata kadar 

birçok “aygıt” bu misyonun belirlediği şekilde hizmet edecektir (Türköz, 2019: 2).  

Rousseau’nun “halk iyiyi ister ama göremez anlayışı” anlayışıyla topluma yön veren mimarlar 

tarafından devrimle birlikte hayata geçirilen tüm dönüşüm pratiklerine köklü, hızlı, yıkıcı ve 

tekrar inşa edici bir nitelik hâkimdir. Bu bakımdan devrim sonrası kurumsal, siyasal ve dini 

düzenlemelerin yanında toplumsal hayatı da etkileyen köklü değişimler gözde çarpmaktadır. 

Bu değişimlerde biri de mekâna ilişkin düzenlemelerdir. Mekân geçmişin reddi ve yeni olanın 

inşasında sembolik bir öneme sahip olma niteliği açısından öneme sahiptir. Geçmişin reddi ve 

yeni olanın inşası ise toplumsal hafıza konusunu gündeme getirmektedir. Özellikle mekânın 

 
1 Bkz. Louis Althusser, “İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları.” 
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toplumsal hafıza açısından ne anlama geldiğine ilişkin tartışmalar son yıllarda sosyal bilim 

alanında popülaritesi artan bir boyuta sahiptir. Şimdi toplumsal hafızanın mekân algısı 

üzerindeki önemine değinmek adına toplumsal hafıza ve mekân ilişkisine bakmak konu 

bütünlüğü açısından önem taşımaktadır.  

1. Toplumsal Hafıza ve Mekân  

Geçmişten itibaren hafıza konusuna ilgi duyulmuştur. Ancak günümüzde bu ilginin oldukça 

arttığını ifade etmek mümkündür. Günümüzdeki hafıza çalışmalarına politik bir temelden ele 

alınan Rönesans dönemi yaklaşımlarının etkili olduğu söylenebilir. Karaarslan (2019)’a göre 

Friedrich Hegel, John Locke, Henri Bergson, Gottfried Wilhem Leibniz ve Friedrich Nietzsche 

gibi filozofların yeni oluşturulan düzenin meşrulaştırılması ve geçmişte var olan toplumların 

nasıl bir düzende yaşadıklarını öğrenmeye çalışmaları hafıza konusuna yönelmelerinin itici 

gücü olmuştur. 

Hafıza konusunda bireysel ve toplumsal olarak ikili bir ayrım söz konusudur. Bireysel hafıza 

oluşurken toplumsal boyutun da etkin olduğuna ilişkin yaklaşımı Hegel’de gözlemleyebiliriz. 

Funkestein’e göre (1993: 5), Hegel bireysel hafızanın kavramsallşatırılmasında toplumsal 

bağlamın gerekliliğini vurgulamıştır. Bununla birlikte Funkestein (1993) bireysel ve toplumsal 

hafızanın birbirinden ayrılamayacağını savunur ve bu düşüncesinin temellerini dilbilimci 

Ferdinand Saussure’a dayandırır. Saussure’de dil ve konuşma arasında bir ilişki vardır ve dil 

işaretler, semboller sistemi olarak nitelendirilir. Bu bakımdan yer adları, anıtlar, müzeler, anma 

tarihleri, gelenekler önem taşır. Birey belleği konuşma ile benzer bir biçimde simgelerin 

somutlaştırılması eylemidir ve açıdan da hatırlama eylemleri kendine özgüdür bir başkası ile 

benzerlik göstermez (1993: 5-6).  

Toplumsal hafıza konusunu ele alan en önemli isimlerden biri de Halbwachs’tır. Bireyler 

“bireysel hafıza” ve “kolektif hafıza” olarak iki biçimde hafızaya sahiptir. Bireysel hafıza, birey 

için diğer insanlarla ortak olan hatıralar diğerlerinden ayrılır ve bireyi ilgilendiren kısmı ya da 

yönü bağlamında birey tarafınca değerlendirilen hafızaya karşılık gelir. Kolektif hafıza ise, bazı 

anların, kişisel olmayan hatıraların grubu ilgilendirdiği kadar hatırlanmasına ve devam 

ettirilmesine olanak tanır. İki hafıza türü birbirini kapsar ve destekler. Kolektif hafıza daha 

geniş olmak ve bireysel hafızaları kuşatmakla birlikte birlikte onlara mühahale etmez. Bireysel 

hafızanın tamamen kapalı bir yapıda olduğunu ifade etmek mümkün değildir, bireyler kendi 

geçmişlerini hatırlarken başka insanların hatıralarına başvurma gereği duymaktadır 

(Halbwachs, 2018: 46).  

Halbwachs (2019) psikoloji kitaplarında hafıza konusunun ele alınış biçimine karşı çıkar bu 

karşı çıkıştaki en temel nokta ise hafızanın toplumdan soyutlanarak ele alınmasıdır. 

Halbwachs’a göre insanlar bir şeyleri hatırlarken toplum çok etken bir konumdadır. Hafıza 

toplumsal çerçevelerin yardımıyla yeniden üretilir. Bunun yanı sıra hafıza zaman ve mekânla 

da ilişkilidir. İçinde bulunulan zaman ve mekân hafızayı şekillendirir ve mekânda yer alan 

unsurlar hatırlamaya neden olur (Halbwachs, 2018).  
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Toplumsal hafıza mekân ilişkisinin yanında mekânla ilgili genel yargının 1970’lerle değiştiğini 

belirten Bilgili (2018: 111), önceleri insanla anlam bulan mekânın Henry Lefebvre ve David 

Harvey gibi kuramcılar tarafından mekâna toplumsal olarak bakılmasıyla değişmiş olduğunu 

vurgulamıştır. Mekânın politik olduğu, mekânın toplumsal olduğu vurgusu bu dönemden sonra 

gündeme gelen başlıca mekân algılarına karşılık gelir.  

2. Fransız Devrimi, Toplumsal Hafıza ve Mekân  

Değişim ile devrim arasındaki temel farkın özellikle devrimin temel karakteristiklerinden 

kaynaklandığı ifade edilmişti. Devrimin ani, hızlı, sert ve çatışmalı yapısı ılımlı ve tedrici 

değişim anlayışından ayrılması noktasında önemlidir. Bu bakımdan Fransa’da devrim 

sonrasında hayata geçirilen pratik siyasette ne gibi dönüşümlerin yaşandığına göz atmak devrim 

devrim, toplumsal hafıza ve mekân ilişkisini görmek açısından faydalı olacaktır. 

Hazan (2016: 302)’a göre; “Toplumu ‘yenilemek’ için geçmişin izlerini silmek yetmiyordu; 

inşa etmek ve öncelikle de halkı ikna edip eğitmek gerekiyordu”. Bu durum toplumsal 

hafızadan bazı öğelerin izlerinin silinip yerine bazı öğelerin ya da olguların toplumsal hafıza 

bağlamında yeniden inşa edilmesi bağlamıyla oldukça uyumludur. Geçmişin izleri silinirken 

yeni olanın inşa çabası, sıfırdan bir hafıza siyasetini gündeme getirmektedir. Hafıza siyaseti 

ortaya konulurken özellikle bazı kurum ve yapılarda köklü değişimler dikkat çekmektedir. 

Örneğin bu yapılardan biri basındır. Devrim döneminin şartlarıyla düşünüldüğünde basın 

alanındaki en önemli unsur gazatelerdir. Gazetelerdeki eski-yeni ayrımı, ideolojik bir bağlama 

sahipti. Eski gazetelerin yasaklanması ya da eski gazetelerde değişime gidilmesi yoluyla 

gazetelerde devrim ilkelerine uygun bir dönüşüm gerçekleştirilmiştir. Devrim döneminde yeni 

gazetelerin işlevlerinin yanı sıra bir diğer önemli konu gazeteler konusundaki eski-yeni 

ayrımıydı. Bir anlamda ideolojik bir perspektife sahip olan bu ayrım, eski gazetelerin 

yasaklanması ya da onlara yeni bir içerik ve boyut kazandırılması şeklinde sonuçlanmıştır. Yeni 

rejim ilkelerine uygun hale getirilmeye çalışılan gazeteler devrim ilkeleri ile bezenerek eski 

kralcı niteliğinden uzaklaştırılmıştır. Bu konuyla ilgili olarak Aulard (2011: 317): “La Gazette 

de France 16 Ağustos’tan (1792) sonra adını Gazette Nationale de France’a çevirdi ve zanbak 

çiçekli başlığını (krallık alameti) kaldırarak bunun yerine hürriyet, müsavat kelimelerini” 

ifadelerine yer verir. Bu gibi değişimler sonucu devrim karşıtı gazetelerin sonunun geldiği 

vurgulanır.  

Fransız devrimiyle toplumsal alanda gözlemlenen pratik dönüşümler bir diğeri devrimle birlikte 

yeni bir takvimin yani devrim takviminin yürürlüğe konmasıdır. Bu konu hakkında Nisbet 

(2007: 61): “Zamanın, geçmişin ve onun simgelerinin kontrolü Orwell’in Dokuz Yüz Seksen 

Dört’de vurguladığı gibi son derece hayatidir. Fransız devrimcileri Orwell’dan daha ilerideydi 

ve yeni takvim […] geçmişin yeni bir tarihini donatmaktaydı” açıklamasını yapar. Nisbet’e 

göre yeni takvim uygulaması zihinleri yeniden inşa etmek amacı taşımaktadır. Devrimle birlikte 

hayata geçirilen bu değişimler bu alanlarla sınırlı değildir elbette. Eğitimden dine, siyasetten 
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ölçü birimlerine, merasimlere kadar devrim, kapsayıcı bir proje olarak karşımıza çıkar. Bu 

kapsayıcı proje ise toplumsal hafıza olgusuyla yakından ilişkilidir.  

Fransa’da devrim dönemi toplumsal hafızanın izlerini silmek adına bir diğer girişim kiliselerin 

yağmalanmasıdır. Bununla geçmişin reddi ile topyekün bir dönüşüm amaçlanmıştır. Devrimin 

2. Yılında itibaren yoğunlaşan Hıristiyanlıktan uzaklaştırma hareketi bu noktada önem taşır. Bu 

hareketle birlikte Hıristiyanlıkla özdeşleşmiş sanat eserlerinin yok edilmesi söz konusudur. 

Gunn; devrimin Fransa’nın kültür mirasını yok ettiğini belirtir ve bunun devletle kiliseyi kaba 

bir biçimde ayırmanın bir sonucu olarak görür. Gunn (2014: 29)’ın: “Fransa’nın dini 

hazinelerini yansıtan paha biçilmez mimari ve yontma eserler, tablo ve vazolar yağmalanmış 

ya da imha edilmiş” ifadeleri bu açıdan dikkate değerdir. Bu konuda ayrıntılara da değinen 

Gunn (2014: 29): “Notre Dame Katedrali ve orta çağdan kalma yüzlerce kral, aziz ve 

peygamber heykelinin başları kırılmış, heykeller kaidelerinden sökülmüş ve tahkir edici bir 

biçimde Sen Nehrine” atıldığını vurgular.  

Geçmişten ve gelenekten kopuş saikiyle hafızanın izlerinin silinme pratikleri akıllara silinen 

geçmişin yerine neyin ya da nelerin konulacağı sorusunu getirmektedir. Fransa’da 1789 sonrası 

hayata geçirilen pratikler geçimişin yerine yenisini koyma, eskiye ait olan her ne varsa tasfiye 

etme amacının izlerini taşımıştır. Bu bakımdan mekânın sıfırdan ve yeniden inşası olarak da 

tanımlanabilecek uygulamalar dikkat çekicidir. Ozouf (1988: 126-127); “devrimle birlikte 

bilinçli bir şekilde kentsel mekânların yeniden düzenlenmesi, politik düzlemde açıkça görünür 

hale gelmiştir” açıklamasını yapmıştır. Hazan (2016: 298-299) ise konuya ilişkin aşağıdaki 

örnekleri verir:  

“Geçmişten kurtulmak adına hayata geçirilen uygulamalardan şehirler de nasibini almıştır. Şehirlerin 

isimleri değiştirilip, azizlerin, soyluların, kralların isimleri ortadan kaldırılmaktaydı. Üç bin belediyenin 

adı değişmiş ‘montagnard’ kelimesi yaygınlaşmıştır. Örnek vermek gerekirse; Villeneuve-Saint 

Georges yerine Villeneuve-la-Montagne, Saint-Germain-enLaye’nin yerine Montagne-Bon-Air isimleri 

konulmuştur. Montmartre değiştirilerek Montmarat ve Soisy de değişerek Soisy-Marat olmuştur. 

Bununla birlikte baldırı çıplakların etkisi de ciddi olarak hissedilmekteydi. Örneğin, Han-les-Sans 

Culottes, Rocher-de-la-Sansculotterie gibi. Caddelere ve meydanlara da yeni isimler konulmuştu: 

Michel-le-Comte Caddesi Michel-le-Peletier, Royale Meydanı Fêdêrês Meydanı, Vendôme Meydanı 

Piques Meydanı, Princesse Caddesi Rêvolutionnaire Caddesi, Thêatins Rıhtımı Voltaire Rıhtımı vs… 

olmuştur”. 

Devrim sonrası mekân düzenlemelerinde rasyonel bir mekânsal işgal programı ön plana 

çıkmıştır. Cadde, meydan ve sokakların yeniden adlandırılması ve evlerin numaralandırılması 

söz konusu olmuştur. Bu uygulamaların kilisenin muhalefetine neden olduğu ifade edilebilir. 

Ama sonuç olarak Eski rejimin sembolleri tahrip edilmiştir (Türköz, 2019: 190).  

 

SONUÇ  

Eski rejimle devrim arasına mesafe koymak amacına uygun olarak uygulamaya konulan 

pratikler, geçmişten ve gelenekten kopuş tezi bağlamında düşünülmelidir. Geleneğin ve 
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geçmişin reddi toplumsal hafızanın izlerinin silinip, yerine yeni hafıza pratiklerinin konulması 

kapsamında topyekün bir dönüşüme karşılık gelmektedir. Bu dönüşümün mekâna yansıma 

biçiminin simgesel bir boyutu vardır. Kraliyet simgelerinin yerine devrim simgelerinin 

geçirilmesi yoluyla (örneğin devrim sonrası fransa bayrağının renkleri kırmızı, mavi ve beyaz) 

toplumsal hafıza yeninden kurgulanmıştır. Bunun yanında cadde, sokak isimlerinin yeniden 

adlandırılması eylemi, büyük değişimin örnekleri arasında yine simgesel bir öneme sahiptir. 

Devrimin bu bakımdan modern dönemde ulus devlet olma sürecine giren toplumlar için de bir 

öncü olarak nitelendirilendirildiği söylenebilir.  
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ABSTRACT  

Over the past decade, due to the technological revolution and the knowledge era STEAM 

education has become an educational trend in most countries worldwide. Kazakhstan is not an 

exception. Former and current presidents emphasized the importance of advancing education 

in the country and educating creative innovators so that they can propel the economy forward.  

This paper aims to find out pre-service teachers’ and faculty teachers’ perceptions of STEAM 

education. Studies on STEAM education were tried to be collected. Firstly, academic articles 

in this field were analyzed. In the research period, the related literature in Kazakhstan is 

reviewed, and a book based on applied research, and an analytical report, covering the concepts 

of STEM education were found.  

This qualitative study was designed to introduce STEAM (Science, Technology, Engineering, 

Arts, and Mathematics) education to pre-service teachers and faculty members, and identify 

their views about this educational approach. STEAM Introduction sessions took place at Korkyt 

Ata Kyzylorda University because pre-service teachers did not have full knowledge of STEAM. 

An adapted structured interview form which was developed by researchers was created, then 

this it was used as a data collection instrument. The results were analyzed with conventional 

content analysis. Results indicated that the majority of participants are aware of STEAM 

education and consider this interdisciplinary approach necessary these days. Few respondents 

have no clue about this integrative approach. Participants mostly believe that STEAM lessons 

nurture competitive individuals and prepare them for a technologically advanced world. 

However, a small percentage of participants believe that the purpose of STEAM education is 

to increase students' interest in learning. 

Keywords: Pre-Service Teachers, Faculty Teachers, STEAM Education, STEAM Lessons 

 

Introduction 

The STEAM acronym stands for Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics. 

Some researchers emphasize the necessity of STEAM education which promotes the economic 

growth of a certain country by educating students to gain skills of the 21st century and to 
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become creative thinkers, and innovators in the world (Eger, 2013; Maeda, 2013). Many 

countries see STEAM education as a national priority because it has the potential to propel the 

country’s economy forward by nurturing globally competitive youth who can think critically 

and address current issues (Kelly W. Guyotte, 2015).  

The Essence of STEM Education 

Educating students in the fields of science, technology, engineering, art and mathematics with 

an interdisciplinary approach, STEAM leads students to gain professional knowledge and adapt 

to a rapidly changing social life. STEAM Education encourages students to think critically and 

find solutions to real-life problems through cultivating their ability. STEAM education is 

mainly based on project-based learning, problem-based learning approach by practicing 

teamwork. As a kind of transcending traditional education mode, STEAM education can 

enhance the students' employment competitiveness (Georgette Yakman, 2016). 

According to Drake and Reid (2017) STEAM works as follows: in science students learn 

through hands-on activities; in technology students make projects; in engineering, students 

plan, draw and design; in art students create new products; in mathematics, they use modeling.  

STEAM Education in Kazakhstan 

The STEM education development had already begun in Kazakhstan. It was confirmed by the 

designated transition to the updated content of school education in the context of STEM within 

the framework of the State Program for the Development of Education and Science for 2016-

2019. It is mentioned in the State Compulsory Standard of Primary Education that new 

enlarged-integrated educational areas “Mathematics and Informatics”, “Natural Science” and 

“Technology and Art” have appeared, which provide for the study of new academic subjects 

such as “Information and Communication Technologies”, “Natural Science” and “Artistic 

work". For students of primary and high school, new academic subjects "Graphics and Design", 

the so-called elective courses, have been introduced. (The State Programme for the 

Development of Education and Science of the Republic of Kazakhstan for 2016-2019, 2018). 

According to the Altynsarin National Academy of Education, during 2016-2017 academic year 

974 elective courses in various areas of STEM education are held in schools of the republic 

(Bostanov B.G, 2020). 

The State Program for the Development of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan for 2020 – 2025 was adopted by the Decree of the Government of the Republic of 

Kazakhstan on 27th December in 2019. According to this program, schools are being equipped 

with subject classrooms for chemistry, biology, physics, STEM classrooms (The State 

Programme for the Development of Education and Science of the Republic of Kazakhstan for 

2020-2025, 2021). 
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Methodology 

A main question in this study was how the participants in a university view STEAM education. 

Structured questions of an interview form were adapted. Questions were focused on exploring 

participants’ perception on STEAM education. Data was collected by using Google form. 

STEAM education notion was explained briefly for students (pre-service teachers) before they 

took part in a pilot test. The pilot test showed that most of them did not know about STEAM 

education. Therefore, introductory sessions regarding STEAM education were held to pre-

service teachers at campus. 

This research was conducted to address the following research questions:  

1. What are the pre-service science teachers’ views about STEAM education?  

2. What are the faculty teachers’ views about STEAM education?  

Design 

A qualitative research study was conducted to identify pre-service teachers’ and faculty 

members’ views on STEAM education. Qualitative research is appropriate to explore a concept 

rather than to use information and results from other research studies (Creswell, John W, 2013). 

Participants 

The study was carried out at pedagogical universities in Kazakhstan, which are Korkyt Ata 

Kyzylorda University and Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University. 

The data was collected from 33 pre-service teachers with master’s degrees and 7 faculty 

teachers. The total number of participants was 40. The pre-service teachers participated in the 

study during the 2022 autumn semester. 

Data collection procedure 

A structured interview form was adapted, which was originally developed by researchers. Then 

it was used during the data collection process. The interview form includes two open-ended 

questions. These are: 

1. Are you familiar with the concept of STEAM education? 

It is the first time I've heard of it. 

I heard it, but I don't know what it means 

I heard it, but I roughly know what it means 

I know very well what it means 

2. STEAM education is an interdisciplinary approach. Do you think such education is 

needed? 

Yes    No    I don’t know 
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Data analysis 

The conventional content analysis was used to analyze the answers of pre-service teachers and 

faculty teachers. Some participants did not give answers for some questions, so some tables 

contain lesser number of responses than the number of participants. 

Results 

The first question was related to find out if participants are familiar with STEAM education. 

Out of the 40 participants, 15 answered as “I heard it, but I roughly know what it means”, 11 

replied as “I know very well what it means”, 9 supplied answers like “I heard it, but I don't 

know what it means” and 5 chose the answer “This is the first time I've heard of it”. Participants’ 

answers related to this question are represented in Table 1. 

Table 1. Pre-service teachers’ and faculty teachers’ answers to the first open-ended question 

Are you familiar with the concept of STEAM education? 

 

According to Table 1, most of the participants (72.5%) heard of this term before but do not have 

full knowledge about it or never heard of it and approximately one-fourth (27.5%) of them 

know this concept well. To prove that, for a question that asks for the abbreviation STEAM, 21 

out of 40 respondents wrote the abbreviation of STEAM. It means that almost half of them do 

not know what the STEAM acronym stands for. 

Table 2. Pre-service teachers’ and faculty teachers’ answers to the second open-ended question 

STEAM education is an interdisciplinary approach. Do you think such education is needed? 

  

This is the first time I've heard of it. 

I heard, but don't know what it means 

I heard, but I know roughly what it means 

I know very well what it means 

 

Yes     

No    

I don’t know 
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According to Table 2, thirty-three respondents mostly think that STEAM education is necessary 

these days, that is 94.9%. One respondent thinks negatively about STEAM education and 

believes there is no need for STEAM teaching, and the other did not know anything about it. 

One respondent did not answer at all. 

Table 3. Pre-service teachers’ and faculty teachers’ answers to the fourth question 

What do you understand by STEAM education? 

 

According to Table 3, 39.5% of respondents 

understand STEAM when students can solve real-life problems through science, technology, 

and mathematics, while 36.8% of them perceive it as a creation of science projects using 

technology, engineering, and the arts and 15.8% of participants think students can apply science 

and technology to real life. One person sees STEAM education as where there is active 

communication and teamwork, the other person opts for learning science through experiments, 

and the other respondent thinks that students can create and innovate projects through STEAM 

learning. 

Table 4. Pre-service teachers’ and faculty teachers’ answers to the fifth question 

What is the purpose of STEAM education? 

 

According to Table 4, pre-service science teachers and faculty teachers mostly think that the 

purpose of STEAM education is to nurture competitive individuals and prepare them for a 

technologically advanced world. Similarly, 12.8% of respondents think that the main purpose 

of STEAM education is to improve science teaching methods.  

Learning science through experiments 

 

Solving real-life problems through science, technology and mathematics 

Creative and innovative project approaches 

Applying science and technology to real life 

Active communication and teamwork 

Robotics and programming 

Early career orientation 

Creating science projects using technology, engineering and the arts 

Developing real-life problem-solving skills 

Nurturing competitive individuals and preparing them for a 

technologically advanced world 

Improving science teaching methods 

Increasing students' interest in learning 

 

Improving academic performance of pupils 

Others: 
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As a result of this question, I may conclude that it is crucial to know technology and to be a 

globally competitive professional in the knowledge era. That is why it is essential to teach and 

learn STEAM disciplines. 

Discussion and Implications 

The purpose of this study was to reveal pre-service science teachers’ and faculty teachers’ views 

on STEAM education. This research also enabled an exploration of respondents’ views on 

STEAM implementation. STEAM research questions were adapted, then an interview form was 

applied to collect data.  

Findings indicate that even though initially pre-service teachers had no idea about STEAM 

education, the majority of them refer to the necessity of this integrative approach and have 

positive views on STEAM lessons. The USA has been practicing STEAM Education for many 

years now. During George Bush presidency in the USA American Competitiveness Goals 

program was launched to strengthen science and technology education back in 2006 (Alpaslan 

Sahin, 2015). Later on, Barack Obama made remarks at the Announcement of the ‘Change the 

Equation’ Initiative on September 16, 2010 (Frederick M. Hess, 2011):  

“Everybody in this room understands that our nation’s success depends on strengthening 

America’s role as the world’s engine of discovery and innovation. And all the CEOs who are 

here today understand that their company’s future depends on their ability to harness the 

creativity and dynamism and insight of a new generation. And that leadership tomorrow 

depends on how we educate our students today—especially in science, technology, engineering, 

and math.” 

Kazakhstan is a developing country in Central Asia. Kazakhstan has to imitate for its future 

those countries which are practicing STEAM. There is a high demand for Kazakhstan to 

effectively reform its education system and introduce progressive changes. The issues of 

studying prospects of STEAM education development are relevant in our country 

(Retrospective analysis and perspectives on the development of STEAM education in the 

Republic of Kazakhstan, 2021).  

The positive factors identified through qualitative analysis of participants’ responses in this 

study are sufficient evidence to have STEAM classes in schools. There is only STEAM 

education topic in the curriculum at Korkyt Ata Kyzylorda University. Thus, based on 

respondents’ views in this study, we suggest that STEAM education must address not only the 

schools but the universities as well and pre-service teachers can have chance to get STEAM 

education elective course at university.  

This study contributes to developing knowledge about STEAM education and organizing a 

STEAM elective course for pre-service teachers. By presenting pre-service teachers’ and 

faculty teachers’ views, this study is believed to contribute to the expansion and improvement 
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of STEAM education. As a consequence, answers received with interview forms indicated that 

respondents’ views toward STEAM are positive. 
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ÖZET 

İslam dininde insan mükerrem/şerefli bir varlık olarak tanımlanmıştır. Bu saygınlık bizatihi onu 

yaratan Allah Teâla tarafından kendisine verilmiştir. Bu açıdan erkek-kadın dinî sorumluluk ve 

muhataplık açısından eşittir. İkisi de ilahî hitaba aynı ölçüde muhatap kılınmıştır. Fakat yaratılış 

gereği kadınla erkek arasında ibadetlerin icrası konusunda bazı farklılıklara rastlamak 

mümkündür. Çalışmamızda kadınların erkeklerden ibadetler konusunda fıkhî hükümler 

açısından ayrıldığı hususları ele aldık. Yine ceza hukuku alanında da bazı durumlarda erkeklere 

yüklenen sorumlulukların kadınlara verilmediğini, İslam’ın iki temel kaynağı olan kitap ve 

sünnet çerçevesinde irdeledik. İslam dininin ana kaynakları perspektifinde kadınların 

kendilerine özel olan bu fıkhî hükümleri vahiy, akıl ve sosyal değişim bağlamında bir literatür 

taramasına tabi tuttuk. Klasik ve modern İslam metinlerini analiz ederek fıkhî hükümlerin 

icrasında niçin kadınların erkeklerden ayrı tutulduğu hususu üzerinde durduk. Böylece 

ibadetler, namaz, oruç, zekât, hac ve taharet gibi hususlarda erkeklerden ayrı tutularak kadınlara 

has vaz edilmiş birtakım hükümleri sıraladık.  

Anahtar Kelimeler: İslam Hukuku, İbadet, Kadın, Hüküm. 

 

ABSTRACT  

In the religion of Islam, human is defined as an honorable being. This prestige was given to 

him by Allah Ta'ala, who created him. In this respect, men and women are equal in terms of 

religious responsibility and interlocutor. Both are equally addressed to the divine address. 
However, it is possible to encounter some differences in the performance of worships due to 

creation. In our study, we discussed the issues that women differ from men in terms of fiqh 

rules about worship. Again, in the field of criminal law, we have examined within the 

framework of the two main sources of Islam, the book and the sunnah, that the responsibilities 

of men are not given to women in some cases. In the perspective of the main sources of the 

religion of Islam, we have subjected these fiqh provisions, which are unique to women, to a 

literature review in the context of revelation, reason and social change. By analyzing classical 

and modern Islamic texts, we focused on why women are separated from men in the execution 
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of fiqh provisions. Thus, we have listed some of the provisions specific to women, separated 

from men, in matters such as worship, prayer, fasting, zakat, pilgrimage, and purification, and 

in the areas of criminal law. 

Keywords: Islamic Law, Worship, Woman, Ruling. 

 

Giriş 

İnsanoğlunun dünya hayatı Hz. Âdem ve Havva’nın cennetten çıkarılarak bir görev icra etmek 

için yeryüzüne gönderilmesiyle başlamıştır.1 Bu ifadeleri İslam dinin temel kaynaklarından 

olan Kur’an’ın ayetlerinden anlamaktayız. Nitekim Allah, insanı önemsediğini ve diğer 

varlıklardan üstün tuttuğunu çeşitli ayetlerde defaten vurgulamaktadır. Ayrıca Allah, insanın 

orijinine değinerek yaratılış serüvenini de şu şekilde açıklamaktadır: “Ey insanlar! Sizi bir tek 

nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve bu ikisinden birçok erkek ve kadın yaratan 

rabbinize karşı gelmekten sakının (sorumluluk bilici içerisinde olun)…”2 Bu ayetten anlaşıldığı 

üzere erkek ve kadın aynı orijinden yaratılarak Allah tarafından yeryüzüne gönderilmişlerdir. 

Kur’ân, aynı cinsten gelen ve biri diğerinin eşi olarak yaratılmış bu iki ayrı insandan her birini 

zevç/eş olarak adlandırmıştır.3 Kadın-erkek aralarında dini sorumluluk açısından bir farklılık 

bulunmamaktadır. Sadece iki ayrı bedene bürünmüş ve birbirlerini tamamlayan bir tabiata 

sahiptirler.4  

İslam hukukunun temel kaynaklarından olan Kur’an-ı Kerim birçok suresinde insandan ve onun 

faaliyetlerinden söz etmektedir. Bu açıdan insanı tanımlarken ilk önce Kur’an’ın insanı tarifi 

esas alınarak yapılmalıdır. Kur’an insanı kadın ve erkek olarak tarif etmektedir. Cinsiyet 

farklılığını biyolojik olarak belirtmekte olup bu iki cinse gerekli olan sevgi, rahmet ve meveddet 

unsurlarına değinmektedir. “Ey insanlar! Sizi bir erkek ve bir kadından yarattık…”5, 

“Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için cinsinizden eşler yaratması, aranıza muhabbet, 

rahmet, aşk ve sevgi var etmesi O’nun varlığının delillerindendir…”6  

Kur’an-Kerim insanı tarif ettikten sonra ona Allah’ın birtakım görevler yüklediğinden 

bahsetmektedir. “ Biz emaneti/sorumluluğu göklere, yere ve dağlara arz ettik. Onlar o emanetin 

büyüklüğünden çekinerek onu yüklenmekten geri durdular yanaşmadılar, korktular emaneti 

yüklenmeye. Onu insan yüklendi…”, İnsana yüklenilen bu emanetin İslam ve onun hükümleri 

olduğu ise diğer Kur’an ayetleriyle beyan edilmektedir. İnsanın emanete ehil sayılması ve 

vahye muhatap olması da akıl nimeti sayesinde olmuştur. “Erkek veya kadın, kim mümin olarak 

 
1 el-Bakara, 2/231;  
2 en-Nisa, 4/1. 
3 el-Furkan, 25/54. 
4 en-Nisa, 4/1; el-Araf, 7/189; el-En’am, 6/98; ez-Zümer, 3/96. 
5 en-Nisa, 4/1. 
6 er-Rum, 30/21. 
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güzel bir iş yaparsa, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız…”7, “…Onlar sizin elbisenizdir. 

Siz de onların elbisesisiniz…”8 ayetleri ise kadın ve erkeğin birbirlerini tamamlayan varlıklar 

olarak tanımlamakta ve güzel bir şekilde ortaya koymuş oldukları emeklerinin zayi 

olmayacağını ifade etmektedir. 

Allah’ın emaneti dediği sorumluluk ve hükümler ise Kur’an-ı Kerim’de vaz edilmiştir. 

Kur’an’ın anlaşılması ise “asleyn” denilen iki asıl; Usûlu’d-Din ve Usulü’l-Fıkh’ı iyi bilmekle 

mümkündür. İman esasları Usûlu’d-Din sayesinde, sahih ve fasid te’vil de Usulü’l-Fıkh ile 

anlaşılmaktadır. Sınırsız sorunların sınırlı ayet ve hadislerle nasıl çözüleceği de yine bu iki asıl 

vasıtasıyla bilinmektedir. Nitekim Fıkıh ve Fıkıh Usûlü’nün temel kaynağı öncelikli olarak 

vahiydir. Akıl bu vahyi Allah’ın muradını anlama noktasında yorumlamaya çalışır. İcmâlî 

delilleri ve hüküm istinbatına götüren metot ve kaideleri bilmek olan Üsûl-ü Fıkh ve şer’i amelî 

hükümleri tafsili delillerden çıkarma ameliyesi olan fıkhı esas almak önemli bir konudur. 

İslam dininin hükümlerine baktığımızda erkek ve kadınlara bir takım dini hükümler vasiyete 

kadar birçok fıkhî hükmü bu kitaplarda görmek mümkündür. Çalışmamızda sadece kadınlara 

yönelik olarak vaz edilmiş hükümleri karşılaştırmalı olarak temel naslar çerçevesinde ela aldık. 

Böylece klasik fıkıh ve modern çağda yazılmış fıkıh metinlerini esas alarak sadece kadınlara 

yönelik olan ibadet ve diğer konulardaki fıkhî hükümleri analiz ederek ortaya koymaya çalıştık. 

1. Sosyal Hayat Konusunda Sadece Kadınlara Yönelik Fıkhî Hükümler 

İnsan medeni bir varlık olarak yaratılmıştır. Onun Ferdî ve içtimaî olarak birtakım görevleri 

bulunmaktadır. Bu görevlerini icra etmek için sosyal hayata dâhil olması gerekir. Kadın ve 

erkeğin hayatı idame için eğitim, sağlık, çalışma ve seyahat gibi bazı ortamlarda bulunmaları 

elzemdir.9 Bu sebeplerden dolayı İslam dini Müslüman kadın ve erkeklere bazı sorumluluklar 

yüklemiştir.  Kadın ve erkek İslam dininin vaz ettiği bu kurallara riayet ettikleri takdirde 

kendilerine düşen görevleri ve sorumluluklarını icra etmelerinde herhangi bir beis 

bulunmamaktadır.10 

1.1. Kadının Evinden Çıkıp Seyahat Etmesi 

İslam dini getirdiği hükümlerle hayatı dizayn ederek insan için yaşamı kolaylaştırmıştır. Bu 

bağlamda bir takım kurallar beyan etmiş ve toplumsal güvenliği sağlamıştır. İslam dininin 

hükümleri hayatı kolaylaştırmak için tesis olunmuştur. Nitekim Allah ilahi hitabındaki “ben 

size kolaylık dilerim zorluk dilemem” ifadesiyle insanlığa bu prensibini bildirmiştir. Aile 

toplumun esasıdır. Kadın da aileyi şekillendiren ilk bireydir.  Aile de bu bakımdan fertlerin 

adeta cenneti, huzur ve mutluluğunun merkezidir. İslam kadının mahremiyle birlikte yolculuğa 

 
7 en-Nahl, 16/97. 
8 el-Bakara, 2/187. 
9 Faruk Beşer, Hanımlara Özel İlmihal İstanbul: Nun Yayıncılık, 1995, 13-19. 
10 M. Cemal Öğüt, Müslüman Kadınların Hususi Hallerine Dair Dini Bilgiler Kadın İlmihali İstanbul: Bahar 

Yayınları, ts.  
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çıkmasını istemiş olmasıyla birlikte sosyal değişim çerçevesinde güvenli bir ortam olduğunda 

kadının tek başına da seyahat edebileceği ifade edilmiştir. Bu bakımdan kadın güvenlik gibi 

şartlar uygun olduğunda mescide gidip ibadet edebilir. Ayrıca eğitim, sağlık ve benzeri diğer 

işler için gerekli yolculukları yaparak toplumsal hayata katkı sağlayabilir.  

Kadının mahremi olmadan seyahate çıkamayacağına dair rivayetleri sosyal değişim ve 

zaruretler bağlamında yeniden değerlendirmek gerekir. Hadislerde “Allah ve ahirete iman eden 

bir kadının beraberinde babası, oğlu, kocası, kardeşi ve yahut nikâhı haram olan birisi olmadan 

üç günlük bir mesafeye seyahat etmesi helâl değildir.”11 gibi ifadeler zikredilmiştir. Hanefî 

âlimler bu rivayetleri hükümlerine mesnet sayarak kadının mahremi olmadan yolculuğa 

çıkmasını caiz görmemişlerdir.12 Ancak bu hükümlerin günümüzde yeniden değerlendirilmesi 

elzemdir. Zira kadın zaruri olduğu zaman eğitim, sağlık ve diğer benzeri durumlarda helal-

harama dikkat etmek şartıyla, yolun ve yolculuğun güvenli olması koşuluyla seyahat edebilir. 

Nitekim Hz. Aişe bazı yolculuklara katılmıştır. Âlimler bu konuda her ne kadar o müminlerin 

annesiydi o yüzden tek başına yolculuk yaptı deseler de bu durumun hayatın seyri açısından bir 

zaruret olarak görülmesi daha makuldür. Çünkü bazı kadınların mahreminin her zaman yanında 

bulunması mümkün değildir. Asıl olan İslami kaidelere uyarak seyahat etmektir.13 

1.2. Kadının Çalışması 

Kadının çalışması ve toplumsal hayata katkısı hususundaki tartışmalar insanlık tarihi kadar eski 

bir olgudur. Sanayi devriminden sonra kitlesel üretim ve ulus ötesi savaşlar kadının işgücü 

ihtiyacını doğurmuştur.14 Günümüzde ise kadın birçok alanda çalışmaktadır. Bu konudaki 

fikirler geleneksel değerler ve dini anlayışla sentezlenerek ortaya konulmuştur. Çoğu zaman da 

gelenek ve sosyal toplumsal kabuller dini anlayışın önüne geçebilmiştir. Kadının, erkek gibi 

evin içinde bazı sorumlulukları olduğu gibi evin dışında da bazı sorumlulukları 

bulunmaktadır.15 

Geçim hususunda asıl olan nafakayı erkeğin temin etmesidir. Fakat kadının da kendi fıtratına 

uygun olan işlerde çalışmasında İslam Fıkhı açısından bir sakınca bulunmamaktadır.16  Burada 

asıl olan bu işin tabiatı gereği kadının onu yapabilmesidir. Sosyal hayatın değişkenleri arasında 

eski zamanlarda olmayıp günümüzde var olan birçok meslek bulunmaktadır. Kadın kendini 

 
11 Müslim, “Hac”, 423; 416, 421 
12 Aynî, Umdetü’l-Karî, 7/130. 
13 İbn Mace Tercümesi, 8/69; Tuhfetü’l-Ahvezî, 4/332. 
14 İsmail Kocabıyık, Türkiye’de Çalışma Hayatında Kadının İstihdamı, Marmara Üniversitesi İ. İ. B. F. Dergisi, 

2005, 231-260. 
15 Mustafa Baktır, “İslam’da Kadının Çalışma Şartları”, Sosyal Hayatta Kadın, İstanbul: Ensar Vakfı Yayınları, 

2005, 121-149. 
16 Hayreddin Karaman, “Günümüzde Çalışan Müslüman Kadının Problemi”, Sosyal Hayatta Kadın, İstanbul: 

Ensar Vakfı, 333-348. 
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güvende hissedip emeğinin karşılığını aldığı tüm alanlarda çalışabilir.17 İslam’ın öngördüğü 

mahremiyetleri aşmadığı sürece maişetini temin etmesinde bir mani bulunmamaktadır.18 

Kadın, İslam tarihi seyrinde vahye erkekle eş değer olarak muhatap kabul edilmiştir. Bu 

çerçevede İslami hükümlerin bağlayıcılığında erkek ve kadın aynı rolü paylaşmışlardır. Mekke 

döneminde toplumsal cinsiyet bağlamında kadın çok nadir olarak hayata karışmaktaydı.19 

Kadınlar daha çok ev içinde ev işleriyle meşguldüler. Kadın imgesinin anlamında güçsüzlük 

örüntülenmişti. Fakat Medine hayatında kadınlar bağ bahçe işlerinde çalışmakta ve ticaretle de 

uğraşmaktaydılar.20 Toplumsal roller kadını sınırlamamıştı. Tarihi süreç bu şekilde devam 

ederken sanayi devrimiyle birlikte ücretli işçi kavramı oldukça güçlenerek bütün toplumlarda 

kendi etkinliğini hissettirmeye başladı. Bu süreç kadının ücretli olarak çalışması ve kazandığı 

ücret üzerindeki tasarruf hakkı gibi konuları da beraberinde getirdi. Kadının mahreminin 

olmadığı yerlerde başka kişilerle çalışması ve ev içi görevlerini yapamama riski büyük 

tartışmaları da ortaya çıkardı. Bu konuda İslam âlimleri bazı genel ve sosyal kabulleri de temel 

alarak kadının İslami kimliğine dikkat etmesi şartıyla çalışabilir olgusunu topluma beyan 

etmeye çalıştılar.21 Zira eskiye nazaran sosyal hayat ve kabul edilmiş birçok rol dönüşüme tabi 

tutulmuş ve başkalaşmıştır. Kamusal alan ve benzeri yerler kadınların çalışmasını bazı 

durumlarda zaruri hale getirmiştir. Sağlık, güvenlik, eğitim ve tekstil olmak üzere birçok alanda 

kadının kadına hizmeti bir ihtiyaca dönüşmüştür.22 Bu bağlamda kadının ücret karşılığı 

çalışması erkekte olduğu gibi doğal hayatın gereği olarak görülmesi icap eder.  

2. İbadetler Konusunda Sadece Kadınlara Yönelik Fıkhî Hükümler 

İslam Dinindeki hükümler Allah tarafından Hz. Peygambere bildirilerek oluşmuştur. Genel 

olgu bu yönde teşekkül etmiştir. Vahiy, akıl ve sosyal gerçeklikler bağlamında bu düşünce 

Müslümanlar tarafından irdelenmiş ve irdelenmeye de devam etmektedir. Bu durum sınırlı 

nasların sınırsız olaylara çözüm üretmesi problemini ortaya çıkarmış ve bu mesele de içtihat 

müessesesini kurumsallaştırmıştır. İbadetlere ait hükümlerin de yine dayanakları Kur’an ve 

sünnettir. Kadınların erkeklerden ayrı ve kendilerine ait fizyolojik, biyolojik ve ruhsal 

yapılarının olması birtakım farklılıkları beraberinde getirmiştir. Kadınlara ait hayız, nifas ve 

istihaze durumları onların bu zamanlarda ruhsat olarak ibadetlere ara vermelerine neden 

olmuştur. Bu halleri İslam dini tarafından bir eksiklik değil sadece kadınlara özgü fizyolojik 

özel durumlar olarak kabul edilmiştir. Kur’ân’da “Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki: O 

 
17 Huriye Martı, Hakları ve Saygınlığıyla İslam’da Kadın, Ankara: TDV Yayınları, 2018. 
18 Ali Osman Koçkuzu, “Toplumumuzda Kadını Çalışmaya İten Sebepler ve Bunun Sonuçları”, Sosyal Hayatta 

Kadın, İstanbul: Ensar Vakfı, 315-327. 
19 Rıza Savaş, Hz. Muhammed Devrinde Kadın, İstanbul: Ravza Yayınları, 1991; 34-45.  
20 İbrahim Canan, “Hz. Zeynebin Hane-i Saadet’teki İş Atölyesi” Sosyal Hayatta Kadın, İstanbul: Ensar Vakfı, 

2005, 113-119. 
21 Mehmet Paçacı, “Çağdaşçı “Kur’ân’da Kadın “ Yorumunun Eleştirisi”, Tarihten Günümüze Kur’ân’a 

Yaklaşımlar, İstanbul: İlim Yayma Vakfı, 2010, 559-585. 
22 A. İzzetbegoviç, Müslüman Kadın- Kadın ve Anne (İslam’daki Kadın Meselesinin Araştırılmasına Bir Katkı) 

çev. Rahman Ademi Malatya: Malatya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2006, 5-6. 
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bir rahatsızlıktır…”23 İfadesiyle hayız kadına ruhsal ve fiziksel olarak sıkıntı veren durum 

olarak açıklanmıştır. Bu konuda Hz. Peygamber’in çeşitli hadisleri rivayet edilmiştir. “Bu hayız 

Allah’ın, Âdem (a.s)’in kızlarına yazdığı bir haldir.”24 Âdetli kadının temiz olmayan yönü 

sadece âdet kanıdır. Bu konu da Hz. Aişe’den gelen bir rivayet şöyle açıklanmaktadır: “Ben 

âdetli iken, Resulullah kucağıma yaslanır. Kur’ân okurdu.”25, “Âdetli iken kemikleri ısırır, 

sonra ona verirdim. Alır ve benim ısırdığım yerden Hz. Peygamber ısırırdı. Yine âdetli olduğum 

halde su içtiğim kabı O’na verirdim. Allah Resulü kabı alır ve ağzını, benim ağzımı koyduğum 

yere koyar ve suyu oradan içerdi”26  Hanefilerde hayızın en azı üç en fazlası ise on gün ve on 

gece, lohusalıkta da kırk gün esas alınmıştır.27 Şafiîlerde ise hayızda en kısa süre bir gün en 

uzun süre de onbeş gün, lohusalık günleri ise altmış gün olarak kabul edilmiştir.28 Genel olarak 

süreleri hakkkında farklı bakış açıları olsa da kadınların hayız ve lahusalık dönemlerindeki 

fizyolojik durumlarını göz önünde bulundurarak başta namaz olmak üzere oruç, zekât ve hac 

ibadetlerinde kadınlara ait bazı özel hükümler beyan edilmiştir. 

2.1. Namaz 

Kadınlar ibadet etme sorumluluğu konusunda erkekler gibidirler. Namazı normal şartlarda beş 

vakit kılmakla mükelleftirler. Fakat kendilerine has bir durum olan hayız ve nifas dönemlerinde 

Allah’ın verdiği bir ruhsat olarak beş vakit namaz ve tilavet secdesi gibi ibadetlerden 

muaftırlar.29 Bu zamanlarda dua ederek veya dua niyetiyle Kur’an okuyarak vakit geçirirler. 

Hz. Peygamber Fatıma binti Hubeys’e “…Önceden âdet kanaması gördüğün kadar namazı 

bırak; o günler bittiğinde gusül abdesti al ve namazını kıl”30 demiştir. Hz. Aişe de, bir kadın 

kendisine hayızlı iken namaz kılabilir miyim dediğinde sen haruri misin? Biz Resulullah 

zamanında hayızlı iken oruç tutmaz ve namaz kılmazdık. Namaz tekrar ettiğinden dolayı 

sonradan sadece orucun kazasını yapardık demiştir.31 Kadınlar Cuma ve bayram namazlarına 

katılmakla da mükellef değildirler. Kendi aralarında cemaatle namaz kılabilirler. Fakat bu bir 

zorunluluk teşkil etmemektedir. Kadın sadece kadın cemaate imamlık yapabilir. Bu imamet 

pozisyonunda kadınlarla aynı hizada durarak namazı eda eder.32 

 
23 Ebû Dâvud, “Tahâre”, 119. 
24 Müslim, “Hayz”, 16. 
25 Buhârî, “Hayz”, 1, 7. 
26 Buhârî, “Hayz”, 2, 3; Müslim, “Hayız”, 13. 
27 Kasani, Bedaî, 1/39; İbn Hümam, Fetu’l-Kadir, 1/11; İbn Rüşd, Bidayetü’l-Müçtehid, 1/48; İbn Kudame, Muğni, 

1/308. 
28 Ebû Dâvud, “Tahâre”, 119; Kasani, Bedaî, 1/41-43; Meydani, Lübab, 1/352. 
29 Nevevî, el-Mecmu’, 2/383-384; İbn Kudâme, eş-Şerhu’l-Kebîr, 1/348; Karafî, ez-Zehire, 1/375; İbn Abidin, 

Reddu’l-Muhtar, 1/484-485. 
30 Buhari, “Hayız”, 7. 
31 Müslim, “Hayız”, 15. 
32 Merğınânî, el-Hidaye, 1/56; Zuhaylî, İslam Fıkhı Ansiklopedisi, 2/192, Zeylaî, Nasbu’r-Râye, 1/ 30-31; İbn 

Kudame, el-Muğni, 2/143. “Kadınlar erkeklere, arabî muhacire ve facir mü’mine imamlık yapamaz.” San’ânî, 

Sübülü’s-Selam, 2/426, 456. 
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Kadının farz, vacip, sünnet, nafile namazlardan hangisi olursa olsun kılması ve şükür secdesi 

yapması âdet ve lohusalık döneminde caiz değildir.33 Hanefî mezhebine göre bir vakit namazın 

herhangi bir diliminde kanamanın gelmesi, o vaktin farziyetini düşürür. Namaz içinde dahi olsa 

farziyet düşer. Nafile namazda iken kanama olduğunda bu namazı sonradan kazâ etmesi 

gerekir.34 Âdet ve lohusalık bittiğinde ise kadın içinde bulunduğu namazı kılmakla 

mükelleftir.35 

Şafi mezhebine göre ise bir vakit namazın başlangıcında, namazı kılacak kadar vakit geçtikten 

sonra kanamanın gelmesi durumunda bu namazı kılmak vacip olur. Âdeti bittiğinde bu namazı 

kazâ eder.36 Âdet ve lohusalık bittiğinde kadın namaz için gusül eder ve namazı kılar. Namazı 

kaçırdığı takdirde kazâsını yapar.37 Adet ve lohusalık dönemlerinde namaz kılmayan kadınların 

namaz vakitlerini tesbih, hamd, zikir ve tefekkür ile geçirmeleri müstehap görülmüştür.38 

2.2. Oruç 

Oruç bütün Müslümanlara farz kılınmış bir ibadettir. Ramazan ayına yetişen, Müslüman olup 

buluğ yaşına ermiş kadın ve erkek oruç tutmakla mükelleftir. Kadın özel günlerinde oruç 

tutmayıp diğer günlerinde bunları kaza eder. Bu konu sünnet ile sabittir. İslam dini psikolojik 

olarak eza diye tarif ettiği hayız döneminde kadının yaşadığı birtakım gerginlikleri de göz 

önünde bulundurarak bu döneminde kadını bazı ibadetleri yapmaktan muaf tutmuştur. Bu olayı 

bir eksiklik değil bir hastalık olarak görmüştür. Hastalık ise İslam dininde ibadet olarak kabul 

edilmektedir. Sabır ile bu dönemi geçiren kadın ibadet etmeye devam etmektedir. Fıkhî açıdan 

kendine tanınan ruhsatı kullanmaktadır.39  

İslam âlimleri âdet ve lohusalık dönemlerinde kadınların farz ve nafile oruç tutmalarını caiz 

görmemişlerdir. Bu konuya delil olarak da Hz. Peygamberden rivayet edilen “…Âdet halinde 

hanımlar namaz kılmaz ve oruç tutmazlar…”40 uzun bir hadisi delil getirirler. İmsak vaktinden 

sonra kanaması kesilen kadınlar o günün orucunu kaza ederler. Yine imsak vaktinden önce 

hayız kanaması biten hanımların orucu tutmaları farzdır. Kadınlar imsaktan önce en uzun hayız 

müddetini esas alarak kanamaları biter bitmez gusül abdesti alırlar ve oruca niyet ederler. Gusül 

abdesti almaya imsak vakti yetmez ise o günü kaza ederler.41 

 

 
33 Nevevî, el-Mecmu’, 2/383-384; İbn Kudâme, eş-Şerhu’l-Kebîr, 1/348; Karafî, ez-Zehire, 1/375. 
34 İbn Âbidin, Menhelu’l-Varidin, Mecmu’atü’r-Resâil, 1/91. 
35 İbn Âbidin, Menhelu’l-Varidin, Mecmu’atü’r-Resâil, 1/90. 
36 Şerbinî, Muğni’l-Muhtac, 1/132-133. 
37 Remlî, Nihayetu’l-Muhtac, 1/394-397. 
38 İbn Âbidin, Menhelu’l-Varidin, Mecmu’atü’r-Resâil,1/110. 
39 Buhari, “Hayz”, 7; Müslim, “Hayz”, 15. 
40 Buhari, “Hayz”, 7; Müslim, “Hayz”, 15. 
41 Serahsi, el-Mebsut, 3/152; İbn Kudame, el-Muğni, 1/348; Karafi, ez-Zahire, 1/375; Şerbeni, Muğni’l-Muhtac, 

1/109. 
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2.3. Zekât 

Zekât İslam dininin beş esasından biridir. Zekât borç karşılığı olmaksızın elde mevcut ve 

ekonomik getirisi olan yani nâmi mallardan verilir. Zekâtın vacip olmasının şartı olarak 

mallarda şu özelliklerin olması gerektiği sıralanmıştır: Malın kişinin mülkiyetinde olması, artıcı 

olması, asli ihtiyaçlarından (havâic-i asliyye) fazla olması, nisap miktarına ulaşmış olması, borç 

karşılığı olmaması.42 

İslam dini kişinin mal varlığı yukarıda ifade edilen şartları taşıması koşuluyla kadın ve erkek 

fark etmeksizin zekât vermesini şahıslara vacip kılmıştır. Bayanların ziynet eşyalarının zekâta 

tabi olup olmadığı konusu tarih boyunca tartışılmıştır. Bu konuya dair aleyhte ve lehte bazı 

naslar mevcuttur. Rivayete göre asr-ı saadette Hz. Peygamber bazı kadınların ziynet olarak altın 

ve gümüş takılar taktığını gördüğünde bu takıların zekâta tabi olduğunu ifade etmiştir. Bu naslar 

İslam hukukçuları arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.43  

Şafiî, Malikî ve Hanbelîlerden oluşan çoğunluğa göre kadınların kullandıkları altın ve gümüş 

takılar zekâta tabi değildir. 200 miskal (850 gr)’a kadar takılar zekâttan muaftır. Tasarruf amaçlı 

takılara ise zekât düşer demişlerdir.  Hanefî fakihlerine göre ise kadınların ziynet eşyaları nisap 

miktarına ulaştığı takdirde zekâta tabi olur.44 

2.4. Hac 

İslam hukukunun temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’e göre insanın değer ve sorumluluğunun 

beyan edildiği birçok ayette kadın ve erkek ayırımı yapılmamıştır.45 İslam dininin diğer 

şartlarında olduğu gibi hac ibadetinde de farz hükmü kadını da kapsamaktadır. Hac ibadeti 

akıllı, sağlıklı ve maddi durumu yerinde olan Müslüman erkek ve kadınların tamamına farzdır. 

Kadın hac yaptığında sevabı, yapmadığı takdirde sorumluluğu kendisine aittir. “Onda apaçık 

deliller, Makâm-ı İbrahim vardır. Oraya kim girerse güven içinde olur. Yolculuğa çıkmaya 

gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır…”46 bu ayette cinsiyet 

değil hacca gitmeye güç yetirmek esas alınmıştır. Hadiste de hac ibadeti kadının cihadı olarak 

kabul edilmiştir.47 Genel durum bu olmakla birlikte diğer ibadetlerde olduğu gibi hac esnasında 

da kadınların erkeklerden faklı bazı hükümlere tabi tutuldukları da bir gerçektir.  

Kadınların ihramı niyet ve yüzlerini açık bulundurma zorunluluğu ile simgelenir. Kadınlar 

ihrama girdiklerinde Rasulullah tarafından eldiven kullanmaları ve yüzlerini örtmeleri 

yasaklanmıştır.48 Haccın kadınlara farz olması için can, mal ve namus güvenliği sağlanması 

 
42 Mevsilî, el-İhtiyar, 1/99. 
43 Ebu Dâvud, “Zekât”, 4; Tirmizi, “Zekat”, 12; Nesai, “Zekat”, 19. 
44 Muvatta, “Zekat”, 5; Mesilî, el-İhtiyar, 1/110; Meydâni, el-Lübab, 1/150. 
45 el-Bakara, 2/21; en-Nisa, 4/1. 
46 Al-i İmran, 3/97. 
47 Tecrid-i Sarih, 6/59. 
48 İbrahim Canan, Hadis Ansiklopedisi, 4/2. 
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gerekir. Ayrıca eşi ölmüş veya boşanmış kadınların iddet süresini doldurmuş olması da şart 

koşulmuştur. 

Kadınlar ihrama girdiklerinde normal giysilerini ve ayakkabılarını giymeye devam ederler. 

Başlarını örterler. Yüzlerini ise açık tutarlar. Telbiye, tekbir, tehlil veya diğer zikirlerde seslerini 

erkekler gibi yükseltmezler.  Tavafta ıztıbâ ve remel, sa’yde ise hervele yapmazlar. İhramdan 

çıkmak için saçlarını tıraş etmeyerek sadece saç uçlarından bir tutam keserler. Adet ve lohusalık 

dönemlerinde tavafın dışında tüm hac menâsikini yapabilirler. Bu hallerinde oldukları için farz 

olan ziyaret tavafını yapamamaları halinde bayramın ilk üç gününden sonra yapmaları veya 

veda tavafını terk etmeleri nedeniyle kendilerine herhangi bir ceza gerekmez.49 Diğer farlılıklar 

ise sırf kadınlık hallerinden kaynaklanan durumlardır. 

 

SONUÇ 

Allah insanı mükerrem bir varlık olarak yaratmıştır. Bu bakımdan insan bizatihi değerlidir. 

Ancak insanoğlu bir erkek ve bir dişiden türetilmiştir. Cinsiyet açısından birbirlerinden farklı 

özelliklere sahiptirler. Fakat ilahî teklif konusunda ise kadın ve erkek cinsiyet olarak eşit şekilde 

görülmüştür. Bu çerçevede sorumluluk ve görev bakımından kendilerine birtakım 

yükümlülükler sunulmuştur. Genel durum bu olmakla birlikte fiziki olarak iki şeyin birbirine 

eşit olması yaşadığımız dünya ikliminde bilimsel çalışmalar sonucunda mümkün 

görülmemiştir. Bu bakımdan kadın ve erkek birbirlerini tamamlayan varlıklar olarak tarif 

edilmiştir. Her ikisinin farklı özellikleri bulunmaktadır. İbadet sorumluluğunda ise teklife eşit 

şekilde muhatap olmuşlardır. İlahi iradenin yüklediği ibadet sorumluluğunun yanında, 

ibadetlerin icrası esnasında kadınla erkeğin kendine ait fizyolojik yapıları, psikolojik durumları, 

yaşadıkları topluma ait sosyolojik ve tarihsel şartların onları bir ve eşit tutmadığı da bir 

gerçektir. Çalışmamızda mezhepsel farklılıklara detaylı bir şekilde girmeden İslam’ın temel 

nasları çerçevesinde sosyal hayat ile ibadetler alanında kadın ve erkek arasındaki dinî 

hükümlerin farklılıklarına değindik. Nitekim sosyal hayat şartları ve ibadet uygulamalarının 

yanında kadınlar, ceza hukuku konusunda da erkeklerden ayrı olarak prensipte had infazının 

ispatında şahitlikleri kabul edilmemiştir. Aile hukuku ve muamelat hukukunda ise kadınların 

şahitliği erkeklerle birlikte kabul edilmiştir. Ceza hukuku konularının detayına girmeden 

kadınlara yönelik sosyal hayat ile ibadetlerin icrasındaki farklılıklara değindik.  Ayrıca 

sosyolojik ve tarihi şartlar açısından kadın ve erkek arasında oluşan dini hükümlerin 

farklılıklarına değinerek bu dinî hükümlerin günümüz koşullarında nasıl uyunabileceklerinin 

de eleştirel analizlerini yaptık.  

 

 
49 İbn Âbidin, Reddu’l-Muhtar, 3/539; Nevevi, el-Mecmu’, 2/386. 
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ÖZET 

Osmanlı’da Batılılaşmanın resmi başlangıcı Tanzimat Fermanı’dır. Bu tarihten sonraki 

gelişmelerle birlikte Türk toplumunun tanıştığı edebî türlerden biri de tiyatrodur. Tiyatro 

özellikle Tanzimat döneminde hem seyircinin hem de yazarların en rağbet ettiği tür olmuştur. 

Türk tarihindeki önemli şahsiyetlerin ölüm yıl dönümünde ihtifaller düzenleyen Mehmed Ziya 

1868 yılında doğmuş, 1930 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. İhtifalci Mehmed Ziya adıyla da 

tanınan sanatçı, başta İstanbul olmak üzere Konya ve Bursa hakkındaki yazıları ile, bu şehirlerin 

tarih ve mimarisine katkıda bulunmuştur. Eden Bulur Yahut Merhametsiz Bir Valide ve 

Duvardaki Gölge adlı iki tiyatro oyunu bulunan sanatçının inceleme ve gezi yazısı türlerinde 

eserleri de bulunmaktadır. 

Eden Bulur Yahut Merhametsiz Bir Valide adlı tiyatrosunu 1298 yılında yazmıştır. Oyun 

Tercüman-ı Hakikat gazetesinde tefrika olarak yayınlanmıştır. Tiyatronun konusu kadın ve 

ailedir. Eser aile içi ilişkiler, eş seçimindeki yanlışlar, evlilikteki uyum ve eşlerin sadakati 

eleştirel bir dille ele alınmıştır. Genç yaşta varlıklı ama yaşlı bir erkekle evlendirilen Nafiye 

Hanım, gençlik arzularının önüne geçemeyerek gayri meşru ilişkilerin içerisine girer. 

Kocasından kurtulmak isteyen Nafiye Hanım, önce eşini zehirleyerek öldürür, daha sonra da 

çocuklarını zehirletir. Kocasının servetini elde ederek rahat ve güzel bir hayat sürmeyi 

amaçlayan Nafiye Hanım, Tanzimat dönemi romanlarındaki femme fatale kadın tipine benzer. 

Ahlakça düşük bir kadın olan Nafiye Hanım, eserin merkezinde en büyük kötülük figürüdür. 

Bütün femme fatale tipler gibi Nafiye Hanım da eserin sonunda yaptığı kötülüklerin cezasını 

bularak zabitlerce tutuklanır. Sosyal faydayı prensip edinen eserde Tanzimat dönemi 

anlatılarında olduğu gibi ibret dersi vermek amaçlanmıştır. 

Eserde olaylar neden-sonuç ilişkisine göre düzenlenmekle beraber, kurgusal bakımdan zayıftır. 

Kurguda rastlantılar belirgin olarak hissedilir. Olay örgüsündeki kişilerin dönemin diğer 

eserlerinde olduğu gibi tek yönlü; iyiler ve kötüler şeklinde çizildiği görülür. Bu çalışmadaki 

asıl amaç, Tanzimat sonrası Türk toplumunda ailenin yapısına ve aile ilişkilerine ayna 

tutmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Aile, kadın, evlilik, entrika, kötülük. 
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ABSTRACT 

One of the different literary genres Turkish society met with the developments after the 

Tanzimat Reforms, which is also the official beginning of Westernization, is theater. The theater 

is one of the most popular genres for both the spectators and the playwrights especially during 

the Tanzimat Period. He is called as İhtifalci Mehmed Ziya because he would organize 

ceremonies on death anniversaries of the important figures in Turkish history. The writer was 

born in 1866 and died in Istanbul in 1930. With his articles on Istanbul Konya and Bursa, he 

contributed to the history, and architecture of these cities. The writer has works in genres such 

as review, playwriting and travel literature. He has two plays: Eden Bulur Yahut Merhametsiz 

Bir Valide and Duvardaki Gölge. 

He wrote the play called Eden Bulur Yahut Merhametsiz Bir Valide in 1881. The play was 

published serially in Tercüman-ı Hakikat newspaper. The topic of the play is about women and 

family. The work expresses the relations in the family, the harmony, the loyalty of the spouses, 

the peace, the mistakes in choosing a spouse. Nafiye Hanım, who gets married with an old man 

at a young age, cannot avoid her desires of youth and get in dirty relations. Willing to get rid of 

his husband, firstly she kills her husband with poison and then she poisons her children too. 

Nafiye Hanım, whose purpose is to get her husband’s fortune and lead a happy life, resembles 

to the femme fatale woman type in Tanzimat period literature. Although Nafiye Hanım is 

married, she is in illegitimate relationships with others. However, like these women, Nafiye 

Hanım is also arrested by the officers and gets the punishment for her evil deeds at the end of 

the work. In the work, which adopts social benefit as a principle, it is aimed to give an example 

lesson, as in the narratives of the Tanzimat period. 

Although the events in the work are arranged according to the cause and effect relationship, the 

fiction is weak. The coincidences are felt prominently in fiction. As in the other works of the 

period, the characters in the plot are drawn as one-sided; good and bad. The main purpose of 

the study is to reflect the family structure and family relations in Turkish society after the 

Tanzimat reforms.  

Keywords: Family, women, married, intrigue, evil. 

 

Giriş 

Mehmed Ziya Bey 1868 yılında İstanbul’da doğar. Miralay Abdürrahim Hilmi Bey’in oğludur. 

Mekteb-i Sultani mezunudur. Bazı devlet memuriyetlerinde bulunan Mehmed Ziya Bey 

İngilizce, Fransızca, Rumca ve Latince bilir. Sanatçı 1930 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. 

Türk tarihindeki önemli şahsiyetlerin ölüm yıl dönümünde ihtifaller düzenlediği için İhtifalci 



INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-VI 

December 20-22, 2022 
 

Abstracts Book 240 www.aegeanconference.com 

 

Mehmed Ziya ismiyle anılır. Eden Bulur Yahut Merhametsiz Bir Valide1 ve Duvardaki Gölge 

adlı iki tiyatro oyunu bulunmaktadır. Sanatçının bu iki oyunu dışında inceleme, tiyatro ve gezi 

yazısı türlerinde eserleri de vardır. Başta İstanbul olmak üzere Konya ve Bursa hakkındaki 

yazıları ile, bu şehirlerin tarih ve mimarisine katkıda bulunmuştur. 

Batılı anlamdaki ilk tiyatro kabul edilen Şair Evlenmesi’nden sonra yazılan tiyatroların hepsi, 

konu ve tema olarak dönemin sosyal ve siyasi yapısından beslenir. “XIX. Yüzyıl tiyatro eserleri 

yazıldıkları devre sıkı sıkıya bağlıdır. (...) Eserlerde daha ziyade zorla evlendirmeler, aile, 

kadın, terbiyesi, seyahat, sınıf ve meslek ayrılıkları, esirlik ve esirliğin reddi, eşitlik, namus, 

örtünme, ana babaya saygı, Osmanlılık, İslam birliği, vatan sevgisi, hürriyet aşkı, batı 

hayranlığı, geleneklere karşı isyan ve bu konular içindeki dejenere tipler ele alınmış ve 

işlenmiştir. Böylece yeni bir medeniyet karşısında birtakım eksikliklerimiz ve ihtiyaçlarımızı, 

edebî türler vasıtasıyla ifade ederken, eserlerin muhtevası da kendiliğinden çıkmış olur” 

(Yalçın-Aytaş, 2005: 191). 1870’lerden sonra Osmanlı Devleti iç ve dış siyasette, ekonomide 

ve kültürde hayli sıkıntılar yaşamaya başlar. Bu sıkıntılar gölgesinde yazmaya çalışan dönemin 

sanatçıları, daha kolay bir yol seçerek politikadan uzak konulara yönelirler. Bu dönemdeki 

tiyatrolarının hemen hepsi devletin içinde bulunduğu şartlar ve dönemin siyasi yapısı gereği 

toplumsal sorunlara odaklanmıştır. Bunun sonucunda tezli eserler ortaya çıkmıştır. Aşk, Batılı 

yaşam, aile, evlilik ve toplumsal konular ekseninde yazılan oyunları “Niyazi Akı “halk 

dramları” olarak adlandırır. Ona göre “halk dramları Tanzimat devrinin, Doğulu kalma yahut 

Batılı olma görüşleri arasında bölündüğü, düşüncenin, zevkin, yaşamın ikiliğe düştüğü bir 

huzursuz dönemde yazılırlar” (Akı, 1989: 177). Teknik bakımdan kusurlu yanları çok olan bu 

oyunların büyük bölümü sosyal faydayı esas alan ve okunmak için yazılan metinlerdir.   

 

Eserin Kimliği 

Tiyatro, duygu ve düşüncelerin etkili bir şekilde ifade bulduğu edebî türlerin başında gelir. Bu 

nedenle Batılı anlamdaki ilk tiyatrodan itibaren halkın bilgilendirilmesi ve eğitilmesi 

amaçlanmıştır. Mehmed Ziya Bey, edebiyata tiyatro yazarak adım atmış bir yazardır. Eden 

Bulur Yahut Merhametsiz Bir Vâlide (1882) yılında yazılmıştır. Oyun Tercüman-ı Hakikat 

gazetesinde tefrika olarak yayınlanmıştır. Dört fasıldan oluşan oyun kırk iki sayfadır. Her fasıl 

ise üçer meclis olarak kurgulanmıştır. Eserdeki dil dönemine göre yalındır. Mehmed Ziya Bey, 

oyunun başındaki Tazarru ve Niyaz adlı başlıkta on üç yaşında yazdığı eserindeki kusurların 

hoş görülmesini ister. Niyazi Akı, bu eseri “halk dramı” olarak görür. Akı’ya göre yüksek 

gerilimlerin olmadığı ve genellikle üç veya dört bölümden oluşan halk dramlarında adım adım 

hazin sonuca varılır. Bu dramlarda sonuç adeta daha ilk çatışmada belirmeye başlar. Ardından 

 
1 Çalışmadaki alıntılarda şu baskı kullanılmıştır: Mehmed Ziyâ (2022), Eden Bulur Yahut Merhametsiz Bir    

   Vâlide (Haz: Selami Çakmakcı), Ihlamur Akademi Yayınları, İstanbul.    
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gelen olaylar aksiyonu ağırlaştırmak ve sonucu geciktirmekten başka bir şey değildir (Akı, 

1989: 182). 

Olay Örgüsü 

Eserin olay örgüsü halk dramlarının yapısına benzer olarak üç bölümden oluşur. Bunlar: durum, 

ters durum ve sonuçtur. Olay örgüsünde büyük bir gerilimin olduğu söylenemez. Ailesine 

yaptığı kötülüklerin ortaya çıkıp çıkmayacağı ise olaydaki asıl gerilimdir. Olaylarda aşama 

aşama sonuca yaklaşıldığı ve düğümün çözülmeye başlandığı görülür. Olay örgüsündeki bütün 

gerilim, heyecan ve merak başkişinin gerçek kişiliğinin ve yaptığı kötülüklerin öğrenilmesidir. 

Eserdeki temel çatışma Nafiye Hanım’ın ailesi, çocukları ve eşine olan sorumluluklarını yerine 

getirmemesidir. Onun, çocuklarından gizli olarak gittiği “yeşil türbe” diye belirtilen evin gizemi 

de olaydaki diğer merak konusudur. Olay örgüsündeki kırılma noktaları; Cavit Bey’in kendisini 

evine çağıran Celal Bey’in yanına giderek orada annesiyle ilgili bilgileri öğrenmesi, Cavit 

Bey’in Feride Hanım’a aşık olması ve evlenmesidir. Celal Bey ve ailesinin ona merhamet 

duymasını sağlamıştır.  

Kendisinden yaşça büyük bir erkekle evli olan ve iki de çocuğu bulunan Nafiye Hanım, 

kocasından kurtulmak için onu zehirleyerek öldürür. Ardından evlendiğinden beri gayri meşru 

ilişkiler yaşadığı Rüstem Bey’le rahat bir hayat sürdürmek için kızı ile oğlunu da zehirler. 

Kadının amacı çocuklarının payına düşen mal ve parayı almaktır. Ancak doktorların zamanında 

müdahalesiyle ikisi de ölümden kurtulur. Nafiye Hanım’ın oğlu ve kızı Fıtnat Hanım 

annelerinden hiç şüphelenmeyip yaşanılan olumsuzlukları kader diye takdir ederler. 

Komşulardan Celal Bey ile kardeşi Nihat Bey, Nafiye Hanım’ın peşine düşer ve girip çıktığı 

mekânları öğrenirler. Cavit Bey, annesi hakkında bütün bilgileri öğrenir. Nafiye Hanım, yaptığı 

kötülüklerin zamanla ortaya çıkması sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderilir.  

Olayın sonuçlanmasında komşuların rolü büyüktür. Şahısların Nafiye Hanım’ın kötülükleri ile 

kişiliğinin ortaya çıkarılmasında oynadığı rol, geleneksel anlatılarımızdaki yardımcı kişilerin 

eylemlerine benzer. Eserin her faslında belli şahıslar ön plandadır. Birinci fasılda Cavit Bey ve 

Fıtnat Hanım; ikinci fasılda Celal Bey, Nihat Bey, Abdülhak Efendi ve Cavit Bey; üçüncü 

fasılda Nafiye Hanım, Cevriye Hanım, Misli Eda ve Cavit Bey; dördüncü fasılda ise Cavit Bey, 

Feride Hanım, Hekim Dimitraki Efendi ve Celal Bey’in olay örgüsünde işlevi yüksektir. Eserin 

olay örgüsü şöyledir: 

Birinci Fasıl 

- Cavit Bey’in, ölen pederinin üzüntüsüyle annesiyle konuşması ve gelecek planları 

yapması 

- Cavit Bey’in, babasından kalan bütün mirasını annesine vermek istemesi 

- Nafiye Hanım’ın oğlunun isteğini geri çevirerek düşünmesi için süre vermesi 
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İkinci Fasıl 

- Cavit Bey’in eğlence âlemlerine katılmak için Çatalca’ya gitmesi 

- Cavit Bey’in eğlence hayatı hakkında Celal Bey ile Nihat Bey’in konuşmaları 

- Celal Bey ile Nihat Bey’in, Nafiye Hanım’ın Rüstem Bey’in bulunduğu kötü 

mekânlarda buluştuğunu öğrenmeleri  

- Cavit Bey’i bu durumdan haberdar etmek için Celal Bey’in evine çağrılması 

- Abdülhak Efendi’nin tanık olduğu bir miras meselesinin bu evde Cavit Bey’e bir ibret 

dersi olarak anlatılması  

- Celal Bey ile Nihat Bey’in, Cavit Bey’e mirasını annesine terk etmesinin yanlış 

olduğunu söylemeleri 

- Celal Bey’in, Cavit Bey ile kızı Feride Hanım’ın birbirlerini sevdiklerinin öğrenmesi 

- Cavit Bey’in subay olarak göreve başlaması 

 

Üçüncü Fasıl 

- Nafiye Hanım’ın Cavit Bey ve Celal Bey tarafından sürekli takip ettirilmesi 

- Cevriye Kadın’ın Rüstem Bey’in planlarını Nafiye Hanım’a bildirmesi 

- Cevriye Kadın’ın Nafiye Hanım’ı Rüstem Bey’in etkisiyle çocuklarını zehirletme 

konusunda ikna etmesi 

- Nafiye Hanım’ın Bezm-i Gül aracılığıyla Dilrüba’yı zehirlemesi 

- Cavit Bey’in onu tedavi ettirmek için eve hekim getirmesi 

- Cavit Bey’in Feride Hanım’la evlenmek isteğini annesine bildirmesi 

- Nafiye Hanım’ın oğlunu bu isteğinden vazgeçirmeye çalışması 

 

Dördüncü Fasıl 

- Cavit Bey ile Feride Hanım’ın evlenmesi 

- Cavit Bey ile Feride Hanım’ın hastalanıp yatağa düşmeleri 

- Hekimin onları muayeneye gelmesi 

- Yapılan yeni bir ilaçla ölümden kurtulmaları 

- Nafiye Hanım’ın Cavit Bey’in hasta yattığı eve gelmesi 

- Nafiye Hanım’ın yalanlarının ve kötülüklerinin ortaya çıkması 

- Nafiye Hanım’ın, kocasını ve çocukları ile Dilrüba’yı zehirlettiğinin anlaşılması 

- Nafiye Hanım’ın zaptiyelerce tutuklanması 

Şahıs Kadrosu 

Tanzimat dönemi anlatılarında şahıslar genellikle iyiler ve kötüler şeklinde bir şema hâkimdir. 

Geleneksel anlatıların yansıması olan bu durum, tiyatro eserlerinde de görülür. Eserin şahıs 

kadrosu oldukça kalabalıktır. “Halk dramlarında kişiler, karşılarına çıkan ters durumlarla, 
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engellerle savaşmaz, onları ortadan kaldırmak için hiçbir çaba harcamaz, hiçbir girişimde 

bulunmazlar” (Akı, 1989: 181). Eserdeki şahıslar, yazarın tematik çatışmayı 

şekillendirmesinde bir araç konumundadırlar.  

Eserin başkişisi Nafiye Hanım otuz beş yaşında bir kadındır. Kendisinden yaşça büyük biriyle 

evlilik gerçekleştirmiş olduğundan mutsuzdur. Aile isteğiyle gerçekleşen bu evlilikte, kocasının 

varlıklı olması en büyük etken olmuştur. Bir kötülük figürü olarak eserde yer alan Nafiye 

Hanım, gayrimeşru ilişkiler yaşayan bir kadındır. Evlenmeden önce görüştüğü Rüstem Bey’le, 

kocası ve çocuklarından gizli olarak görüşür. Anneliğin geleneksel sorumluluklarından uzaktır. 

Eserde kötü eş ve kötü anneliği temsil eden Nafiye Hanım, olumsuz bir kişilik olarak Tanzimat 

dönemindeki “fettan kadın” tipinin bir uzantısıdır. “Fettan kadın tipi başlangıçtan beri Türk 

tiyatro yazınının da gözde kişisi olmuştur” (Şener, 2012: 34). Nafiye Hanım çocuklarının annesi 

değil âdeta düşmanıdır. Kocasına eş olmamış, çocuklarına bir şefkat göstermemiştir. Paraya da 

aşırı düşkün olan bu kadının şefkati ve sevgisi sahtedir. Çocuklarını hep seviyormuş gibi yapar. 

Onun kişiliğine dair ayrıntılar, hizmetçisi Dilrüba’nın monologunda verilir. Kocasını 

zehirlediğini, evlendiğinden beri beri Rüstem Bey’le görüştüğünü, yalanlar söylediğini ve 

hileler yaptığını bilen Dilrüba’ya göre o, “Âh hanım kıyâfetinde kahpe. İnsan sûretinde 

şeytan(dır)” (s. 20). Oğlunun Feride Hanım’la evlenmesini istemeyen Nafiye Hanım, oğlunu 

zehirleyerek öldürmeyi tek çare olarak görmüştür.   

Olay örgüsündeki işlevi bakımından başkişiden sonra gelen Cavit Bey, Nafiye Hanım’ın 

oğludur. On sekiz yaşlarında bir delikanlıdır. Henüz askeri lisede okuyan bir öğrencidir. Edilgin 

bir karakteri vardır. Babasının ölümünden sonra düşündüğü tek şey annesi ile kız kardeşinin 

geçimidir. Memur olup ailesinin geçimini sağlamaktan başka bir şey düşünmemektedir. Eserde 

sorumluluğu ve iyiliği temsil eder. Dünya malında özü olmayan, dinî değerlerine bağlı, 

milliyetçi, devlete ve padişaha bağlı vatansever bir askerdir. Aşağıdaki satırlar onun kişiliğinin 

bütün yönlerini yansıtır niteliktedir: 

“Merhum pederimin hengâm-ı hayatında (hayat mücadelesinde) hiçbir şeye muhtaç değilken 

bundan sonra belki her şeye muhtaç olabiliriz. Öyle bir kara güne tesâdüf etmemek için 

şimdiden ihtiyatta bulunmak icap eder. Ben ne kadar genç isem de zamâne gençleri gibi hevâ 

ve hevese tâbi olduğumdan icâplı icâpsız sizi kırmak ve emrinizin hâricine çıkmak istemem. Bâ-

husûs (özellikle) mektepte olduğum için devlet ve millet sâyesinde her bir şeyim var. 

Düşündüğüm yalnız sizin ve hemşiremin terfiye hâli ve temîn-i istikbalidir. Ben sizi saâdette 

gördükçe sizden ziyâde mes’ûd olurum.” (s. 16) 

Cavit Bey, kız kardeşi ile birlikte masumiyeti temsil eder. Anlatıcı, ondan hep “bî-çâre” ve 

“zavallı çocuk” bahseder. Cavit Bey’in annesine olan duygular “bî-çâre çocuk anası olacak 

kahpeyi herkesin vâlidesi gibi şefkatli mürüvvetli bir kadın zannediyor da malını mülkünü ona 

bağışlamaya sa’y ediyor (çaba gösteriyor).” (s. 12) şeklindeki cümleyle aktarılır.  
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Cavit Bey’in henüz sekiz yaşında olan kız kardeşi Fıtnat Hanım, eserde masumiyeti temsil eder. 

Sekiz yaşındaki bu kız, okurun merhametini kazanan bir tiptir. Ailesinde olup bitenlerin 

farkında değildir. Dini değerlerine bağlı biri olduğundan sürekli babasının ruhu için Kuran 

okumaktadır. Cevriye Kadın, Rüstem Bey ile Nafiye Hanım’ın arasında vasıta rolünü oynayan 

bir kötülük figürüdür. Cavit Bey’in nişanlısı Feride Hanım ile kayınpederi Celâl Bey, onun eşi 

Atiye Hanım, küçük kardeşi Nihat Bey, mahalle imâmı Abdülhak Efendi, Rüstem Bey, Celâl 

Bey’in câriyeleri Pervin ile Bezm-i Gül, Nafiye Hanım’ın cariyeleri Dilrüba, Misli Eda ve Hoş-

Kadem, arabacı Dimitri, uşağı Mahmut, Celâl Bey’in uşakları Ömer Ağa ile Hüseyin Ağa, 

zaptiye mülâzımı ve diğer zaptiyeler, Hekim Dimitraki Efendi şahıs kadrosundaki diğer 

isimlerdir. Şahıs kadrosunda Nafiye Hanım, Bezm-i Gül, Cevriye Kadın ve Rüstem Bey 

dışındakilerin hepsi iyiler grubunda yer alırlar. Nafiye Hanım’ın yaptığı kötülüklerin cezasını 

bulmasında Celal Bey ve mahalle imamının rolü büyüktür. Celal Bey’den “mütehayyirâneden” 

diye bahsedilir. O, olayları mantık yoluyla değerlendiren akil bir kişidir. “Mahallenin 

mütehayyirânesinden” diye bahsedilen Celal Bey’in erkek kardeşi Nihat Bey de meraklı kişiliği 

ile olayın sonuçlanmasında ve Nafiye Hanım’ın kötülüğünün cezasını bulmasında etkili biridir. 

Nihat bey’in, kişiliği ile olayların sonuca nasıl etki ettiği aşağıdaki satırlarda anlaşılır:  

  “Nihat Bey - Ne yalan söyleyeyim. Herkesin hasenât ve seyyiatını (güzel vasiyetlerini) 

anlamak için dolaşmayı pek severim. Sanki ben hasenât ve seyyiat müfettişi tayîn edilmişim. 

Dün Nafiye Hanım’ın öyle süslü müslü bâ-husûs (özellikle) yalnızca sokağa çıkışı içimi 

gıcıkladığından arkasından gitmeye mecbur oldum. Öyle ya altı gün evveli efendi kocası vefât 

eden karı sokağa bile çıksa öyle süslenip de mi çıkmalı.” (s. 27) 

Nihat Bey, kocası ölen bir kadının süslenip sokağa çıkmasına hem şaşırmış hem de ondan 

şüphelenmiştir. Onu takip edince Rüstem Bey’in yanına gittiğini öğrenir. 

Rüstem Bey, eserdeki ikinci kötülük figürüdür. Babası da kendisi gibi kötü işler yapmıştır. 

Babası, yaptığı kötü işlerin anlaşılmaması için kapısını yeşil renge boyatır. Ahlak bakımından 

düşük biri olan Rüstem Bey, çocuklarını zehirletme fikrini Nafiye Hanım’ın ilk aklına getiren 

kişidir. Nafiye Hanım’la evlenmek için Cevriye Kadın’la haber gönderen Rüstem Bey’in gözü 

Nafiye Hanım’dan çok onun ölen kocasından kalan mirastadır. Kendisine göre Nafiye 

Hanım’ın çocukları ölürse bütün mirasa kendisi sahip olacaktır. 

Zaman:  

Eserde olayların yaşandığı yıl belli değildir. Olaylar henüz Cavit Bey on şekiz yaşında bir 

öğrenciyken başlar. Annesinin tutuklandığı sırada memur olarak çalıştığı belirtilir. Cavit Bey’in 

babasının ölümü ile annesinin tutuklanması arasında geçen süre eserin vaka zamanıdır. Dilrüba, 

Nafiye Hanım’ın gizli işler çevirdiğini itiraf ettiği monoloğunda, Nafiye Hanım’ın yanında 

geldiğinde altı yaşında olduğunu ve aradan sekiz yıl geçtiğini söyler. Böylece zamanı genişleten 

yazar, olayların başlangıcı ile sonu arasındaki süreyi de belirtmiş olur. Eserde Cavit Bey ile 

Feride Hanım’ın evlilikleri sırasındaki olaylar bahsedilmeyerek zamanda atlama yapılmıştır. 
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Dilrüba’nın anlattıklarından hareketle olayların başı ile sonu arasındaki geçen süre sekiz yıllık 

bir zaman dilimine denk gelir.  

Mekân: 

Eserde mekân sabit bir yer olmayıp, sürekli değişkenlik gösterir. Yazar, mekânda değişiklik 

yaparak metni sıkıcı olmaktan kurtarmak ister. Olayların yaşandığı mekân ve mekândaki dekor 

her faslın başında parantez işareti içerisindeki ifadelerle belirtilir. Eserin birinci faslında mekân 

Nafiye Hanım’ın ve ailesinin yaşadığı evin bir odasıdır. Bu odanın süslü olması onların refah 

seviyesi hakkında da okura bilgi verir. İkinci fasılda mekân Celal Bey’in evidir. Üçüncü fasılda 

mekân tekrar Nafiye Hanım’ın evindeki süslü odadır. Dördüncüde ise yeniden Celal Bey’in 

evidir. Bu fasılda olaylar Celal Bey’in evindeki gelin odasında geçer. Bu oda kızı Feride’nin 

gelin odasıdır. Böylece Cavit Bey’in evlenmesiyle birlikte annesinin evinde kalmadığı anlaşılır. 

Hem Nafiye Hanım’ın hem de Celal Bey’in evinin odalarının süslü olması varlıklı bir aile 

olduklarını gösterir. Olaylar, İstanbul’un başka mekânlarında da geçer. Cavit Bey’in işyerinden 

ayrılarak eğlenmek için gittiği Çatalca bu mekânlar arasındadır.  

Tema  

 Tanzimat döneminde Batılılaşmanın da etkisiyle aile hayatında bozulmalar ve kadın kaynaklı 

sorunlar yaşanmaya başlamıştır. “Tanzimat dönemi yazarlarının tiyatrolarında en çok eleştiri 

konusu yapılan durum genç kızların varlıklı ama yaşlı kişilerle evlendirilmesi meselesidir 

(Töre, 2016: 27). Mehmed Ziya Bey’in eserinde bu tür bir evliliğin getirdiği olumsuzluklar ele 

alınmıştır. Bu sorunlar dönemin halk dramlarında özellikle ele alınmıştır. Niyazi Akı’ya göre 

gelenekler, namus, aile düzeni, ana babaların çocuklarına, çocukların ana babalarına karşı 

davranışları, eğitim ve öğrenim halk dramlarının temel konuları arasındadır (Akı, 1989: 177). 

Mehmet Ziya’nın Eden Bulur Yahut Merhametsiz Bir Aile adlı eseri Tanzimat dönemi 

anlatılarının çoğunda işlenen aile, kadın, evlilik, annelik, aşk, cariyelik, kötülük ve yozlaşma 

gibi konu ve temalar üzerine kuruludur. Eserin ana izleği kadının toplum ve aile içindeki yeri 

ve önemidir. “Türk sosyal hayatının temelini oluşturan en kutsal birimi olan ailenin 

vazgeçilmez unsuru kuşkusuz kadındır. Kadın, anne, eş, abla vs. unvanlarla aile içinde olduğu 

kadar, kadın kimliği ile de Türk toplumunda önemli bir yere sahip olmuştur” (Yılmaz, 2003: 

3). Kadın ailedeki görevi ve konumuyla daha önemli bir konumsa yükselir. “Aile, cemiyetin 

taşıdır ve ev kurmak, mübalağa değil, bir devlet kurmak kadar teknik bilgi ve incelik isteyen bir 

iştir. Her aile küçük bir devlet olduğu için ve yuvayı dişi kuş yaptığı için!” (Safa, 1999: 27). 

Yazar, kadın olmanın vasıflarını, annenin görevlerini ve ailede kadının rolünü eserdeki eserin 

merkezi kadın figürü Nafiye Hanım’ın kişiliği ile verir. Nafiye Hanım ailesine ve kocasına 

bağlı, fedakâr kadın tipinin zıddıdır. Kocasının yanında bulunmasının nedeni onun maddi 

imkânlarıdır. Geçmişi hakkında fazla bilgi verilmeyen Nafiye Hanım, kocasını da çocuklarını 

da sevmez. Kendisine göre çocuklarının babası bile şüphelidir. Eserin birinci perdesindeki 

monoloğunda şunları itiraf eder: 
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“Nafiye Hanım - (Kendi kendine) Of! Az daha canım çıkacak idi. Biraz daha gitmese çıldırmak 

bir şey değil idi.  Sanki ölen sevgilim imiş. Ağlamaz isem o da olmaz. Bu kadar da ağlayacağımı 

ümîd etmez idim. Yalan yere ağlamak da biraz güç ama ne ise artık kolayını öğrendim. Ağlarken 

hep sahte gülerliğim meydana çıkacak diye korkuyor idim. Hele şükürler olsun babaları gibi 

çocukları da ahmak da anlayamadılar. Beni de gören evlâtlarına muhabbetli bir valide 

zanneder. Hâlbuki elimden gelse ikisini birden yok ederim. Babalarını ne kadar ne kadar 

sevdimse piçlerini de o kadar seviyorum. Babalarını paraları için sevdiğim gibi evlâtlarını da 

paraları için seveceğim. Ama bunları ben doğurmadım mı, kim doğurursa doğursun. Mademki 

sevmediğim bir herifin çocuklarıdır. Bir vakit de sevemem. Zavallı Cavit! Vereceğin liraları 

kabul etmem zannediyor da ricâlar micalar ediyor. İşte ikbal insanın böyle ayağına gelmeli. 

Hiç liralar kabul edilmez mi? Hiç o sarı renkli güzeller sevilmez mi? Evlâda muhabbet ne imiş. 

Muhabbet ancak liralara mahsustur. Liralar oldukça insan her istediğini icrâ edebilir kork 

evlâdın göremeyeceği bir işi birkaç altın beş dakikada bitirir. Allah dünyada altından ahirette 

imandan ayırmasın. Başka hiçbir şeyi işitmem.”(s. 18)   

Nafiye Hanım, çocuklarına hep yalan söyleyen, iffetsiz ve kocasına ihanet eden biridir. On iki 

yaşındayken Rüstem Bey’le görüşmeye başlamış, evlendikten sonra da bu ilişkisini 

sürdürmüştür. Kocasıyla evli kaldığı yirmi bir sene boyunca Rüstem Bey’le yasak aşk yaşar. 

Kendisini on beş yaşındaki kızlardan farksız görür ve bu nedenle sürekli süslenip dışarı çıkarak 

erkeklerin ilgisini çekmek için uğraşır. Kendisini genç yaşta yaşlı bir erkekle evlendiren ailesini 

suçlar. Yazar, kızların çok genç yaşta evlendirilmelerinin toplumsal bir soruna dönüştüğünü 

Nafiye Hanım’ın monoloğunda şöyle verilir: 

“Hınzır bir cadılar! Bir kızın başından nikâh geçince kocası ne kadar çirkin olsa yine severmiş 

derler de bî-çâre kızların başını ateşe yakarlar. İşte birisi ben başımdan nikâh geçeli yirmi 

yirmi bir sene oldu da Rüstem’i hâlâ unuttum mu? Sanki nikâhım Rüstem’e kıyılmış? Fırsat 

buldukça gidip görüşmekten geri kaldım mı? Çâre yok. Bir kere gönül sevmiş. Hem sevdiğim 

vakit daha on iki yaşında bir çocuk idim. Hâlâ bundan sonra bütün bütün seveceğim. Gönlümün 

kâhyası da kalmadı. Şimdi öbür dünyada kim bilir ne hâldedir. Darısı ihtiyar heriflerin başına! 

Kim bilir kaç tane bî-çâre genç kızlar birtakım hevâperest (zevk ve eğlenceye düşkün) 

ihtiyârların koynunda çürüyüp gidiyorlar. Varsın çürüsünler. Benim kişi akıllı olsunlar da 

yüzlerine gülsünler kendisini sevdirsinler.”(s. 19) 

Nafiye Hanım’ın eşini sevmeden evlenmesi, yaş bakımından ondan küçük olması ve onu 

aldatması ailenin geleceği için bir tehdide dönüşmüştür. Oysa “aile bireyin varoluş bilincine 

vardığı yerdir” (Sakallı, 2021: 236). Nafiye Hanım’ın çocukları Cavit Bey ile Fıtnat Hanım, 

aile olgusunun verdiği bir bilinçten yoksun kalmışlardır. Burada kadının ailedeki rolü ve 

annelik görevine gönderme yapan “yuvayı yapan dişi kuştur” sözü anlam kazanır ki, oyunun 

sonunda  “yuvayı yıkan da dişi kuştur” şeklinde manidar bir sonuçla karşılaşılır.   
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Annesinin yozlaşmış kişiliğine karşılık Cavit Bey, eserdeki tematik değerlerin temsilcisidir. 

Anlatıcı, zaman zaman sözü ona emanet ederek mesajı belirgin hale getirir. Otoriteyi temsil 

eden babası ölünce evin sorumluluğunu üzerinde hisseder. Annesi ile kız kardeşinin onuru ile 

yaşaması için maddi imkânlarını sorgular ve bu konuda annesinden görüş ister. Maddi konudaki 

endişelerini annesiyle de paylaşır. Bu konuda bir sorun yaşamaması için kendi payına düşen 

malı ve parayı annesine vermek ister. Ancak dizginlenemeyen arzulara sahip olan para ve 

şehvet düşkünü annesi Nafiye Hanım’ın iyi niyetinden şüphe duymaz. Hâlbuki annelerinin 

bütün amacı çocuklarından bir an evvel kurtulmak, kocasının bütün malına ve parasına sahip 

olmaktır. En nihayetinde ise Rüstem Bey’le rahat bir hayat yaşamaktır. Ayrıca Nafiye Hanım, 

Cavit Bey’e “Hem kız kısmına emniyet edilmez. Çünkü kızlar tekmîl (bütün) akrabalarını 

kocaları için fedâ ederler.” (s. 16) diyerek kocasının malının paylaşımında çocukları arasına 

nifak sokarak iki kardeşin arasını da açmak ister.  

Eserde sosyal hayat hakkında da ipuçları verilir. Rüstem Bey’in Bülbül Deresi yakınlarında bir 

yerde “kâr-hâne” işletmesi, dönemin sosyal yaşantısına ayna tutar. Yazar onun yaptığı işten 

bahsederken ironik bir dil kullanır. Eserdeki karşıt güç grubundaki şahıslardan Rüstem Bey’in 

kimliğine dair bilgileri de içeren Celal Bey ile kardeşi Nihat Bey’in aşağıdaki diyaloglarında 

ironik dil kullanır. Buradaki ironi ile, insanların dini değerleri kendi amaçlarına hizmet 

ettirdikleri sezdirilir. Celal Bey ile Nihat Bey, Nafiye Hanım’ın gündüzleri çocuklarını atlatarak 

gittiği mekân hakkında aralarında şunları konuşurlar:  

“Nihat Bey- Nereye gidecek her vakit gittiği hemen her gün ziyaret ettiği yeşil bir türbeye. 

Celâl Bey- Beis yok. Fenâ yere gitmemiş ya türbeye gitmiş belki sonra da camiye gitmiştir. 

Nihat Bey- Kah kah kah sahiden türbeye mi zannettiniz. Nafiye Hanım da türbe ziyaret edecek 

camiye gidecek yüz suret var mı? Gittiği türbe öyle yeşil bir türbe ki görünüşü türbe hakîkati 

kâr-hânedir (umumhanedir). Öyle bir kâr-hâne ki fabrika hâneleri değil. İnsan kâr-hâneleri. 

Orada zevk ve sefâhet (eğlence) olunup bazı zehirli okların uçları sivrileştirilir. Bu oklar 

düşman için hazırlanmayıp dostların cigergâhına sokulmak için hazırlanır. Orada namuslu 

erkekler iffetli hanımlar bulunmayıp Rüstem gibi alçaklar Nafiye Hanım gibi hayâsız 

utanmazlar bulunur. Anlayabildiniz mi? Hangi terbiyeye gittiğini fark edebildiniz mi? 

Celâl Bey- Anlaşıldı Bey’im. Anlaşıldı. Şu Bülbül Deresi kurbundaki çıkmaz sokak değil mi? 

Hani ya kapısı birkaç sene evvel sahibinin hacı olduğunu imâ etmek için yeşile boyanan hâne 

sahibinin oğlu Rüstem değil mi? Evet ne alçak olduğunu hep biliriz.” (s. 27-28) 

Eserde şahısların olaylar ve durumlar karşısındaki tavırları parantez içerisindeki ifadelerle 

doğrudan açıklanır ki bu, okurun mesajı zorlanmadan anlamasını sağlar. Şahısların tavırları bir 

veya birkaç kelimeyle “ağlar”, “ağlayarak”, “titrek seda ile”, “gözlerini silerek” şeklindeki 

kullanımlarla açıkça ifade edilir. 

Eserde dönemin gündelik hayatı ile sosyal hayatına ilişkin bilgiler de mevcuttur. Nafiye 

Hanım’ın evden dışarı çıkarken hizmetçiden yaşmak ve feracesini istemesi ve dışarıda sürekli 
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bu kıyafetle gezip dolaşması, dönemin giyim kuşamı ve kadınların sosyal hayattaki konumu 

hakkında ipucu verirken, Dilrüba’nın Nafiye Hanım tarafından satın alınması, toplumda 

cariyelik ve köleliğin devam ettiğini göstermektedir. Yine kadınlar sokağa çıkmakla beraber 

erkeklerin yanında başını örterler. Celal Bey,  zaptiyeler evinin kapısına geldiklerinde,  karısı 

Atiye Hanım’a seslenerek; “başını ört. Erkekler gelecek başını ört” (s. 55) diye seslenir. 

Eserdeki temalardan biri de aşktır. Cavit Bey ile Feride Hanım küçük yaştan beri birbirini 

severler. Çocukluklarında sokakta birlikte oyun oynamışlardır. Feride Hanım ile Cavit Bey 

birbirlerine kavuşurlar. Bir diğer aşk da cariye Dilrüba’nın, Cavit Bey’e duyduğu gizli aşktır ki 

bu aşk platonik seviyede kalır. Söz konusu aşk sadece Nafiye Hanım’ın dikkatini çekmiştir. Bu 

aşkın önündeki tek engel de yine Nafiye Hanım’dır. Dilrüba’nın aşkından oğluna hiç 

bahsetmemiştir. Hizmetçi olduğundan Dilrüba’yı oğluna layık görmemektedir. Hatta oğluyla 

evlenme ihtimalini ortada kaldırmak için onu başkasına satmak istemektedir. Dilrüba, Nafiye 

Hanım’ın düşüncelerini bilmesine rağmen Cavit Bey’den vazgeçmemekte kararlıdır. Aşkı o 

kadar şiddetli yaşar ki onu ölene kadar seveceğini ve bekleyeceğini söyler. Ancak Cavit Bey, 

Feride Hanım’la evlenince hayal kırıklığı yaşamıştır. Dilrüba’nın aşağıdaki monologu, 

oyundaki temel mesajlardan biridir:  

“Vücudumu satın aldınsa gönlümü de mi aldın. Ne yapayım. Elimde ne var. Gönlüme hâkim 

edemiyorum. Sevmek kabahat ise sen Rüstem’i niçin seviyorsun? Ama sen Hanım imişsin de 

ben cariye imişim. Zararı var. Sen Rüstem’i seviyorsun ben de senin oğlun ciğerpâren olan 

Cavit Bey’i seviyorum. Câriye isem insanlıktan hâriç değilim aaa!” (s. 20). 

Oyunda kişilerin kullandığı dil gündelik hayatın dilidir. Ancak tamlamalar, Arapça ve Farsça 

kelimelerle metnin dilinin biraz ağırlaştığı görülür. Metinde deyim ve atasözü değeri taşıyan 

ifadeler ile argoya da çok yer verilir. Eserin başlığının bir atasözü olması, metnin ibret vermek 

amacını da belli eder. Bu söz, olayların sonunda başkişi tarafından dile getirilerek mesaj 

pekiştirilmiş olur. “Kan başıma çıkıyor”, “ciğeri “parçalanmak”, “kan başıma çıkıyor”, 

“yoluna can vermek”, “gönlümün kâhyası”, “dünden canına minnet”, “darısı başına”, 

“fırıldak çevirmek”, “kaltak”, “kahpe” gibi deyim ve argo sözcükler dil ve anlatımda dikkat 

çeker. Bu kullanımların metnin vermek istediği duygu ve düşünceye katkı sunduğu görülür. 

Eserde kişilerin özelliklerini, duygu ve düşüncelerini diyalog ve monologlar yoluyla öğreniriz. 

Nafiye Hanım’ın para düşünü olduğu, çocuklarını sevmediği, yalandan ağladığı, Rüstem Bey’i 

unutmadığı, kocasını zehirleyerek kendisinin öldürdüğü monolog yoluyla aktarılır. Aynı 

şekilde Dilrüba’nın Cavit Bey’e duyduğu aşk, Nafiye Hanım’ın ona yaptığı kötülükler de 

monolog yoluyla aktarılmıştır. Yazar, özellikle vermek istediği bütün mesajlarını diyalog ve 

monologlar sırasında belli eder. Celal Bey ve kardeşi Nihat Bey’in Cavit Bey ile, Nafiye Hanım 

ile Cevriye Kadın’ın diyalogları ve Cavit Bey, Nafiye Hanım ve Çerkez cariye Dilrüba’nın 

monologları metindeki mesajların yoğunluk taşıdığı bölümlerdir. Aşağıdaki Nihat Bey ile Cavit 



INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-VI 

December 20-22, 2022 
 

Abstracts Book 249 www.aegeanconference.com 

 

Bey arasındaki diyalog insanın çıkarını her şeyden üstün tuttuğunu ve aşk duygusunun mantık 

kabul etmediğini göstermesi bakımından önemlidir: 

“Cavit Bey- (Lakırtısını keserek) Hayır efendim vâlidemin kocaya varması ihtimâlin 

hâricindedir. Orasına hiç ihtimâl veremem. 

Nihat Bey- Dur a Bey’im. Biz de hükmetmiyoruz ya. Verebilir diyorum. Ben bir kere 

mülâhazalarımı ta’adad edeyim (değerlendireyim) de siz yine fikrinizi icrâda hür ve 

serbestsiniz. Muradım âcizane bir nasîhat vermekten ibârettir.  

Cavit Bey- Teşekkür ederim efendim öyle ise buyurun! Dinliyorum.  

 Nihat Bey- Evet kocaya varabilir. Kocasına uyup sizi terk eder. Yahut kocaya varmaz da zevk 

ve sefâhete (eğlenceye) dalar. Sizi kendi sefâhetine (eğlencesine) mâni gördüğünden daima sizi 

tahkir eyler. Teehhül etmek (evlenmek) isterseniz mâni olur. Teehhül ederseniz (evlenirseniz) 

familyanızla geçinmeyip sizi dilgîr (kırgın) eyler. Velhâsıl türlü türlü şeyleri yapabilir. Bunların 

her biri insanlar tarafından icrâ edilen şeylerdir. Düşününüz. Düşününüz de karar verin. 

Kararsız iş neticesiz kalır.” (s. 35) 

Yine eserde mektup, entrik kurguda önemli işleve sahiptir. Mahalle imamı Abdülhak Efendi’ye 

bilinmeyen birinin bıraktığı mektup, Cavit Bey’in annesi hakkındaki iyi niyetli düşüncelerini 

gözden geçirmesinde etkili olur. Söz konusu mektuptaki ibretlik miras olayını dinleyen Cavit 

Bey, babasından kendi payına düşen mirası annesine vermekten vazgeçtiği gibi onun kişiliği 

hakkında da şüpheye düşerek yapılacak işi geciktirir.  

Eserin izleksel kurgusunun KORA (Korkmaz, 2015: 103) şemasındaki gösterimi şu şekildedir: 

 

                 Tematik Değer     Karşı Değer  

 

 

Kişiler  

 

Cavit Bey, Fıtnat Hanım, Celal Bey, Nihat 

Bey, Atiye Hanım, mahalle imamı 

Abdülhak Efendi, Hekim Dimitraki Efendi, 

arabacı Dimitri, Pervin, zaptiye mülazımı, 

zaptiyeler,  

 

Nafiye Hanım, Rüstem Bey, Cevriye 

Kadın, Bezm-i Gül  

 

Kavramlar  

 

 

Aile, kadın, evlilik, anne, baba, namus, 

sorumluluk, onur, gurur, vatanseverlik, 

milliyetçilik, vazife, fedakârlık, çalışmak, 

masumiyet, saflık, güven, kardeş sevgisi, 

komşuluk 

 

Yalan, kötülük, aldatmak, yozlaşma, 

entrika, gayri meşru, şüphe, cariyelik, 

hizmetçilik, aşağılamak, ceza 
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Simgeler  

 

Çocuk, ev, mektup, ilaç Zehir, para, hapishane, yeşil kapı, kâr-

hâne 

 

Sonuç 

Mehmed Ziya Bey’in Eden Bulur Yahut Merhametsiz Bir Valide adlı eseri, Tanzimat 

dönemindeki tiyatroların birçoğu gibi oynanmaktan çok okunmak için yazılmış bir eserdir. 

Sanatçının Eden Bulur Yahut Merhametsiz Bir Valide adlı oyununun konusu Tanzimat 

dönemindeki metinlerin de ana konulardan olan aile ve kadındır. Dönemin toplum ve aile 

yaşantısından yapısından kesitler sunan eserde, Tanzimat dönemindeki eserlerin birçoğunda 

olduğu gibi sosyal fayda prensibinden hareket eden yazar, ibret dersi vermek ister. Bu oyun, 

yine dönemindeki tiyatrolarda olduğu gibi bir durumu eleştiren ve bir başka durumu savunan 

içeriğe sahiptir. Eserde Nafiye Hanım üzerinden kocasını aldatarak namusunu hiçe sayan ve 

ailenin dağılmasına yol açan fettan kadın tipi eleştirilirken, oğlu Cavit Bey üzerinden de ailesine 

bağlı, dini ve millî değerlerine bağlı, namuslu vatansever tipler savunulur.  

Tanzimat dönemi yazarlarının tiyatrolarında en çok eleştiri konusu yapılan; genç kızların 

varlıklı ama yaşlı kişilerle evlendirilmesi Mehmed Ziya Bey’in eserinde birçok problemin 

kaynağı olarak gösterilir. Bu tür dengesiz evliliklerin mutluluk getirmediği, genç kadınların 

kocalarını aldattıkları Tanzimat döneminden itibaren Türk tiyatrosunun temel meseleleri 

arasında yer alır. Özellikle yasak aşk veya gizli aşk, dönemin bütün anlatılarında aile için en 

büyük tehdit unsuru olarak dikkat çeker. Eserde bu tür bir evliliğin getirdiği olumsuzluklar ele 

alınmıştır. Genç kızların kendisinden büyük biriyle sevmeden evlendirilmesi aileyi olumsuz 

etkiler. Çünkü eşini sevmeyen kadın, zamanla ahlaki kayıplar yaşayarak bir yozlaşmış birey 

olur. Eserin merkezinde konumlanan kadın figür, gerçek rollerinin dışına çıkarak ailenin 

dağılmasına yol açar. Yazarın asıl amacı da bu kadının yaşantısından hareketle ailedeki rolünü 

belirlemektir. 

Eden Bulur Yahut Merhametsiz Bir Valide adlı oyunda şahıslar iyiler ve kötüler şeklinde bir 

şemayla karşımızda yer alırlar. Değerler bağlamında karşı karşıya gelen kişilerin hepsi iyilik 

veya kötülüğü temsil ederler.  

Eserde dönemin gündelik ve sosyal hayatına ilişkin bilgiler de mevcuttur. Özellikle giyim 

kuşam, kaçgöç gibi konulara ayna tutulur. Nafiye Hanım’ın evden dışarı çıkarken hizmetçiden 

yaşmak ve feracesini getirmesini istemesi, erkeklerin bulunduğu odaya giderken çarşaf 

giymesi, yine Atiye Hanım’ın erkekler geldiğinde başını örtmesi giyim kuşam anlayışının 

eserdeki yansımalarıdır. Cevriye Kadın’ın Nafiye Hanım’ın evine girerken izin istemesinin evin 

sahibesi tarafından Avrupalı bir davranış olarak değerlendirilmesi ise, Batılı yaşam tarzının 

yavaş yavaş topluma yerleşmeye başladığının göstergesidir.    
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ABSTRACT 

Although studies on multiculturalism first started abroad, it has recently attracted attention in 

the country and studies on the subject are being carried out (Dimici, Yıldız, & Başbay, 2018). 

History of science is a discipline that examines what science is, its origin, development, 

contributors to science, scientific institutions and inventions, the relationship of science with 

different fields, sharing scientific knowledge (Fazlıoğlu, 2004). However, according to Sarton; 

history of science teacher should provide interdisciplinary examination of science (Sarton, 

1994). When the literature is examined, no research has been found on multiculturalism in the 

history of science, and the purpose of this paper is the examination of scientists in the 

publications related to the history of science in terms of multiculturalism. Qualitative research 

method was preferred in the study. In addition, document analysis technique was adopted in the 

research. The data set consists of Turkish history of science, introduction to the history of 

science, history and philosophy of science, history of science and technology books, and papers, 

book chapters, articles and theses on the history of science. In the data analysis phase; 

descriptive analysis was used. The race/ethnicity, language, gender, age, disability, social class 

and other dimensions of the scientists in the data set were examined, and frequency and 

percentage distributions were presented in the findings. According to the findings of the study, 

suggestions were made to researchers and practitioners. 

 

ÖZET 

Çok kültürlülükle ilgili çalışmalar ilk yurt dışında başlamış olsa da yurt içinde de son dönemde 

ilgi görmekte ve konu ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir (Dimici, Yıldız ve Başbay, 2018). 

Bilim tarihi; bilimin ne olduğu, kökeni, gelişimi, bilime katkı yapanlar, bilimsel kurumlar ve 
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icatlar, bilimin farklı alanlarla ilişkisi, bilimsel bilginin paylaşımı vb. konuları inceleyen bir 

disiplindir (Fazlıoğlu, 2004). Ancak Sarton'a göre; bilim tarihi öğreticisi, bilimin 

disiplinlerarası incelenmesini sağlamalıdır (Sarton, 1994). Alan yazın incelendiğinde bilim 

tarihinde çok kültürlülük ile ilgili böyle bir araştırmaya rastlanmamış olup bu bildirinin amacı; 

bilim tarihi ile ilgili yayınlarda yer alan bilim insanlarının çok kültürlülük açısından 

incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Ayrıca araştırmada 

doküman analizi tekniği benimsenmiştir. Veri setini, Türkçe bilim tarihi, bilim tarihine giriş, 

bilim tarihi ve felsefesi ve bilim ve teknoloji tarihi kitapları ile bilim tarihi ile ilgili bildiri, kitap 

bölümü, makale ve tezler oluşturmaktadır. Veri analizi aşamasında; betimsel analizden 

yararlanılmıştır. Veri setinde geçen bilim insanlarının sahip olduğu ırk/etnik köken, dil, 

cinsiyet, çağ, engellilik durumu, sosyal sınıf ve diğer boyutlarının incelenmesi sağlanmış ve 

frekans ve yüzde dağılımları bulgularda sunulmuştur. Araştırmanın bulgularına göre 

araştırmacılara ve uygulayıcılara önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: bilim tarihi, çok kültürlülük, bilim insanı 

 

1. GİRİŞ 

Bireyin günlük hayatla bütünleşmesini, sosyalleşmesi, kendini geliştirmesini, meslek 

edinmesini ve kendisine, topluma ve dünyaya faydalı olmasını sağlamak eğitimin görevidir 

(Yeşilyurt, 2020). Eğitim örgütlerinde önceden hazırlanmış bir program çerçevesinde planlı, 

düzenli, amaçlı ve değerlendirme yapılarak gerçekleşen uygulamalar öğretimdir (Güneş, 2014). 

Farklı eğitim kademelerinde (ilkokul, ortaokul, ortaöğretim gibi) birçok disiplinin öğretimi 

gerçekleştirilmektedir. Bilim tarihi disiplini de bunlardan biridir.   

Bilim tarihi, bilginin belirli aşamalara göre üretilmesi, bilime yapılan katkıları, kullanılan 

yöntem, araç ve gereçleri konu edinen bir disiplindir (Tekeli, Kâhya, Dosay, Demir, Topdemir 

ve Unat, 1997). Sarton'a (1994) göre bilim tarihi bir keşifler hikayesidir ve bilim tarihi 

öğreticisi, bilimin tüm dallarını hesaba katarak birbirleriyle ilişkilerini incelemelidir. Bilim 

tarihi öğretimi yapılırken tüm dallar ve farklı kültürlerden bilim insanları kapsamında derslerin 

içeriğini zenginleştirmek önemlidir.  

20. yüzyılın ortalarında ortaya çıkmaya başlayan “çok kültürlülük kavramı kültürel 

farklılıkların ve kimliksel vurguların toplumsal ve siyasal düzlemde tanınması ve eşitlik 

söylemi çerçevesinde değerlendirilmesi” anlamına gelmektedir (Yanık, 2012). Çok kültürlülük, 

ırk, etnik yapı, dil, cinsiyet, yaş, engelli olma, sosyal sınıf, dinsel yönelim, siyasal yönelim, 

cinsel yönelim gibi unsurlardan oluşmaktadır (APA, 2002). Böylesi farklı unsurlardan oluşan 

çok kültürlülük kavramı eğitim ve bilim alanlarında görülebilir. 

Oğuzkan’ a (1993) göre; ders kitapları, öğretmen ve öğrencilere yol gösteren temel 

kaynaklardır. Kula’ya (1988) göre ise ders kitapları genelde, hedef kitleye neleri nasıl 
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öğreteceği konusunda sınanır ve onların içeriğindeki bilgilerin doğruluğu kanıtlanmış olur 

(Dimici, Yıldız ve Başbay, 2018). Bilimsel bulgular ışığında hazırlanan ders kitaplarının 

kültürden bağımsız olarak basılması doğru bir yaklaşım değildir. İlkokuldan yükseköğretime 

kadar okutulan kitapların doğal olarak farklı kültürlerin izlerini taşıması beklenmektedir. Ancak 

dünya genelindeki en önemli sorunlardan birisi de ders materyallerinde ele alınan kültürel 

formların kapsamının sığ olmasıdır. Çok kültürlülük unsurlarının ders kitaplarında ele alınması 

önemli görülmektedir (Dimici, Yıldız ve Başbay, 2018). Gay’a (2010) göre kültürel 

farklılıkların dikkate alındığı ve desteklendiği ortamlarda daha az davranış problemleri 

yaşandığı ile akademik başarının arttığı görülmüştür (Kitsantas, 2012). Bilim tarihi yayınlarının 

çok kültürlü olarak tasarlanmasının yaratacağı pozitif etki beklentisiyle bu araştırmada; bilim 

tarihi yayınlarının çok kültürlü unsurları yansıtıp yansıtmadığının belirlenmesi önemli 

görülmektedir. Alan yazın incelendiğinde bilim tarihinde çok kültürlülük unsurlarının 

incelendiği herhangi bir araştırmaya rastlanmamış olup bildirinin amacı; bilim tarihi ile ilgili 

yayınlarda yer alan bilim insanlarının çok kültürlülük açısından incelenmesidir. Bu amaç 

kapsamında aşağıdaki araştırma sorusuna cevap aranacaktır:  

Bilim tarihi ile ilgili yayınlarında çok kültürlülük unsurları nasıl temsil edilmektedir? 

 

2. YÖNTEM  

Araştırmanın deseni  

Araştırmada nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Nitel araştırma, “gözlem, görüşme ve 

doküman analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal 

ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği 

araştırma” olarak bilinir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Ayrıca araştırmada doküman analizi 

tekniği benimsenmiştir. Doküman analizi, konu ile ilgili dokümanları analiz etmeye yönelik bir 

tekniktir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). 

Veri toplama 

Veri setini, Türkçe bilim tarihi, bilim tarihine giriş, bilim tarihi ve felsefesi ve bilim ve teknoloji 

tarihi kitapları ile bilim tarihi ile ilgili kitap bölümü, bildiri, makale ve tezler oluşturmuştur. 

Çalışmaların araştırma sürecine dahil edilmesinde YÖK Ulusal Tez Merkezi’ne ve Google 

Scholar’a başvurulmuştur. Kitaplar ise daha önceden edinilmiştir. Veriler toplanırken “bilim 

tarihi, bilim tarihi ve felsefesi, bilim tarihine giriş, bilim ve teknoloji tarihi, bilim tarihindeki 

yeri, bilim tarihindeki önemi, bilim tarihine katkıları, bilim dalındaki yeri, bilim dalındaki 

önemi, bilim dalına katkısı” tarama terimleri kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 1 kitap 

bölümü, 5 kitap, 7 bildiri, 48 makale ve 16 tez araştırmaya dahil edilmiştir. Veri toplama 

aşamasında; kullanılan tarama kelimelerinin geçerliği hakkında 2 uzmanın görüşleri alınmıştır.  
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Veri analizi  

Veri analizi aşamasında; betimsel analizden yararlanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek (2013)’ e 

göre; betimsel analiz önceden belirlenmiş bir çerçeveye bağlı olarak nitel verilerin işlenmesi, 

bulguların tanımlanması ve tanımlanan bulguların yorumlanması adımlarını içeren analiz 

yaklaşımıdır. Veri setindeki bilim insanlarının sahip olduğu ırk/etnik köken, dil, cinsiyet, çağ, 

engellilik durumu, polimatlık durumu, sosyal sınıf, eğitim, dinsel, siyasal, cinsel yönelimlerinin 

incelenmesi sağlanmış ve dağılımları bulgularda sunulmuştur.  

Geçerlik ve Güvenirlik  

Araştırmada geçerlik ve güvenirlik sağlanırken araştırmanın amacı net bir şekilde ortaya 

konulmuş, araştırmanın amacına göre yöntem belirlenip ve açıklanmıştır. Araştırmanın 

aşamaları ayrıntılı olarak rapor edilmiştir. Bunun yanı sıra alan uzmanlarının görüşleri 

alınmıştır. 

Sınırlılık  

Araştırma kapsamında 1 kitap bölümü, 5 kitap, 7 bildiri, 48 makale ve 16 tez araştırmaya dahil 

edilmiştir. Veri seti bu yayınlarla sınırlıdır. 

Sayıltı  

Yayınları yapan araştırmacılar, yayınlarında incelendikleri bilim insanlarını belirlerken nesnel 

davranmışlardır.  

 

3. BULGULAR  

Tablo 1. Bilim İnsanlarının Irk/Etnik Kökenlerine Göre Frekans ve Yüzde Dağılımları 

Ir
k
/E

tn
ik

 k
ö
k
en

 

 F % 

Türk  175 57 

Alman  12 4 

Fransız 8 3 

Arap 33 10 

Kürt  3 0,9 

Avusturyalı 2 0,6 

Amerikalı  6 2 

İskoç 2 0,6 

Fars 11 4 

Ermeni  1 0,3 

Rum  1 0,3 

Danimarkalı  2 0,6 
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Hollandalı  1 0,3 

Afgan  1 0,3 

Rus  2 0,6 

Yunan  32 10 

İtalyan  9 3 

Polonyalı 1 0,6 

İsviçreli  2 0,6 

Belçikalı  1 0,3 

Bilinmiyor  3 1 

Toplam  306 100 

 

Tabloda görüldüğü üzere bilim insanlarının 175`i Türk, 12`si Alman, 8`i Fransız, 33`ü Arap, 

3`ü Kürt, 2`si Avusturalyalı, 6`sı Amerikalı, 2`si İskoç, 11`i Fars, 1`i Ermeni, 1`i Rum, 2`si 

Danimarkalı, 1`i Hollandalı, 1`i Afgan, 2`si Rus, 32`si Yunan, 9`u İtalyan, 1`i Leh, 1`i Polon, 

2`si İsviçreli, 1`i Belçikalıdır ve 3`ünün de etnik kökenleri bilinmemektedir. Yüzdelik olarak 

verilecek olursa bilim insanlarının %57`si Türk, %4`ü Alman, %3`ü Fransız, %10`u Arap, 

%0,9`u Kürt, %0,6`sı Avusturalyalı, %2`si Amerikalı, %0,6`sı İskoç, %4`ü Fars, %0,3`ü 

Ermeni, %0,3`ü Rum, %0,6`sı Danimarkalı, %0,3`ü Hollandalı, %0,3`ü Afgan, %0,6`sı Rus, 

%10`u Yunan, %3`ü İtalyan, %0,6sı Polonyalı, %0,6`sı İsviçreli, %0,3¸ü Belçikalıdır ve 

%1`inin etnik kökeni bilinmemektedir.  

Tablo 2. Bilim İnsanlarının Dillerine Göre Frekans ve Yüzde Dağılımları 

D
il

  

 F % 

Türkçe  164 54 

Yunanca  33 11 

Almanca 17 6 

Fransızca 8 3 

Arapça 26 8 

İngilizce  21 7 

Farsça 10 3 

Rusça 2 0,7 

İtalyanca  11 3 

Lehçe  1 0,45 

İspanyolca  4 1 

Latince  2 0,7 

Danca  2 0,7 

Felemenkçe  1 0,45 
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Bilinmiyor 4 1 

Toplam 306 100 

 

Tabloda görüldüğü üzere bilim insanlarının 164`ü Türkçe, 33`ü Yunanca, 17`si Almanca, 8`i 

Fransızca, 26`sı Arapça, 21`i İngilizce, 10`u Farsça, 2`si Rusça, 11`i İtalyanca, 1`i Lehçe, 4`ü 

İspanyolca, 2`si Latince, 2`si Danca, 1`i Felemenkçe ağırlıklı olarak konuşmaktadır ve aynı 

dilde bilim yapmaktadır ve 4`ünün dili bilinmemektedir. Yüzdelik olarak verilecek olursa bu 

dillerin %54`ü Türkçe, %11`i Yunanca, %6`sı Almanca, %3`ü Fransızca, %8`i Arapça, %7`si 

İngilizce, %3`ü Farsça, %0,7`si Rusça, %3`ü İtalyanca, %0,45`i Lehçe, %1`i İspanyolca, 

%0,7`si Latince, %0,7`si Danca, %0,45`i Felemenkçedir ve %1`i bilinmemektedir.  

Tablo 3. Bilim İnsanlarının Cinsiyetlerine Göre Frekans ve Yüzde Dağılımları 

C
in

si
y
et

   F % 

Kadın 116 38 

Erkek 190 62 

Toplam 306 100 

 

Tabloda görüldüğü üzere bilim insanlarının 116’sı kadın, 190’ı erkektir. Yüzdelik olarak 

verilecek olursa bilim insanlarının %38’i kadın, %62’ü erkektir.  

Tablo 4. Bilim İnsanlarının Çağlarına Göre Frekans ve Yüzde Dağılımları 

Ç
ağ

 

 F % 

İlk çağ 39 13 

Orta çağ  46 15 

Yeni çağ  33 11 

Yakın çağ 179 58 

Bilinmiyor 9 3 

Toplam  306 100 

 

Tabloda görüldüğü üzere bilim insanlarının 39`u İlk Çağ, 46`sı Orta Çağ, 33`ü Yeni Çağ, 179`u 

Yakın Çağ`da yaşadığı bilinmektedir ve bunların 9`unun hangi çağda yaşadığı bilinmemektedir. 

Yüzdelik olarak verilecek olursa bilim insanlarının %13`ü İlk Çağ, %15`i Orta Çağ, %11`i Yeni 

Çağ, %58`i Yakın Çağ`da yaşadığı bilinmektedir ve bunların %3`ünün hangi çağda yaşadığı 

bilinmemektedir.  

Tablo 5. Bilim İnsanlarının Engellilik Durumlarına Göre Frekans ve Yüzde Dağılımları 

E n g e l d u r u m u
 

 F % 
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Var  7 2 

Yok  299 98 

Toplam  306 100 

 

Tabloda görüldüğü üzere bilim insanlarının 7’si engelli, 299’nun ise herhangi bir engeli 

yoktur. Yüzdelik olarak verilecek olursa bilim insanlarının %2’si engelli, %98’inin engeli 

yoktur.  

Tablo 6. Bilim İnsanlarının Sosyal Sınıflarına Göre Frekans ve Yüzde Dağılımları 

S
o
sy

al
 s

ın
ıf

  
  

 F % 

Üst  82 27 

Orta  35 11 

Alt  22 7 

Bilinmiyor 167 55 

Toplam 306 100 

 

Tabloda görüldüğü üzere bilim insanlarının 82’ si üst, 35’i orta, 22’si alt sınıftandır ve 167’sinin 

sosyal sınıfı bilinmemektedir. Yüzdelik olarak verilecek olursa bilim insanlarının %27’si üst, 

% 11’i orta, %7’si alt sınıftandır ve %55’inin sosyal sınıfı bilinmemektedir. 

Tablo 7. Bilim İnsanlarının Polimatlık Durumlarına Göre Frekans ve Yüzde Dağılımları 

P
o
li

m
at

lı
k
 

D
u
ru

m
u
 

  F % 

Evet  134  44 

Hayır  172  56 

Toplam 306 100 

 

Tabloda görüldüğü üzere bilim insanlarının 134`ü polimat (birden çok alan ile ilgilenen) olarak 

yetişmiş, 172`si tek dal (matematik, bilim tarihi, tıp gibi) üzerine çalışmıştır. Yüzde olarak 

verilecek olursa bilim insanlarının %44`ü polimat, %56`sı tek dal üzerine çalışmıştır.  

Tablo 8. Bilim İnsanlarının Dinsel Yönelimlerine Göre Frekans ve Yüzde Dağılımları 

D
in

se
l 

y
ö
n
el

im
  F % 

Müslüman 204 67 

Hristiyan 30 10 

Yahudi 8 3 



INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-VI 

December 20-22, 2022 
 

Abstracts Book 259 www.aegeanconference.com 

 

Ateist 7 2 

Agnostik 1 0,3 

Panteist 1 0,3 

Mani 1 0,3 

Bilinmiyor 54 17 

 

Tabloda görüldüğü üzere bilim insanlarının 204`ü Müslüman, 30`u Hristiyan, 8’i Yahudi, 7’si 

Ateist, 1’er tanesi Agnostik, Panteist ve Mani ve son olarak 54’ünün dini bilinmiyor. Yüzdelik 

verilecek olursa bilim insanlarının %67’si Müslüman, %10`u Hristiyan,%3’ü Yahudi, %2’si 

Ateist, %0,3 tanesi Agnostik, %0,3 tanesi Panteist ve %0,3 tanesi Mani ve son olarak %17’sinin 

dini bilinmiyor.   

Tablo 9. Bilim İnsanlarının Siyasal Yönelimlerine Göre Frekans ve Yüzde Dağılımları 

S
iy

as
al

 Y
ö
n
el

im
 

 F % 

Sosyalist  7 2 

Komünist 1 0,3 

Cumhuriyetçi 10 3 

Dinci  2 0,4 

Muhafazakar 5 2 

Liberalist 5 2 

Anarşist 1 0,3 

Milliyetçi 4 2 

Bilinmiyor 271 88 

Toplam  306 100 

 

Tabloda görüldüğü üzere bilim insanlarının 7’si sosyalist, 1’i komünist, 10’u cumhuriyetçi, 2’si 

dinci, 5’i muhafazakar, 5’i liberalist, 1’i anarşist, 4’ü milliyetçi ve son olarak 271’inin siyasal 

yönelimi bilinmiyor. Yüzdelik verilecek olursa bilim insanlarının %2’si sosyalist, %0,3`ü 

komünist, %3’ü Cumhuriyetçi, % 0,4’ü dinci, %2’si muhafazakar, %2’si liberalist, %0,3’ü 

anarşist ve %2’si milliyetçi ve son olarak %88’nin siyasal yönelimi bilinmiyor.   

Bilim İnsanlarının Cinsel Yönelimleri 

Bilim insanları cinsel yönelim bağlamında incelendiğinde bu yönelimle ilgili herhangi bir 

veriye ulaşılamamıştır ve herhangi bir tablo sunulamamıştır.  
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4. SONUÇ 

Araştırmanın bulgularına göre; bilim insanlarının 175`i Türk, 12`si Alman, 8`i Fransız, 33`ü 

Arap, 3`ü Kürt, 2`si Avusturalyalı, 6`sı Amerikalı, 2`si İskoç, 11`i Fars, 1`i Ermeni, 1`i Rum, 

2`si Danimarkalı, 1`i Hollandalı, 1`i Afgan, 2`si Rus, 32`si Yunan, 9`u İtalyan, 1`i Leh, 1`i 

Polon, 2`si İsviçreli, 1`i Belçikalıdır ve 3`ünün de etnik kökenleri bilinmemektedir. Yüzdelik 

olarak verilecek olursa bilim insanlarının %57`si Türk, %4`ü Alman, %3`ü Fransız, %10`u 

Arap, %0,9`u Kürt, %0,6`sı Avusturalyalı, %2`si Amerikalı, %0,6`sı İskoç, %4`ü Fars, %0,3`ü 

Ermeni, %0,3`ü Rum, %0,6`sı Danimarkalı, %0,3`ü Hollandalı, %0,3`ü Afgan, %0,6`sı Rus, 

%10`u Yunan, %3`ü İtalyan, %0,3`ü Leh, %0,3`ü Polon, %0,6`sı İsviçreli, %0,3¸ü Belçikalıdır 

ve %1`inin etnik kökeni bilinmemektedir. Yayınlarda ele alından bilim insanlarının Türk, Arap 

ve Yunan ağırlıklı olduğu görülmüştür. Diğer etnik kökenli bilim insanları ise sınırlı sayıdadır. 

Bazı etnik kökenlerin ise hiçbir şekilde temsil edilmediği görülmüştür. Bu bulgular yayınların 

farklı etnik kökenlerden bilim insanı içermeye çalıştığını ancak biraz eksik olduklarını 

göstermektedir. Ancak bu ülkedeki gençlere rol model olmaları açısından ülkede ve yakın 

coğrafyada bilim yapıldığı gösterilmek isteniyor olabilir. Bu bulgu, Dimici, Yıldız ve Başbay 

(2018)’ in bulgusuyla benzerdir ancak Kara (2022)’nin bulgusundan farklıdır.  

Bilim insanlarının 164`ü Türkçe, 33`ü Yunanca, 17`si Almanca, 8`i Fransızca, 26`sı Arapça, 

21`i İngilizce, 10`u Farsça, 2`si Rusça, 11`i İtalyanca, 1`i Lehçe, 4`ü İspanyolca, 2`si Latince, 

2`si Danca, 1`i Felemenkçe ağırlıklı olarak konuşmaktadır ve aynı dilde bilim yapmaktadır ve 

4`ünün dili bilinmemektedir. Yüzdelik olarak verilecek olursa bu dillerin %54`ü Türkçe, %11`i 

Yunanca, %6`sı Almanca, %3`ü Fransızca, %8`i Arapça, %7`si İngilizce, %3`ü Farsça, %0,7`si 

Rusça, %3`ü İtalyanca, %0,45`i Lehçe, %1`i İspanyolca, %0,7`si Latince, %0,7`si Danca, 

%0,45`i Felemenkçedir ve %1`i bilinmemektedir. Yayınlarda Türkçe, Yunanca, Arapça 

konuşan bilim insanlarının sayısının yüksek olmasına rağmen diğer diller sınırlı sayıda 

gözükmektedir. Bununla birlikte, yayınlarda bazı dillerin ise hiçbir şekilde temsil edilmediği 

görülmüştür. Bu bulgu, yayınların farklı dilleri konuşan bilim insanlarının içermeye çalıştığını 

ancak bunda biraz eksik olduğunu göstermektedir. 

Bilim insanlarının 116’sı kadın, 190’ı erkektir. Yüzdelik olarak verilecek olursa bilim 

insanlarının %38’i kadın, %62’ü erkektir. Bu bulgu Dimici, Yıldız ve Başbay (2018)’ in 

bulgusuyla benzerdir. Yayınlarda toplumsal cinsiyet açısından dengeli bir dağılım 

olmamasından dolayı, cinsiyete göre bilim insanlarının ele alınırken daha hassas davranılması 

gerektiği düşünülmektedir. Kara (2022)’nin bulgusundan farklıdır. 

Bilim insanlarının 39`u İlk Çağ, 46`sı Orta Çağ, 33`ü Yeni Çağ, 179`u Yakın Çağ`da yaşadığı 

bilinmektedir ve bunların 9`unun hangi çağda yaşadığı bilinmemektedir. Yüzdelik olarak 

verilecek olursa bilim insanlarının % 13`ü İlk Çağ, %15`i Orta Çağ, %11`i Yeni Çağ, %58`i 

Yakın Çağ`da yaşadığı bilinmektedir ve bunların %3`ünün hangi çağda yaşadığı 

bilinmemektedir. Görüldüğü üzere yakınçağdaki bilim insanlarının sayısı oldukça yüksektir. 
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Bunun sebebi yakın zamanda yaşamış olan bilim insanlarının verilerine erişmenin daha kolay 

olmasından kaynaklanabilir. Bilim birikimli ilerlediğinden, yakınçağda bilimle ilgilenen 

insanların daha çok olmaları ve daha rahat bilgiye erişmeleri sebep olabilir.  Bu bulgu, Kara 

(2022)’nin bulgusu ile benzerdir. 

Bilim insanlarının 7’si engelli, 299’nun ise herhangi bir engeli yoktur. Yüzdelik olarak 

verilecek olursa bilim insanlarının %2’si engelli, %98’inin engeli yoktur. Bu bulgu, Dimici, 

Yıldız ve Başbay (2018)’ in bulgusuyla benzerdir. Yayınların birkaç engelli bilim insanını ele 

aldığı ancak bu durumun çok kültürlülük açısından farkındalık yaratma konusunda eksik 

olduğunu söylemekte yarar vardır.  

Bilim insanlarının 82’ si üst, 35’i orta, 22’si alt sınıftandır ve 167’sinin sosyal sınıfı 

bilinmemektedir. Yüzdelik olarak verilecek olursa bilim insanlarının %27’si üst, % 11’i orta, 

%7’si alt sınıftandır ve %55’inin sosyal sınıfı bilinmemektedir. Bu bulgu Dimici, Yıldız ve 

Başbay (2018)’ in bulgusuyla benzerdir.  Sosyal sınıf açısından yayınlar genel olarak üst sınıfa 

dair örnekler vermiş olsa da alt sınıftaki insan gruplarının yaşamları ile ilgili de veriye az sayıda 

rastlanmakta ve çoğu bilim insanının sınıfı bilinmemektedir. Yayınlarda bilim insanları 

belirlenirken diğer sınıfların da temsil edilmesine dikkat edilmesi çokkültürlülüğü sağlamak 

açısından önemli görülmektedir. 

Bilim insanlarının 134`ü polimat (birden çok alan ile ilgilenen) olarak yetişmiş, 172`si tek dal 

(matematik, bilim tarihi, tıp gibi) üzerine çalışmıştır. Yüzde olarak verilecek olursa bilim 

insanlarının %44`ü polimat, %56`sı tek dal üzerine çalışmıştır. Kara (2022)’nin bulgusu ile 

benzerdir. Bilimde disiplinler arası öğretimin önemi inkar edilemez. Disiplinlerarası öğretim 

bir kavramın incelenmesi için birden fazla disiplinin bilgisinden yararlanan program anlayışıdır 

(Güney, 2009). Disiplinler arası yaklaşım bireylerin, disiplinler ve bunların günlük yaşamdaki 

varlıkları ile olan bağlantılarını görüp keşfetmelerini, çağa ayak uydurabilmelerini ve eleştirel 

düşünmelerini ve yaratıcı problem çözmelerini sağlar. Disiplinler arası öğretimde bir kavrama 

değişik yönlerden ışık tutabilecek bilgi ve beceriler ilgili alanlardan alınarak bütünleştirilebilir 

(Çoruh, 2010). 

Bilim insanlarının 204`ü Müslüman, 30`u Hristiyan, 8’i Yahudi, 7’si Ateist, 1’er tanesi 

Agnostik, Panteist ve Mani ve son olarak 54’ünün dini bilinmiyor. Yüzdelik verilecek olursa 

bilim insanlarının %67’si Müslüman, %10`u Hristiyan,%3’ü Yahudi, %2’si Ateist, %0,3 tanesi 

Agnostik, %0,3 tanesi Panteist ve %0,3 tanesi Mani ve son olarak %17’sinin dini bilinmiyor. 

Bu bulgu Dimici, Yıldız ve Başbay (2018)’ in bulgusuyla örtüşmektedir. Ülkenin nüfusunun 

%90’ı Müslümandır ve ülkede yapılan geniş çaplı bilim tarihi çalışmalarının İslam Bilim 

Tarihi’ne yönelik olmasından kaynaklı olabilir.  

Bilim insanlarının 7’si sosyalist, 1’i komünist, 10’u cumhuriyetçi, 2’si dinci, 5’i muhafazakar, 

5’i liberalist, 1’i anarşist, 4’ü milliyetçi ve son olarak 271’inin siyasal yönelimi bilinmiyor. 

Yüzdelik verilecek olursa bilim insanlarının %2’si sosyalist, %0,3`ü komünist, %3’ü 

Cumhuriyetçi, % 0,4’ü dinci, %2’si muhafazakar, %2’si liberalist, %0,3’ü anarşist ve %2’si 
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milliyetçi ve son olarak %88’nin siyasal yönelimi bilinmiyor. Bu bulgu Dimici, Yıldız ve 

Başbay (2018)’ in bulgusuyla benzerdir.  Bu bulgu, bu konunun eğitim ortamlarında ele 

alınmasının tartışma ve kargaşa yaratabileceği gerekçesinden kaynaklı olabilir.  

Bilim insanları cinsel yönelim bağlamında incelendiğinde bu yönelimle ilgili herhangi bir 

veriye ulaşılamamıştır. Bu bulgu Dimici, Yıldız ve Başbay (2018)’ in bulgusuyla benzerdir. 

Bunun gerekçesi olarak da cinsel yönelime ait ögelerin sınıf ortamında ele alınmasının riskli ve 

derslerde kaçınılması gereken bir konu olması olabilir. Ayrıca bu konunun dünya genelinde 

çoğu ortamda kabullenilmemesinden kaynaklı olabilir.  

Öneriler 

Araştırma, farklı kültürlerdeki yayınlar incelenerek tekrar gerçekleştirilebilir ve karşılaştırmalar 

yapılabilir. Farklı kademelerdeki bilim tarihi yayınları bu kapsamda incelenebilir. Bilim tarihi 

çalışmaları yapan araştırmacılara çok kültürlülük ile ilgili eğitimler verilebilir ve bilim tarihi 

yayınları bu eğitimlerden sonra tasarlanabilir.  
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ÖZET 

Modern edebiyat biliminin önemli kavramlarından biri şiirsel mekân – şehir toposudur, edebi 

bir kategori olarak gerçekçi edebiyat bağlamında incelenmiştir. Ancak Rus postmodern 

düzyazısında, özellikle Venedikt Erofeevın “Moskva – Petuşki”  poeminde (deyişinde) şehrin 

toposu önemli bir rol oynar. Bu eserde küçük bir mecaz mekânda, köye ve doğaya karşı olan 

kentin kapalı alanı, toplumun sosyal ve ahlaki çatışmaları, kahramanın yaşam uyumsuzluğunun 

trajedisi yoğunlaşmaktadır. Venedikt Erofeev'in eserinde kentsel topos, karakterlerin, 

konuların, olayların birleşimi gibi anlaşılıyor ve yazarın kentsel yaşam modelleri postmodern 

kültürün özel bir büyüleyici olarak ifade edilir. Şehir, bir kişinin çeşitli psikofizyolojik, 

psikosomatik, biyoenerjetik tezahürleri de dâhil olmak üzere yaşam alanını düzenleme fikrini 

uygular. Postmodern metnin kahramanı - şehir, katı kuralların ve rollerin olduğu, 

yapılandırılmamış, kaotik, genellikle düşmanca ve kapalı bir alan olarak algılanır. Şehir, 

sakinlerine belirli işlevler bahşeder, onları beklenmedik eylemlere kışkırtır, benzersiz ve 

dolayısıyla önemli olaylar üretir. Alkollü rüya ve itiraf tek bir metinde birleşerek - 1960'ların 

Sovyet yaşamının alaycı bir ansiklopedisi oluyor ve postmodern hayatın resimi - “Moskva-

Petuşki” poem (deyiş) olarak adlandırılır, çünkü şiir sanatı ile çok ortak noktası vardır,  

yazıldıktan hemen sonra,  20. yüzyılın Rus nesirinin ana başarılarından biri haline gelir. Alkollü 

bir dumanın içinde, ulaşılmaz bir ideale trenle ölümcül bir yolculuk: Kremlin'i ne kadar görmek 

için çabalarsanız çabalayın, yine de Kursk tren istasyonuna varacaksınız. "Moskova-Petushki" 

nin ana karakteri Venichka Erofeev, içki halinde olarak, Kursk tren istasyonundan Petushki 

istasyonununa yola çıkıyor, onun için Petuşki - sevgili kadınının ve çocuğunun onu beklediği 

yeryüzündeki cennetti. Yol boyunca hayatı, hayal edilemez ev yapımı alkollü kokteyller, 

fantasmagorik yolculuklar ve hıçkırık felsefesi hakkında konuşuyor, çeşitli yolcularla tanışıyor 

ve trajik ve gülünç bir şekilde sona erecek yolculuğun seyrini ölümcül bir şekilde değiştiriyor. 

Kursk tren istasyonudur, ümitsiz bir umut toposudur. Kursk tren istasyonundan, trenlerin sakin 
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bir şekilde,  güzelliğe doğru -  Petuşki şehrine giden yoldu. O, başlangıç noktasıdır, Petuşkiye 

giden yolun başlangıcıdır, sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal yolun başlangıcıdır, o, 

Petuşkida bulunan aydınlığın bir parçası gibidir. Daha önce, Veneçka nereye giderse gitsin, her 

zaman istasyona, hayaline giden yolun başına gelirdi, ancak hikâyenin sonunda şehir 

topos’unun katı kurallarıyla karşı karşıya kalıyor ve sonunda, Kreml  - şehrin sembolü olarak, 

kahramanı fiziksel yok etmeye mahkûm ediyor. 

Anahtar Kelimeler: topos, şehir, mekân, Poe’m (deyiş), düzyazı, postmodernizm, kahraman. 

 

ABSTRACT 

One of the important concepts of modern literary criticism is the poetic space – the topos of the 

city, which as a literary category has mainly been studied in the context of realistic literature. 

However, the topos of the city plays an important role in Russian postmodern prose, in 

particular in the poem by Venedikt Yerofeyev – "Moscow – Petushki". In this work, in a small 

metaphorical place, a closed space of the city, which is opposed to the village and nature, the 

social and moral collisions of society, the tragedy of the life disorder of the hero are 

concentrated. In the work of Venedikt Yerofeyev, the urban topos is understood as a set of 

images, motifs and plots in which the author's models of urban existence as a specific 

phenomenon of postmodern culture are expressed. The city implements the idea of organizing 

the living space, including various forms of psychophysiological, psychosomatic, bioenergetic 

manifestations of a person.The hero of the postmodern text – the city is perceived as a 

structureless, chaotic, often hostile and closed space in which there are strict rules and roles. 

The city gives its inhabitants certain functions, provokes them to unexpected actions, generates 

events that are unique, and therefore significant. Alcoholic dream and confession combined in 

one text, sarcastic encyclopedia of Soviet life of the 1960s and postmodern quote picture - 

"Moscow – Petushki" is called a poem and really has a lot in common with poetry, but 

immediately after writing it becomes one of the main achievements of Russian prose of the XX 

century. A fateful journey by train, in an alcoholic fog, to an unattainable ideal: no matter how 

much you strive to see the Kremlin, you will still find yourself at the Kursk railway station. The 

main character of "Moscow-Petushki", Venichka Yerofeyev, who is on a binge, departs from 

the Kursk railway station to Petushki – paradise on earth, where his beloved woman and child 

are waiting for him. Along the way, he talks about his life, unimaginable homemade alcoholic 

cocktails, phantasmagoric wanderings and the philosophy of hiccups, meets a variety of fellow 

travelers and fatally changes the course of the journey, which will end tragically and absurdly. 

Kursk railway Station is an unfulfilled topos of hope. Kursk Railway Station is the place where 

trains leave for serenely beautiful Cockerels. He is the starting point, the beginning of the path 

to the Cockerels, the path not only physical, but also spiritual, he is like a part of the light that 

is in the Cockerels. And before, wherever Venichka went, he always came to the train station, 
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always got to the beginning of the path leading to his dream, which, however, at the end of the 

story collides with the strict rules of the topos of the city hostel and the Kremlin, the symbol of 

the city, finally condemns the hero to physical destruction. 

Keywords: Topos, City, Space, Poem, Prose, Postmodernism, Hero. 

 

Аннотация  

Одним из важных понятий современного литературоведения является поэтическое 

пространство – топос города, который  как литературоведческая категория в основном 

была исследована в контексте реалистической литературы. Однако топос города играет 

важную роль и в русской постмодернистской прозе, в частности в поэме Венедикта 

Ерофеева – «Москва – Петушки». В этом произведении в малом поэтическом месте, в 

замкнутом пространстве города, который противопоставляется деревне и природе, 

сосредоточены социальные и нравственные противоречия общества, трагизм 

жизненного разлада героя. В произведении Венедикта Ерофеева городской топос  

понимается как совокупность образов, мотивов и сюжетов, в которых выражаются 

авторские модели городского бытия как специфического феномена постмодернистской 

культуры. Город реализует идею организации пространства проживания, включая 

различные  формы психофизиологических, психосоматических, биоэнергетических 

проявлений человека. Героем постмодернистского текста – город воспринимается как 

бесструктурное, хаотичное, зачастую враждебный и замкнутый круг пространства, в 

котором существуют жесткие правила и роли. Город наделяет своих обитателей 

определенными функциями, побуждает их на неожиданные поступки, порождает 

события, неповторимые, а потому и знаменательные. Алкогольный сон и исповедь, 

совмещённые в одном тексте – это ироническая энциклопедия советской жизни 1960-х и 

постмодернистская целостная картина – «Москва – Петушки» называется поэмой и 

действительно имеет много общего с поэзией, но сразу после написания  становится 

одним из главных достижений русской прозы XX века. Роковое путешествие на 

электричке, в алкогольном опьянении, – к недостижимому идеалу: сколько бы ты ни 

стремился увидеть Кремль, всё равно окажешься на Курском вокзале. Пребывающий в 

запое, главный герой «Москва-Петушки» Веничка Ерофеев отправляется с Курского 

вокзала в Петушки – рай на земле, где его ждут любимая женщина и ребёнок. По пути 

он рассказывает о своей жизни, невообразимых самодельных алкогольных коктейлях, 

фантасмагорических странствиях и философии икоты, встречает самых разных 

попутчиков и фатально меняет курс путешествия, которое закончивается трагически и 

нелепо. Курский вокзал – это несбывшийся топос надежды. Курский вокзал – это место, 

откуда уходят поезда в безмятежно прекрасные Петушки. Он является отправной точкой, 

началом пути в Петушки, пути не только физического, но и духовного, он словно часть 
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того светлого, что есть в Петушках. И раньше, куда бы ни шел Веничка, он всегда 

приходил на вокзал, всегда попадал к началу пути, ведущему к его мечте, которая, 

однако, в конце повествования сталкивается с жесткими правилами топоса городского 

общежития и Кремль – символ города,  окончательно обрекает героя на физическое 

уничтожение.  

Ключевые слова: топос, город, пространство, поэма, проза, постмодернизм, герой. 
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A REVIEW ON THE ROLE OF LARGE DAMS IN FIGHTING THE CLIMATE CRISIS 
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ÖZET 

Günümüzün en önemli küresel sorunlarından biri olan iklim krizinin oluşmasında, ülkelerin 

enerji ve su politikaları önemli bir yere sahiptir. Su kaynaklarının çevresel ve sosyo-ekonomik 

nedenlerle giderek azalması, yöneticileri sürekli artan su ve enerji isteğinin nasıl karşılanacağı 

sorunuyla baş başa bırakmıştır. Barajların su ve temiz enerji ihtiyacını karşılaması, taşkın 

kontrolü sağlaması, istihdam yaratması, ülkelerin ekonomik ve toplumsal kalkınma 

hedeflerinde önemli bir yatırım olarak yer almasına neden olmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nı 

izleyen dönemde dünya genelinde büyük baraj yapımında büyük miktarda artış yaşanmıştır. 20. 

yüzyılın sonlarına doğru ise, barajların doğal ve sosyo-ekonomik çevreye etkileri, büyük baraj 

yapımının sorgulanmaya başlamasını beraberinde getirmiştir. İklim değişikliğiyle mücadelede 

suyun depolanması, temiz enerji üretimi gibi konularda çözüm olarak sunulan baraj 

yatırımlarının iklim krizine neden olup olmadığı tartışma konusu haline gelmiştir. 

Çalışma kapsamında, büyük barajlar ve iklim değişikliğine ilişkin uluslararası raporlar, yerli, 

yabancı makaleler, tezler ve kitaplar incelenmiştir. Yerli ve yabancı literatürde iklim krizi-

büyük baraj ilişkisini kuran çalışmalar sınırlı sayıdadır.  

Bildiride, iklim krizi ve büyük baraj yapımı arasındaki karşılıklı ilişkinin sorgulanması 

amaçlanmaktadır. İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki baskısı barajlardan elde 

edilmesi planlanan su, enerji üretim potansiyelini azaltırken, barajların toprak ve su döngüsünü 

değiştirmesi de iklim değişikliğine neden olacaktır. Çalışmada, büyük barajlar inşa etmek 

yerine, daha küçük, sürdürülebilir ve çevre dostu olan projelerin iklim kriziyle mücadelede daha 

uygun olacağı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İklim krizi, iklim değişikliği, büyük baraj, su kaynakları, enerji. 

 

ABSTRACT 

Energy and water policies of countries have an important place in the formation of the climate 

crisis, which is one of the most significant global problems of today. The gradual decrease in 
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water resources due to environmental and socio-economic reasons has left rulers with the 

problem of how to meet the ever-increasing demand for water and energy. The fact that the 

dams meet the water and clean energy needs, provide flood control, and create employment has 

enabled them to take place as a substantial investment in the economic and social development 

goals of the countries. In the period following the Second World War, there was a massive 

increase in the construction of large dams around the world. Towards the end of the 20th 

century, the effects of dams on the natural and socio-economic environment led to the 

questioning of the construction of large dams. It has become a matter of debate whether dam 

investments, which are offered as a solution to issues such as water storage and clean energy 

production in the fight against climate change, cause the climate crisis. 

Within the scope of the study, international reports, domestic and foreign articles, theses, and 

books on large dams and climate change were examined. Studies that establish the relationship 

between the climate crisis and the large dams are limited in domestic and foreign literature. 

In this paper, it is aimed to question the interrelationship between the climate crisis and the 

construction of large dams. While the pressure of climate change on water resources will reduce 

the planned water and energy production potential from the dams, the change of the soil and 

water cycle by the dams will also cause climate change. In the study, it was concluded that, 

instead of building large dams, smaller, sustainable, and environmentally friendly projects 

would be more appropriate for tackling the climate crisis. 

Keywords: Climate crisis, climate change, big dam, water resources, energy. 

 

 

 

 

 



INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-VI 

December 20-22, 2022 
 

Abstracts Book 269 www.aegeanconference.com 

 

İNANÇ VE İMAN KAVRAMLARININ DİNÎ YAŞAYIŞ VE DİN PSİKOLOJİSİ 

BAĞLAMINDA İNCELENMESİ 

AN INVESTIGATION ON THE CONCEPTIONS OF FAITH AND BELIEF WITHIN THE 

CONTEXT OF RELIGIOUS LIFE AND PSYCHOLOGY OF RELIGION 

 

Mehmet Emin KALGI 

Dr. Öğr. Üyesi, Ardahan Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi Anabilim Dalı, Ardahan, 

Türkiye 

Assist. Prof. Dr., Ardahan University, Teology Faculty, Department of Psychology of Religion, Ardahan/Türkiye 

ORCID NO: 0000-0001-6999-5059 

 

ÖZET 

İnanç ve iman kavramları insanın içsel duyguları ile ilgili olup birtakım pratik göstergelerle 

ortaya koyduğu olgusal davranış biçimlerinin tezahürüdür. Bu bakımdan dinî yaşayış bireyin iç 

duygularından yoksun olamaz. Sosyal hayattaki tüm davranışlar bu olgudan hareketle 

şekillenir. Bu amaçla çalışmamızda daha çok insanın içsel duygularıyla ilgili olan inanç ve iman 

kavramlarının dinî yaşayışa etkisini irdeledik. Nitekim insanın sosyal hayatta sergilediği tüm 

davranışlar onun inancının olumlu veya olumsuz tezahürleri şeklinde somutlaşmaktadır. Çünkü 

iman, kişinin bir şeyi kalbiyle onaylayıp kabul etmesi ve diliyle bunu ikrar etmesinden ibarettir. 

Bugüne kadar bu alanda yapılan araştırma ve bilimsel çalışmaları esas alarak din psikolojisinin 

bilimsel kavramlarıyla farklı yöntem ve tekniklerin enstrümanlarıyla metin analizlerini yaptık. 

Bu bildiride inanç ve iman kavramlarını din psikolojisi perspektifinden incelemeyi amaçladık. 

Bu bağlamda çalışma için geniş bir literatür taramasını yaptık ve konu ile ilgili çalışmalardaki 

verileri analiz ettik. Ayrıca, elde ettiğimiz sonuçları din psikolojisi perspektifinden 

yorumlamaya çalıştık. 

Anahtar Kelimeler: Din Psikolojisi, İman, İnanç, Dini Yaşayış, Davranışlar. 

 

ABSTRACT 

The concepts of belief and faith are related to the inner feelings of the human being and are the 

manifestation of the factual behavior patterns that h/she reveals with some practical indicators. 

In this respect, religious life cannot be devoid of the inner feelings of the individuals. All 

behaviors in social life are shaped by this phenomenon. For this purpose, in this study, we 

examined the effects of the concepts of belief and faith, which are related with inner feelings 

and have a significant effect on religious life. As a matter of fact, all the behaviors exhibited by 

a person in social life are embodied in the form of positive or negative manifestations of his or 

her belief. It is because faith consists of a person's affirming and accepting something with his 

or her heart and acknowledging it with his or her tongue. Based on the research and scientific 
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studies carried out in this field until recently, we have made text analyzes with the scientific 

concepts of the psychology of religion and instruments of different methods and techniques.  

In this study, we aimed to examine the concepts of belief and faith from the perspective of 

psychology of religion. In this sense, we conducted a wide literature review for the study and 

analyzed the data in different studies related with the subject. In addition, we tried to interpret 

our results from the perspective of psychology of religion. 

Keywords: Psychology of Religion, Faith, Belief, Religious Life, Behavior. 
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GÜVENLİ İŞYERİ MODELLERİ YARATILMASINDA UYGULANMASI GEREKEN 
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OCCUPATIONAL SAFETY PRINCIPLES TO BE APPLIED IN CREATING SAFE 

WORKPLACE MODELS 
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ÖZET  

Günümüzde insan yaşamını kolaylaştırıcı etmenler ve bu kapsamda meydana gelen teknik ve 

teknolojik gelişmeler toplumsal yaşam seviyemizde nispeten rahatlık ve ferahlık sağlarken, 

diğer yandan işyeri kaotiği ve iş dinamiklerine de olumsuz yansımaları da görülmektedir. 

Özellikle güvenlik kavramı son yıllarda çok sık karşımıza çıkan bireysel ve toplumsal alanda 

ihtiyaç duyduğumuz yaşamsal faktörlerin başında gelmektedir.  Herkesin günlük dilde de 

oldukça sık kullandığı bir kavram olarak güvenlik;  Maslow’un insan ihtiyaçlarını belirleyen 

piramidine göre yaşama ihtiyacından hemen sonra gelmektedir. Kişi yaşamak için temel 

ihtiyaçlarını yerine getirdikten sonra kendini ve geleceğini güvence altına almak ister. Çalışma 

ortamında olasılı İş kazalarından ve yaşamını etkileyebilecek olumsuz koşullardan korunmak 

ister. Güvenlik kavramı genel olarak ‘emniyet içinde olma duygusu’ olarak tanımlanabilir. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), verilerine göre; dünyada her yıl;2,2 milyon kadın ve 

erkeğin işle ilgili kaza ve hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğini, her yıl ortalama 270-300 

milyon iş kazası ve 160-180 milyon meslek hastalığı görüldüğünü tahmin etmektedir. Bu 

tahminin ortaya koyduğu olumsuz tabloya, ölümcül iş kazalarında özellikle Asya, Afrika ve 

Latin Amerika’daki bilinmeyen veya kapatılan ya da resmi verilere eklenmeyenler hariç olarak 

maalesef ölümlü iş kazalarındaki artışlar her geçen gün artarak devam etmektedir. İş güvenliği 

ile ilgili temel ilkeler; güvenli çalışmanın esasını oluşturan değerler manzumesidir. Genelde her 

sektörde /  iş kolunda veya herhangi iş yerinde uygulanması halinde iş kazaları ve meslek 

hastalıklarının önlenmesine yardımcı olacak ilkeler topluluğudur.  

Ayrıca temel iş güvenliği ilkeleri, güvenli ortamlar oluşturması açısından yeterince fayda ve 

destek sağlayabilecek, çalışma ortamına, çalışılan sektöre, çalışan kişi ile üretim çeşit ve 

farklılıklarında bile genelde değişiklik göstermeyen temel ve standart ilkeler olarak 

değerlendirilebilir. 

Güvenlik, “ mevcut ortamda kabul edilebilir düzey ve bu düzeyi korumak için zamansız ölüm, 

yaralanma veya endişe verici koşulların var olma olasılığını azaltma” anlamındadır. Güvenlik, 

işletmelerde sadece tanım ile sınırlı kalmamalı, bunu stratejik olarak uygulayabilmek için 
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mutlaka bir kültür oluşturulmalıdır. Güvenlik bilgiye dayanır. İçe sindirilmiş ve yaşam biçimi 

haline getirilmiş bilgiye ise kültür denilmektedir.  

İşletme kültürü; bir işletmenin/ kurum/ kuruluşun içindeki insanların davranışlarını yönlendiren 

normlar, davranışlar, değerler, inançlar ve alışkanlıklar sistemidir. Kültür, insanlara yapmak 

zorunda oldukları şeylerin neler olduğu ve nasıl davranmaları gerektiği konusunda duygu ve 

sezgi kazandırır. Başka bir ifade ile örgüt kültürü, örgüt üyelerinin düşünce ve davranışlarını 

şekillendiren hâkim değer ve inançlardır. 

Söz konusu çalışmada; güvenli işyeri modelleri yaratılmasında uygulanması gereken iş 

güvenliği ilkeleri çeşitli sektörlerde meydana gelen iş kazaları incelenerek, yapılan kaza 

analizlerinden yararlanılarak ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Çalışmanın kapsamını ve evrenini Akis’te yer alan 150 kaza oluşturmaktadır. Açık kaynaklarda 

da yer alan iş kazaları K faktörleri analiz yöntemine göre analiz edilmiş ve kaza sebeplendirme 

yaklaşımları ve kazaya etken faktörler açısından insan faktörü öncelikli olmak üzere iş 

güvenliğine olumsuz tesir eden faktörler irdelenmiştir. Çalışmanın sonucunda güvenli 

işletme/işyeri oluşumuna katkı sağlayabilecek iş güvenliği temel ilkeleri oluşturulmaya 

çalışılmıştır. 

Etik yaklaşım ve ticari açıdan gizlilik kuralları ve işletme menfaatleri gözetilerek 

işletme/kurum/kuruluş isimleri çalışmada zikredilmemiştir  

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, Güvenli Çalışma, İşletme Kültürü, Güvenli İşyeri 

 

ABSTRACT 

Today, while the factors that facilitate human life and the technical and technological 

developments that occur in this context provide relative comfort and spaciousness in our social 

life, on the other hand, negative reflections on workplace chaos and work dynamics are also 

observed. In particular, the concept of security is one of the vital factors that we need in the 

individual and social fields, which we encounter very often in recent years. Security as a concept 

that everyone uses quite frequently in daily language; According to Maslow's pyramid that 

determines human needs, it comes right after the need to live. 

A person wants to secure himself and his future after fulfilling his basic needs for living. He 

wants to be protected from possible work accidents and negative conditions that may affect his 

life in the working environment. The concept of security can be generally defined as the 'feeling 

of being safe'.According to the data of the International Labor Organization (ILO); It is 

estimated that 2.2 million women and men die every year in the world due to work-related 

accidents and diseases, and an average of 270-300 million occupational accidents and 160-180 

million occupational diseases occur every year. Unfortunately, the increase in fatal occupational 
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accidents continues to increase day by day, excluding those that are unknown or closed or not 

added to the official data, especially in Asia, Africa and Latin America, to the negative picture 

revealed by this estimation.Basic principles of occupational safety; It is a set of values that form 

the basis of safe working. Generally, it is a collection of principles that will help prevent work 

accidents and occupational diseases if applied in every sector / line of business or in any 

workplace.In addition, basic occupational safety principles can be considered as basic and 

standard principles that can provide enough benefit and support in terms of creating safe 

environments, and that do not generally change even in the working environment, the sector, 

the employee and the production types and differences.Safety means “reducing the possibility 

of untimely death, injury or worrisome conditions to exist at an acceptable level in the current 

environment and to maintain that level”. Security should not be limited to the definition in 

businesses, but a culture must be created in order to apply it strategically. Security is based on 

information. The knowledge that has been digested and turned into a way of life is called culture 

business culture; It is a system of norms, behaviors, values, beliefs and habits that guide the 

behavior of people within a business/organization/organization. Culture gives people feeling 

and intuition about what they have to do and how they should behave. In other words, 

organizational culture is the dominant values and beliefs that shape the thoughts and behaviors 

of the members of the organization.In the said study; Occupational safety principles, which 

should be applied in creating safe workplace models, have been tried to be revealed by 

examining the work accidents in various sectors and by making use of the accident analysis. 

The scope and universe of the study consists of 150 accidents in Akis. Occupational accidents, 

which are also included in open sources, are analyzed according to the K-factors analysis 

method and the factors that negatively affect occupational safety, primarily the human factor, 

are examined in terms of accident causation approaches and factors causing the accident. As a 

result of the study, it has been tried to establish the basic principles of occupational safety that 

can contribute to the formation of a safe business / workplace. 

The names of the businesses/institutions/organizations are not mentioned in the study 

considering the ethical approach and commercial confidentiality rules and business interests. 

Keywords: Occupational Safety, Safe Working, Business Culture, Safe Workplace. 
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BEHAVIOR-FOCUSED OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY TRAININGS AND 

PRACTICE PRINCIPLES IN CREATING SAFE WORKPLACE 
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ÖZET 

Kaza sebeplendirme yaklaşımları ya da kazaya etken faktörler açısından İnsan;  duygu, 

düşünce, tutum ve davranışları ile çalışma ortamının kaza yapma riski açısından potansiyel 

tehlikelerinden biridir. Son dönemde yapılan bilimsel çalışmalar ve ortaya konulan tezlerde de 

görüleceği üzere aslında tehlikeli hareketlerin/güvensiz davranışların kaynağı insandan ziyade;  

zayıf, yetersiz, öngörüsüz, sistemsiz ve kuralsız yönetimlerin kazaların en belirgin nedeni 

olduğu şeklinde yaklaşımlar ortaya konulmaya başlanmıştır. Çalışanların kişisel eğitim ve 

yetkinlik düzeyi, iş ortamındaki tutum ve davranışları ve iş potansiyeli gözetilerek ve kişinin iş 

sağlığı ve güvenliği alanındaki güçlü ve zayıf yönlerine odaklanarak, mevcut durumun ortaya 

çıkarılması, gerekli iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının planlanması ve uygulanması 

açısından ‘’Davranış Odaklı İş Güvenliği Eğitimi’’ önem taşımaktadır. Bu eğitimlerin 

sonucunda; Kişisel performans ve değişime yönelik algı ve anlayış farklılığı yaratılması, 

izleklere ve kurallara duyarlılık ölçümlerinin saptanması, bireysel farkındalığın ve bilinç 

düzeyinin arttırılması, otokontrol dinamiği oluşturularak iş sağlığı ve güvenliği kurallarına 

uyumun sağlanması hedeflenmektedir. Söz konusu bu çalışmadan güdülen amaç; klasik İSG 

yaklaşımı ile Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi yaklaşımları arasındaki farkları ortaya 

koymak ve örgütsel güvenlik iklim değişikliğinde davranış temelli iş sağlığı ve güvenliği 

eğitimlerinin önemini vurgulamaktır. Bu kapsamda örnek olarak ele alınan (Geleneksel iş 

güvenliği yaklaşımı ve davranış odaklı güvenlik yönetimi uygulayan) iki ayrı işletmede iş 

sağlığı ve güvenliği açısından sonuçları ortaya koymaktır. Yöntem: Söz konusu çalışmada aynı 

iş kolunda (imalat ) faaliyet gösteren, aynı tehlike sınıfına mensup ( çok tehlikeli ) iki ayrı 

işletmede yönetim tarzı ve uygulama modellerinden hareketle, iş sağlığı ve güvenliği alanında 

yapılan eğitimler ve sonuçları ile davranış odaklı İSG eğitimlerinin örgütsel amaç ve stratejik 

hedeflere katkısını ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Güvenlik iklimi, Güvenlik kültürü, Davranış Odaklı Güvenlik Yaklaşımı,  

Kaza önleme, davranış temelli İSG eğitimleri 
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ABSTRACT 

Human in terms of accident-causing approaches or factors that cause the accident; emotions, 

thoughts, attitudes and behaviors, and the potential risk of accidents in the working 

environment. As can be seen in recent scientific studies and theses put forward, in fact, the 

source of dangerous movements / insecure behaviors rather than human; weak, inadequate, 

unpredictable, unsystematic and unregulated administrations have become the most obvious 

cause of accidents. Behavior Oriented Occupational Safety Training ından in terms of 

uncovering the current situation, planning and implementing the necessary improvement and 

development activities by considering the personal training and competency level of the 

employees, attitudes and behaviors in the work environment and work potential, and focusing 

on the strengths and weaknesses of the person in the field of occupational health and safety. '' 

is important. As a result of these trainings; It is aimed to create a difference in perception and 

understanding towards personal performance and change, to determine the sensitivity 

measurements to the subjects and rules, to increase individual awareness and awareness level, 

to create and to harmonize with occupational health and safety rules by creating autocontrol 

dynamics, to prevent accidents and occupational diseases. It is also expected to play an effective 

and permanent role in identifying the measures to be taken and creating safer workplaces. he 

aim of this study; to reveal the differences between the classical OHS approach and Behavior 

Oriented Security Management approaches and to emphasize the importance of behavior-based 

occupational health and safety trainings in organizational security climate change. The aim of 

this study is to present the results in terms of occupational health and safety in two separate 

enterprises (Traditional Occupational Safety Approach and Behavior Oriented Security 

Management). Method: Based on the management style and application models in two different 

companies (same dangerous class) operating in the same line of business (manufacturing), the 

occupational health and safety trainings and their results and the behavioral and OHS trainings 

of to contribute to the objectives.  

Keywords: Safety climate, Safety culture, Behavior-Oriented Safety Approach, Accident 

prevention, behavior-based OHS trainings
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ÖZET 

Dayanışma, yardımlaşma insanlık tarihinde çok eskilere dayanmaktadır. Ancak modern 

anlamda ekonomik yapılarda bunun kurumsallaşması 19. yüzyılda mümkün olmuştur. 

Kooperatifler, kapitalizme karşı bir mücadeledir. Bu dönemde hem ekonomik hem de sosyal 

ihtiyaçlara cevap verebilmek için ilk kez İngiltere'de ortaya çıkmış ve sosyalist görüşler ışığında 

çeşitli ülkelerde gelişmiştir. 

Bu çalışmada bir tarım ülkesi olan Bulgaristan’ın, özerkliğini kazandığı 1879’dan itibaren 

Bulgaristan Krallığı döneminde ülkedeki kooperatiflerin gelişimi, kooperatif türleri ve 

sonuçları hakkında bilgi verilmektedir. Sonuçta Bulgaristan’daki kooperatifçilik hareketine 

monarşi yönetiminden çok sosyalistlerin önderlik ettiği görülecektir. 

Anahtar Kelime : Bulgaristan, kapitalizm, sosyalizm, tarım, kooperatifçilik 

 

ABSTRACT 

Solidarity and helping each other date back to ancient times in the history of humanity. 

However, its institutionalization in modern economic structures became possible in the 19th 

century. Cooperatives are a struggle against capitalism. In this period, it emerged in England 

for the first time in order to respond to both economic and social needs and developed in various 

countries in the light of socialist views. 

In this study, information is given about the development, types and results of cooperatives in 

the country during the Kingdom of Bulgaria since 1879, when Bulgaria, which is an agricultural 

country, gained its autonomy. As a result, it will be seen that the cooperative movement in 

Bulgaria was led by socialists rather than the monarchy. 

Keywords: Bulgaria, capitalism, socialism, agriculture, cooperatives 

 

BULGARİSTAN KRALLIĞINDA KOOPERATİFÇİLİK 

(1879-1946) 



INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-VI 

December 20-22, 2022 
 

Abstracts Book 277 www.aegeanconference.com 

 

1- Giriş: Kooperatifçiliğin Tanımı ve Tarihi Gelişimi 

Uluslararası Kooperatifler Birliğinin (ICA) İngiltere’deki 31. kongresinde, kooperatifin tanımı 

şu şekilde yapılmıştır: “Kooperatif; kişilerin ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını, 

birlikte sahip olunan ve demokratik kurallara uygun olarak yönetilen bir işletme aracılığı ile 

karşılamak üzere gönüllü olarak oluşturdukları özerk işletmelere” denir.1 

Çağdaş anlamdaki ilk kooperatifler; çiftçi ürünlerinin değerlendirilmesi, ucuz ekonomik 

tüketim maddeleri edinme, ekonomik barınma sağlama, üretilen malların değerinde 

pazarlanması gibi insan ihtiyaçlarını gidermek amacı ile kurulmuşlardır.2 Küçük köylü 

işletmelerine sahip çiftçiler, bulundukları ekonomik ortamla ilgili olarak tek başlarına 

aşamayacakları güçlükleri çözmek ve kendi kendine yardım gereksinimiyle tarım 

kooperatiflerini kurmuşlardır.3 Kooperatifler, pazarlama açısından da çiftçilerin girdi ve çıktı 

piyasalarında pazarlık gücünü arttırabilmekte4 ve bilgi akışını da kolaylaştırabilmektedir.5  

Kooperatifçilik hareketi, 1844 yılında İngiltere’de “tüketim kooperatifçiliği” biçiminde 

başlamış, hemen hemen aynı dönemde, 1880’de Fransa’da “üretim kooperatifçiliği” olarak, 

1864 yılında Almanya’da “kredi kooperatifçiliği” olarak ortaya çıkmıştır.6 

İngiltere’de ilk defa kooperatif kelimesini kullanan ve kooperatifçiliğin babası sayılan Robert 

Owen (1771-1858), sanayideki makineleşme ile işveren ve işçi arasında bozulan dengenin 

ancak üretici ve tüketiciyi bir araya getiren kooperatifleşme modeliyle tekrar sağlanacağını 

düşünmüş, emek gücü ile iş değerine göre ücretlendirme yapılması ve kâr amacının ortadan 

kalkması gerektiğine vurgu yapmıştır. 7  

Robert Owen, 1824'te tasarladığı ütopik toplumu ABD’deki İndiana eyaletinde kurduğu "New 

Harmony" kolonisinde gerçekleştirmeye çalışmıştır. Servetinin tamamına yakınını bu yolda 

kaybetmiş olmasına rağmen başarılı olamamış ve 1829'da İngiltere'ye dönmüştür.8  

 
1 https://www.ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identity-values-principles 
2 https://ticaret.gov.tr/data/5d4c0ff513b876180c773fe8/KooperatfiçilikBilgisi1.pdf 
3 Ziya Gökalp Mülayim, Genel ve Tarımsal Kooperatifçilik, Bilgi Yayınevi, 1975, s.15 
4 E. Fischer, and M. Qaim. 2012. “Linking smallholders to markets: determinants and impacts of farmer collective 

action in Kenya”, World Development 40 (6): 1255-1268.; Bekir Pakdemirli, “Tarımsal Kooperatiflerin Dünya ve 

Türkiye’de Mevcut Durumunun Karşılaştırılması”, ANADOLU, J. of AARI, ISSN: 1300-0225 (Print), 2019, 29 

(2): 177-187, DOI: 10.18615/anadolu.660198, s.178 
5 D. Mojo, C. Fischer, and T. Degefa, “The determinants and economic impacts of membership in coffee farmer 

cooperatives: recent evidence from rural Ethiopia”, Journal of Rural Studies 50, 2017, 84-94; Bekir Pakdemirli, 

“Tarımsal Kooperatiflerin Dünya ve Türkiye’de Mevcut Durumunun Karşılaştırılması”, ANADOLU, J. of AARI, 

ISSN: 1300-0225 (Print), 2019, 29 (2): 177-187, DOI: 10.18615/anadolu.660198, s.178 
6 Bekir Pakdemirli, “Tarımsal Kooperatiflerin Dünya ve Türkiye’de Mevcut Durumunun Karşılaştırılması”, 

Anadolu, J. of AARI, ISSN: 1300-0225 (Print), 2019, 29 (2): 177-187, DOI: 10.18615/anadolu.660198, s.178 

Ziya Gökalp Mülayim, Genel ve Tarımsal Kooperatifçilik, Bilgi Yayınevi, 1975, s.26 
7 Rona Aybay, Robert Owen, Sosyalizmin Öncülerinden; Yaşamı, Eylemi ve Öğretisi, Alfa Yayınları, 2012, 

İstanbul. 
8 İbrahim Erol Kozak, “İşçi Sendikalarının Tarihi Gelişimi, (İngiltere Örneği)”, Sosyal Siyaset Konferansları 

Dergisi, 2012, s.69-70. 
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Dr. William King (1786-1865), sermaye karşısında güçlük çeken emekçilerin içinde bulunduğu 

koşulları iyileştirmek amacıyla 1828 yılında Brighton’da kurulan tüketim kooperatifinin öncüsü 

olmuştur.9 King kooperatifçilik tanımını ise şu şekilde yapmıştır:  

“Eğer bir sistem en yüksek derecede dine ve ahlaka hizmet ediyor, gökyüzünü yerlere indiriyor, 

kendine inananlardan temiz ve lekesiz dini inanç, hassas bir vicdan, sadık bir yürek, pürüzsüz 

bir kafa, kardeşlik şuuru ve kardeşçe üyelik istiyorsa, bu kooperatifçiliktir”.10 

Batılı tarzdaki çağdaş kooperatifçilik devri, Owen’ın görüşleri ışığında haksever öncüler olarak 

bilinen Rochdale Öncüleri James Strandingi, Charles Howarth ve John Collier tarafından 

başlatılmış, 19. yüzyılın ortalarına doğru, dokuma sanayi ile uğraşan bir dokuma kasabası 

olarak bilinen Rochdale kasabasında denenmiştir. Biri kadın toplam 28 dokuma işçisi 

tarafından her biri 1 İngiliz sterlini koymak suretiyle topladıkları 28 sterlin ile 21 Aralık 1844 

yılında 10 sterline kiraladıkları bir dükkânda Charles Howarth’ın öncülüğünde bir tüketim 

kooperatifi kurmuşlardır.11 

Bugünkü kooperatifçiliğin başlangıcı olan bu kooperatif denemesi "Rochdale Öncüleri" olarak 

tüm dünyada ünlenmiş ve günümüzde Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin (ICA) 

kooperatifçilik ilkeleri olarak benimsediği temel kuralları bu kooperatifte uygulamıştır.12 

Fransa'daki kooperatifçilik fikir ve düşüncesinin önderliğini Charles Fourier yapmıştır (1772 -

1837). Fourier, kooperatifçilikle ilgili düşüncelerini yayınladığı kitaplarında “Yeni İşçi Dünyası 

ve Kooperasyon”da “falanj” adını verdiği bir toplum tasarlamıştır. Bu toplumda maddi bir 

düzen kurulacaktır. Herkes kendine en hoş gelen işi yapacaktır. Bu falanjlarda tüketim, kolektif 

olarak organize edilecektir. Her bir falanj, 400 ile 2000 kişiyi barındıracaktır. En uygunu 1600 

kişidir. Falanjda çalışanların üçte biri bekâr olacaktır. Her falanj 2000 hektar araziye sahip 

bulunacaktır. İşler gruplar halinde yapılacak, bir işçi gün esnasında iş değiştirebilecektir. 

Böylece çalışma daha cazip hale gelecektir. Falanjlarda yeme, yıkama, ütüleme işleri kolektif 

olarak yapılacaktır.13 

Fransız filozof ve iktisatçı St. Simon’un öğrencilerinden Philippe Buchez (1796-1865), üretim 

kooperatifçiliği alanına önemli katkılarda bulunmuştur. Kooperatiflerin finansman 

ihtiyaçlarının giderilmesi için Fransa’da ikinci halk bankasını kuran kişi olmuştur. Buchez, 

sanat ve meslek sahibi işçilerin kurulacak kooperatifler aracılığıyla teşkilatlanmasının 

 
9 Louis de Brouckere, Kooperatifçilik: Men’şeleri, Mahiyeti, Hizmetleri, Hâkimiyeti Milliye Matbaası”, 1929, 

s.15. 
10 Özlem Yıldırır Kocabaş, Türkiye’ de Tarımsal Kooperatifçilik Düşüncesinin Gelişimi, 1.Baskı, İstanbul, Libra 

Kitapçılık, 2010, s.22. 
11Seyfullah Akbolat, “Türkiye’de Kooperatiflerin Doğuşunda Devlet Etkisi ve Memleket Sandıkları”, Yüksek 

Lisans Tezi, İstanbul 2012, s.22-23.  
12İhsan Memiş, Kooperatifçiliğin Düşünce Tarihi ve Uygulaması (Dünyada-Türkiye’de), Ankara, 1985, s.14-15 
13 Rosario Labadessa, L’organizzazione Cooperativa, Roma, 1964, s.38; Mennan Yiğiter, Genel Kooperatif Tarihi 

ve Bilgisi, Ankara 1948, s.24; Nurettin Hazar, Kooperatifçilik Tarihi, 3.Baskı, Türk Kooperatifçilik Eğitim Vakfı 

Yayınları, Ankara,1990, s.167-173 
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toplumsal ilerlemeye katkıda bulunacağını savunmuştur. Modellemesini yaptığı üretim 

kooperatifi, 1832 yılında Paris’te “Marangozlar Kooperatifi” olarak kurulmuşsa da 

sürdürülememiştir. Dönemin ağır yasal düzenlemelerine rağmen, 1834 yılında kurulan 

“Mücevherciler Kooperatifi” ise 18 gibi ciddi bir kooperatif sayısına ulaşmış ve 1873 yılına 

kadar başarılı bir şekilde faaliyetlerine devam edebilmiştir. Daha sonra Fourier'in 

öğrencilerinden Godin, 1885’de Guise'de, hem soba imalâtçılarını kooperatifleştirmiş hem de 

onlara bir soba fabrikası kurdurmuştur. Fonlama, yedek akçe ve kâr dağıtımı gibi hususlarda 

verilen yanlış kararlar sebebiyle sürdürülebilir bir kooperatif yapısı oluşturulamamış olsa da 

Buchez’in düşüncesi doğrultusunda yüzü aşkın kooperatif kurulmuştur.14 

Hermann Schulze-Delitzsch (1808-1883) Alman kooperatifçiliğinin mevzuat temelini atmış, 

küçük sanatkâr ve esnaf kooperatiflerinin kurucusudur. İlk olarak 1850’de de “esnaf kredi 

kooperatifi”, Eilenburg'da bazı işadamlarıyla işbirliği yaparak bir “esnaf kredi bankası” ve bir 

de “tüketim kooperatifi” kurmuştur. Kısa zamanda Almanya'da Schulze-Delitzsch'in kurmuş 

olduğu tipte kredi işletmelerinin sayısı da artmaya başlamıştır. Bu arada Berlin Üniversitesi dil 

profesörlerinden, bir kooperatif teorisyeni Victor Aimé Huber kooperatif hareketlerine karşı 

oluşan bazı belirsizlikleri ve şüpheleri ortadan kaldırmak için yazılarıyla Schulze-Delitzsch'e 

yardımcı olmuştur. Ayrıca Huber, Berlin'de “yapı kooperatifi” denemesiyle de kooperatifçilik 

alanında hizmetler yapmıştır.15 

Çiftçilik ve farklı bölgelerde belediye başkanlığı yapmış olan Friedrich Wilhelm Raiffeisen 

(1818-1888) ise Alman kooperatifçilik hareketi açısından bir diğer önemli kişidir. 

Kooperatifçilik ilkeleri doğrultusunda hareket etmiş olan Raiffeisen, “Huddesdorf Hayır 

Derneği” kanalıyla topladığı bağış ve keseneklerle çiftçi ve şehirli esnafa kredi vermiş ve 

sonrasında dernek “Huddesdorf Tarım Kredi Kooperatifi”ne devrolmuştur.16 

Osmanlı İmparatorluğu’nda da ilk kez Mithat Paşa tarafından 1863’de kurulan “Memleket 

Sandıkları” tam olarak kooperatif tanımına uymamakla beraber, özünde kooperatifçiliği 

içermektedir. Mithat Paşa, bunları Niş vilayetinin şimdiki Bulgaristan-Sırbistan sınırındaki 

“Pirot” kasabasında kurmuş ve 1867’de hükümetçe de kabul edilen “Memleket Sandıkları 

Nizamnamesi”ni yayınlamıştır17. 

Bu çalışmada, Bulgaristan’ın Krallık dönemindeki kooperatifçilik hareketi analiz edilmeye 

çalışılmış, kooperatifçiliğin kuruluşu, öncüleri, çeşitleri ve faaliyet alanları değerlendirilmiştir. 

 
14 Nurettin Hazar, Kooperatifçilik Tarihi, 3.Baskı, Türk Kooperatifçilik Eğitim Vakfı Yayınları, Ankara,1990, 

s.178-186. 
15 Z. Fahri Fındıkoğlu, Türkiye’de Kooperatifçilik, İstanbul Üniversitesi Yayınları: 537, İstanbul 1953, s. 24-25; 

Vahan Totamianz, Pantheon Cooperativa,, s. 105 – 114; Mennan Yiğiter, Genel Kooperatif Tarihi ve Bilgisi, 

Ankara 1948, s. 30 – 31; Giulio Tamagnini, Le Casse Rurali, Roma 1952, s.28-30. 
16 İhsan Memiş, Kooperatifçiliğin Düşünce Tarihi ve Uygulaması (Dünyada-Türkiye’de), Ankara, 1985, s. 61-63 
17 Ziya Gökalp Mülayim; Genel ve Tarımsal Kooperatifçilik; 1975, Bilgi Yayınevi, İstanbul, s.41 
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Bulgaristan kooperatif hareketinin ne gibi zorluklarla karşılaştığı ve ideolojik yaklaşımı olup 

olmadığı gibi sorulara cevap aranmıştır.  

2- Bulgaristan’da Kooperatifçiliğin Gelişimi 

Küçük ve orta köylü tipi ekonomiye sahip olan Bulgaristan'da18 kooperatif hareketin doğuşu, 

sosyalist düşüncelerin yayılmaya başladığı zamana rastlar. Sosyalist hareketin gelişmesine 

elverişli olan ortam, kooperatiflerin oluşmasına da yardım etmiş, aynı biçimde, kooperatifler de 

emekçiler arasında sosyalist düşüncenin yayılmasında etkili olmuşlardır. İlk sosyalistlerin 

birçoğu kooperatiflerin ve kooperatif birliklerinin kurucuları olmuştur. Örneğin, bunlardan biri 

Bulgaristan Komünist Partisi'nin (BKP) kurucusu Dimitır Blagoev'dir. Blagoev Bulgaristan'da 

egemen olan kapitalist sistem koşullarında tüketim ve işçi kooperatiflerinin rolünü ortaya 

koymuş, daha sonra tarım üretim kooperatiflerinin taşıdığı değeri de vurgulamıştır. 

“Bulgaristan'ın Ekonomik Gelişmesi - Endüstri ya da Tarım” adlı çalışmasında Dimitır 

Blagoev şöyle demiştir:  

“Köylülerimiz kooperatif tarım ortaklıklarına katılsalardı; üretim için topraklarını, emeklerini, 

araçlarını birleştirselerdi, o zaman emek verimliliğinde büyük bir gelişmeye tanık olurduk. O 

zaman ekonomide en gelişmiş araçlar ve çağdaş teknik bilgi kullanma olanağı sağlayan en 

yüksek bir üretim biçimine sahip olabilirdik. Kuşkusuz bu tür tarımsal ortaklıklarda ülkedeki 

üretici güçler yüksek derecede gelişme olanağı bulabilir ve köylü yığınlarının işçi sınıfına 

dönüşüm süreci gerçekten önlenebilirdi.”19  

Bulgaristan'da kapitalist koşullardaki kooperatifçilik hareketi, emekçi köylülerin, kent ve köy 

patronlarıyla tefecilerin sömürüsüne karşı kendi varlıklarını savunma aracı olarak gelişmiştir. 

Bulgar köyünde kooperatif, tefeci sermayeye ve ticaret sermayesine karşı koyma olarak doğmuş 

ve oluşmuştur. Raiffeisen tasarruf ve kredi birlikleri ilkelerine dayanan Bulgaristan’daki ilk 

tarım kredi kooperatifi, 1890 yılında, Sredna-Gora bölgesinin köyü Mirkovo’da, okul müfettişi 

Todor Yonçev'in yönetiminde ve Yazar Todor G. Vlaykov'un büyük yardımıyla “Oralo” 

(Saban) adında, Mirkovo Tarım Kredi ve Tasarruf Ortaklığı olarak kurulmuştur.20  

Bulgaristan’da kooperatiflerin doğması ve gelişmesinde, işçilerce kurulacak ortaklıkların 

sosyalistler tarafından propaganda edilmesinin büyük önemi olmuştur.21 Bölge Kooperatif 

Birliklerinde, Bulgar Tarım Kooperatifleri Merkez Birliğinde, Bulgar Tarım ve Kooperatif 

Bankasında ve Tarım Odalarında (Kamara) çalışan memurların, öğretmenlerin, tarım 

 
18 Nikolay Todorov, Bulgaristan Tarihi, (Çev.) Veysel Atayman, Öncü Kitabevi, İstanbul, 1979, s. 84. 
19 Dimitır Blagoev, Toplu Eserler, Cilt 7, s. 500. 
20Tsvetelina Marinova, N. Nenovsky; “Cooperative Agricultural Farms in Bulgaria (1890 - 1989)”; New Bulgarian 

University, CRIISEA, University of Picardie Jules Verne 15 January 2020 Online at https://mpra.ub.uni-

muenchen.de/98155/ MPRA Paper No. 98155, posted 16 Jan 2020 08:57 UTC, s. 4. 
21 M. Minkov, “Bulgaristan Halk Cumhuriyetinde Kooperatif Çiftliklerde İşin Örgütlenmesi”, Sosyalist Ülkelerde 

Kooperatifçilik Üzerine, (Der. ve Çev.) Rıdvan Karalar, M. Zafer Üskül, Bilim Yayınları, İstanbul, 1977, ss. 81-

86.  

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/98155/
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/98155/
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mühendislerinin ve sosyalist propagandanın yardımıyla yetişmiş mücadeleci köylülerin 

eylemleri de bu hareketi olumlu biçimde etkilemiştir. Bu ilerici güçler, burjuvazinin, kooperatif 

örgütlerde yönetimi ele geçirmek ve bunları ideolojik etkisi altına almak için sürdürdüğü 

çabalara karşı aralıksız bir savaş yürütmüşlerdir. Köy kooperatiflerinin çoğu, kooperatif 

hareketteki ileri ekiplerce yönetilmiş, demokratik güçlerin etkisinde olmuşlar, halkın 

sevgisinden, güvencinden ve desteğinden güç almışlardır. Kooperatif üyeleri, çoğunlukla 

yoksul ve orta sınıf köylüler, zanaatkârlar ve işçilerden oluşmuştur. Bunlar kooperatiflerde 

kendi sınıf bilinçlerini yansıtmışlardır.22 

1929-1930 yıllarındaki dünya ekonomik buhranının Bulgaristan tarımı üzerindeki etkisi çok 

ağır olmuştur. Bu, ülkedeki tarımsal ilişkilerin gelecekteki gelişmesini de etkilemiş, emekçi 

yığınlarıyla, büyük burjuvazi arasındaki çelişkiler keskinleşmiştir.23  

Ekonomik buhrandan sonra köylerdeki durumda temelli bir iyileşme olmamıştır. Burjuva 

egemenliğine karşı savaşım artmıştır.24 Yoksul ve orta halli köylü ailelerinden büyük bir 

bölümü proleterya olmuştur; böylece, faşizme ve kapitalizme karşı işçi - köylü bağlaşmasını 

daha geniş bir temel üzerinde kurma imkânı doğmuştur.25 

Karşıt sınıflar arasında kooperatifçiliğin aldığı yer, onun bir yardımlaşma ve eylem birliği 

okuluna dönüştürülmesini sağlayıcı önkoşulları yaratmıştır. Kooperatifin ticaret, satın alma, 

üretim ve genel hizmetler alanında yaptığı işler çok geniştir. Bu durum, küçük mülkiyetin 

egemen olduğu Bulgaristan’da, kooperatifin ekonomik yaşamın bütün alanlarındaki başarısını 

açıklamada yeterli olmuştur. Tınaz makineleri, tohum ekme makineleri, tırmıklar, traktörler, 

harman makineleri gibi ilk tarım makinelerini sağlayarak, kooperatif, çağdaş tarımı köye 

getirmiştir. Tohum türleri denenmiş, gübreler kullanılmıştır. Böylece kooperatifler, köydeki 

kültürel ve ekonomik yaşamın herkesçe kabul edilen merkezleri, toplumsal uyanışın düşünce 

merkezleri haline gelmişlerdir.26 

Bulgaristan’da, 1897 yılında çıkarılan “Ticaret Yasası” kooperatif çalışmalarını da 

düzenlemiştir. Bu hukuk belgesine “Ortaklıklar” üzerine özel bir bölüm konmuştur. Burada 

kooperatif ortaklıkların kurulmasını, sicillerinin tutulmasını, çalışmasını ve kapatılmasını ilk 

kez düzenleyen hükümler yer almıştır. Ayrıca “Bulgaristan Tarım Kooperatifleri Merkez 

Birliği” kurulmuştur.27  

 
22Sulemezov, Lenin Kooperatif Planı ve Bulgaristan Kooperatif Hareketi…, s. 25. 
23 Sulemezov, Lenin Kooperatif Planı ve Bulgaristan Kooperatif Hareketi…, s.26. 
24 V. Hacınikolov, B. Kalaora, Bulgaristan Sendikaları Tarihi (1878-1974), (Çev.) Şeref Serdar, Konuk Yayınları, 

İstanbul, 1979, s. 158.  
25 Sulemezov, Lenin Kooperatif Planı ve Bulgaristan Kooperatif Hareketi…, s.26. 
26 Sulemezov, Lenin Kooperatif Planı ve Bulgaristan Kooperatif Hareketi…, s.26. 
27Tsvetelina Marinova, N. Nenovsky; “Cooperative Agricultural Farms in Bulgaria (1890 - 1989)”; New Bulgarian 

University, CRIISEA, University of Picardie Jules Verne 15 January 2020 Online at https://mpra.ub.uni-

muenchen.de/98155/ MPRA Paper No. 98155, posted 16 Jan 2020 08:57 UTC, s.5 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/98155/
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/98155/
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Bu yasa, burjuva iktidarı koşullarında kooperatif kuruluşlarının çalışmalarını oldukça daha tam 

bir biçimde düzenlemiştir. Ülkede sanayi, ticaret ve banka sermayesinin, siyasal ve ekonomik 

bakımdan giderek güç kazanması üzerine, burjuva demokrasisi, yerini gittikçe daha çok, açık 

faşist diktatörlüğe bırakmaya başlamıştır. Burjuva iktidarı 1938 yılında, şirketlerin ve 

ortaklıkların devletçe denetlenmesi için çıkarılan yasaya dayanarak, kooperatif hareketini 

tamamen engellemek amacıyla çalışma başlatmıştır. Bu tutumuyla egemen burjuvazi, 

kooperatiflerin üyeleri arasında etkileri artan BKP, Bulgar Çiftçi Halk Birliği (BZNS) ve öteki 

ilerici güçlere karşı, kooperatif örgütlerin başına kendi adamlarını getirerek bu kurumlardaki 

demokratik belirtileri yok etmeyi amaçlamışlardır.  

3- Bulgaristan Krallığında Kooperatif Çeşitleri 

a- Tüketim Kooperatifleri28  

Ekonominin bütün kesimlerinde giderek oluşan ve gelişen kapitalist işletme biçimleri, tüketim 

(karma) kooperatiflerin doğuşu ve gelişimi için önkoşullar yaratmıştır. Tarım ürünleri gitgide 

daha çok meta niteliği kazanmış, meta - para ilişkileri genişlemiştir. Bu gelişmeye koşut olarak 

da orta gelirli ve yoksul köylüler arasındaki yıkım süreci hızlanmış, emekçiler arasında 

kapitalizmin amansız sömürüsüne karşı direnç artmıştır. Köylüler, fiyatlardaki ve faizlerdeki 

büyük artışlara karşı varlıklarını korumak ve yardımlaşmak için kooperatifleri birer cankurtaran 

aracı olarak görmüşlerdir. Kooperatif-Kredi Yardımlaşma Ortaklığı biçiminde doğmuş olan 

köy kooperatifleri giderek kredi açma, mevduat alma, tüketim malları ticareti yapma, üretim 

araçları sağlama, kooperatif kuralları temelinde tarım ürünlerini işleme ve satışını yapma, 

toplumsal beslenme, genel hizmetler düzenleme vb. gibi, daha çok işlemi kapsamına almıştır. 

Bulgaristan Sosyal-Demokrat İşçi Partisi'nin 1903 yılında yapılan X. Kongresi kararında, 

“Tüketim kooperatifleri, yalnızca tüketim alanında çalışmakla, emekle sermaye arasındaki 

ilişkilere dokunmamakla, emeğin sermaye tarafından sömürülmesini ortadan kaldırma 

savaşımına dolaysız bir araç olarak hizmet edemez... Ama kooperatifler, özellikle küçük 

üreticilerle bir olarak, büyük üretici yığınıyla işçi tüketici arasındaki aracıları bir yana atarak, 

proletaryanın kurtuluş savaşına gerçekten katkıda bulunabilirler...” denilmiştir.29  

Tüketim kooperatifi, ülkedeki tarım işletmelerinin dağınıklığından, parçalanmışlığından gelme 

kendine özgü bir niteliğe sahip olmuştur. Bu tür kooperatifin çalışmaları yaygınlaştıkça, 

toprağın kolektif olarak işlenmesi gereğine inanç gitgide daha çok olgunlaşmıştır. Başka bir 

deyişle, derin sınıfsal ve toplumsal sonuçlar doğuracak olan ve toprak üzerinde temeli 

kooperatif mülkiyete dayanan en yüksek tipten kooperatif çalışmalarına geçme zorunluluğunu 

kavrama süreci gittikçe güçlenmiştir. 

 
28 Bu kooperatiflere başlangıçta “kredi” kooperatifleri denilmiştir. Bunlar aslında çeşitli ekonomik işlemler 

yapmışlardır. Bu nedenle en genelleştirici ad olarak “tüketim kooperatifleri” adının kullanılması uygun 

görülmüştür. 
29 Bulgar Komünist Partisi Kararları ve Yargıları, Cilt 1, 1957, s. 157. 
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Bulgaristan’da geniş yığınları politik ve toplumsal yaşama katma biçimi olarak kooperatifin 

oynadığı rolü canlandıran en açık örnek “Kurtuluş” adlı kooperatifin tarihidir. 1919 yılında 

BKP’nin önayak olmasıyla kurulan ve 70 binden fazla üye toplayan bu kooperatif ülkede 175 

şube açmıştır. Bunlar orman bölgelerinin tümüne yiyecek sağlamışlardır; birçokları doğrama 

atölyeleri, mobilya fabrikaları, mandıralar, konserve atölyeleri ve değirmenler işletmişlerdir. 

Bu kooperatif Sovyet kooperatifleriyle ilk ekonomik bağları kurmuştur. Ekonomik işlerin yanı 

sıra, sendikalarla da yakın ilişkiler içinde çalışmış, politik olduğu kadar sendikal yayın işlerini 

de oldukça geliştirmiştir. 9 Haziran 1923 kralcı-faşist darbesinden30 sonra kurulan iktidar 

tarafından kapatılmış, varlıklarıysa tümüyle yağma edilmiştir. 

“Kurtuluş” kooperatifinin yarattığı büyük etkinin bir sonucu olarak, “İleri” adlı kooperatif 

merkezi kurulmuştur. Bu kuruluş 1923 yılında 50 kadar üye toplamış ve 67 kooperatifi 

kapsamına almıştır. Merkez örgütün birer kolu olan bu kooperatifler ticaretlerini en çok 

kentlerde geliştirmişlerdir. Ama bu durum kent dışından birçok köylünün, zanaatkârın ve 

işçinin bu kooperatiflere üye olmasına engel olmamıştır. Yönetim, merkezde olsun, bir dizi 

kooperatifte olsun, hemen hemen tümüyle Sosyal-Demokrat Parti'nin etkisinde olmuştur. Bu 

yüzden bazı dönemlerde, yönetimin üyelerle bağları zayıflamış ve yönetici gruplar yararına 

çalışıldığı yolunda spekülasyona yol açmıştır. Bazı kooperatiflerin merkez yönetimine BKP 

üyeleri de katılmışlardır. Onların etkisiyle yanlış eğilimler bir ölçüde giderilmiştir. Böylece 

kooperatifler, her şeyden önce, halka uygun fiyatlarla mal sağlamayı, ticarette sömürüyü yok 

etmeyi amaçlamışlar ve halk ekonomisine gerçekten yararlı işler görmeye yöneltilmişlerdir.31 

Bulgaristan’da İkinci Dünya Savaşı öncesinde 600 bin kadar üyesi olan 2700 tüketim 

kooperatifi faaliyet göstermiştir.32 Bunların bütün çalışmaları, en üst yönetim organları olan 

genel kurullarınca düzenlenmiştir. Yönetim ve denetim organlarının seçimi, seçim yöntemlerini 

belirlenmesi, yönetim yargılarını onaylanması ve kooperatife ilişkin bütün sorunların 

denetlenmesi genel kurullar tarafından yapılmıştır. 

Tüketim kooperatifinin tüzüğü gereği, yatırılan ortaklık sermayesinin büyüklüğüne ve satın 

alınan tüketim mallarının çokluğuna göre, kooperatif üyelerine bir kazanç payı ödenmiştir. 

Tüketim kooperatifine giren her üye, belirli ölçüde giriş aidatı ve aylık ödeme yapmakla zorunlu 

tutulmuştur. Bu ödemeler üyelerin kooperatife katılış sermayesini oluşturmuştur. Her üye, 

ortakların genel toplantısında belirlenmiş yıllık kârdan kazanç payı adı altında, bir miktar para 

almıştır. Ayrıca, her kooperatif üyesi bir miktar da kooperatif mağazasından yıl içinde satın 

aldığı malların toplam değerine göre belirlenen bir tüketim kazanç payı almıştır.33 

 
30 Nazif Kuyucuklu, Balkan Ülkeleri İktisadı 2 Bulgaristan, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Yayınları No. 19, İstanbul, 1987, s. 53. 
31 Sulemezov, Lenin Kooperatif Planı ve Bulgaristan Kooperatif Hareketi…, s. 31. 
32 Sulemezov, Lenin Kooperatif Planı ve Bulgaristan Kooperatif Hareketi…, s. 32. 
33 Sulemezov, Lenin Kooperatif Planı ve Bulgaristan Kooperatif Hareketi…, s. 32. 
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b- Tarım Kooperatifleri 

Bulgaristan’da “Tarım Üretim Kooperatifleri”34 örgütlemek için yapılan denemelere 20. 

yüzyılın başlarında rastlanır. 1899 - 1902 yıllarında birkaç kooperatif kuruluşu, Rusçuk ilinde 

kiraladıkları okul ve kilise topraklarını birlikte işletmişlerdir. Onların verdiği bu örneği, 

ülkedeki öteki tarım işletmeleri de izlemişlerdir. 1920’den 1929 yılına kadar bu yoldaki 

girişimler sıklaşmıştır. Kurulan tarım üretim kooperatiflerinin çoğu, varlıklarını ancak 2-3 yıl 

sürdürebilmişler, değişik nedenlerle faaliyetlerine son vermişlerdir. Dolaysız amaçları, üretimi 

genişletme yoluyla, kendi varlıklarını çoğaltmak olduğu halde, kolektif emeğin, kooperatif 

ortakların bilinci üzerinde kooperatif hareketin gelişmesi yararına büyük etkisi olmuştur. Bu 

dönemde kurulan üretim kooperatiflerinden en uzun ömürlü olanı 1926 yılında Plovdiv ilinin 

Meçkür (şimdi Proslav) köyünde kurulan kooperatiftir. Bu kuruluş, 9 Eylül 1944’ten sonra da, 

başka ad altında da olsa, bir süre çalışmıştır. Yambol ilinin Stralja kasabasında kurulan 

kooperatif 1928’den 1932’ye kadar, 1928’de balıkçılık işinde çalışmak amacıyla Sozopol 

kentinde kurulan kooperatif de 1951 yılına kadar çalışmıştır. Başka tarım üretim kooperatifleri 

de kurulmuştur, ama bunlar araç yetersizliği, iktidarların çıkardığı engeller, ekonomik 

bunalımlar ve daha başka bir dizi nedenler yüzünden başarılı olamamışlardır. Kısa ömürlü 

olmalarına karşın, bunların girişim ve deneyleri, 1936’dan 1944’e kadar süren dönemde daha 

yüksek tipten kooperatiflerin kuruluşuna yansımıştır.35 

Toprağın kooperatif olarak işletilmesi fikri, Sovyetler Birliği'nde, özellikle 1936’dan sonra 

tarım mühendisleri, köy öğretmenleri gibi bir dizi kooperatif eylemciler tarafından çok daha 

büyük bir güçle savunulmuştur. BKP, 1936’daki geniş katılımlı Merkez Komitesi toplantısında, 

tarım üretim kooperatiflerine etkin bir biçimde yardım edilmesi ve bu kooperatiflere 

komünistlerin üye olmaları önerisini kabul etmiştir.36  

Tarım kooperatif işletmeleri, yalnızca, kooperatifleşme yoluyla sosyal ve ekonomik ödevlerin 

çözümünü sağlamak için değil, ayrıca büyük ve makineleşmiş tarım işletmeciliğinin 

üstünlüğünü göstermek için de kurulmuşlardır. Çok küçük bir ölçüde de olsa, büyük kolektif 

tarım işletmeciliği, üstünlüğünü kapitalist koşullarda da kanıtlamıştır. Devletin halk düşmanı 

niteliğinden, en çok da sömürücü özünden gelen güçlükler kooperatifleşmeyi engellemiştir. 

Burjuva iktidarı elindeki tüm engelleme gücünü kullanmıştır. Örneğin, kooperatiflerdeki 

yönetim ekiplerini, ilkeleri çiğneyerek, gerekçesiz ve keyfî olarak değiştirip iş başından 

uzaklaştırmışlar, kooperatiflere karşı propaganda yürütmüşler, bazı alanlardaki kooperatiflere 

krediyi kısıtlamışlardır.37 

 
34 Sulemezov, Lenin Kooperatif Planı ve Bulgaristan Kooperatif Hareketi…, s. 33. 
35 Sulemezov, Lenin Kooperatif Planı ve Bulgaristan Kooperatif Hareketi…, s. 34. 
36 Sulemezov, Lenin Kooperatif Planı ve Bulgaristan Kooperatif Hareketi…, s. 35. 
37 Sulemezov, Lenin Kooperatif Planı ve Bulgaristan Kooperatif Hareketi…, s. 36. 



INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-VI 

December 20-22, 2022 
 

Abstracts Book 285 www.aegeanconference.com 

 

Bu dönemdeki tarım kooperatif işletmeleri, her ne kadar üretim araçlarının kooperatif mülkiyeti 

üzerine kurulmuşlarsa da, bunlar sosyalist tipte işletmeler olmamışlardır. Çünkü başlıca 

ekonomik kaldıraçları kullanarak kooperatifleşmeye her türlü yardımı yapacak güç, yani ana 

koşul olan “Halk İktidarı” henüz kurulmamıştır. Ancak, bu koşullardaki kooperatifler, 

“kapitalist işletmeler” ve “anonim ortaklıklar” olarak da görülmemiştir. Her ne kadar 

yönetimde zengin köylüler de bulunmuşlarsa da, anonim ortaklıklarda yönetime hisse 

senetlerinin en büyük bölümüne sahip olanlar katıldığından, kooperatiflerin yönetim ve denetim 

kurullarını seçmede kullanılan ilkeler, kooperatif ortakları arasında tam eşitlik kuralına 

dayanmıştır. Pratikte, kooperatiflerin yönetim ve denetim kurullarında, yoksul ve orta 

tabakalardan gelme kooperatif üyesi köylüler çoğunluğu oluşturmuşlar ve bütün ortaklar 

yararına kararlar alınmıştır.38 

Bulgaristan Krallığında, 1936-1944 döneminde 66 tarım kooperatif işletmesi kurulmuştur. 

Bunların bazıları dağılmış, bazıları da devletçe çıkarılan güçlükler yüzünden başarısızlığa 

uğramıştır. 1944 Sosyalist Devrimi’ne gelinceye kadar, 29 tarım kooperatif işletmesi 

çalışmasını sürdürebilmiştir. Bunların 15’i bağımsız çalışan tarım üretim kooperatifleriydi, 

14’ü de toprağı kooperatif olarak işlemek için kurulmuş karma kooperatiflerin şubeleriydi. 

Bunlar, topraklar üzerinde mülkiyet hakkını koruma, öteki üretim araçları üzerinde de 

kooperatif mülkiyet kurma ilkelerine göre kurulmuş ve çalışmışlardır.39 

Tarım üretim kooperatifleri hukuki açıdan iki ana biçimde uygulanmıştır:  

1) Tüketim kooperatiflerine bağlı tarım üretim şubeleri,  

2) Bağımsız tarım üretim kooperatifleri.  

Karma kooperatiflere bağlı şubeler, önceden kurulmuş, yerleşmiş ve ilerdeki çalışmalarında iyi 

bir ekonomik dayanak ödevi görebilecek olan ekonomik kuruluşlar yanında örgütlenmişlerdir. 

Bunların başarıyla gelişebilmesinde, kooperatifin öteki alanlardaki çalışmalarının ve 

ilişkilerinin etkisi olmuştur. Tüketim kooperatifi ortakları, toprağı kooperatif biçimde işlemek 

için şube kurulmasını onaylarlarken, bunun gelişmesine yardımcı olmayı önceden kendilerine 

büyük bir borç bilmişlerdir. Tarım üretim şubeleri, kurucu-ana kooperatifin maddi-teknik 

olanaklarından, parasal kaynaklarından ve yönetici kadrosunun zengin örgüt deneyiminden 

yararlanarak, örgütsel ve ekonomik ilişkilerini güçlendirmişler ve kolektif üretim biçimini 

pratik yaşama yerleştirmişlerdir.40 

Emeğin örgütlenişi ve ödenişine ilişkin başlıca sorunlar tüzükle düzenlenmiştir. Kooperatif 

ortakları ve aile bireyleri kooperatifte çalışmakla yükümlüydüler. İşe katılma, değişik türden 

tarımsal işlemler, bir temel emek birimiyle eşitleştirilerek ölçülmüştür. Bazı işletmelerde, 

 
38 Sulemezov, Lenin Kooperatif Planı ve Bulgaristan Kooperatif Hareketi…, s. 36. 
39 Sulemezov, Lenin Kooperatif Planı ve Bulgaristan Kooperatif Hareketi…, s. 37. 
40 Sulemezov, Lenin Kooperatif Planı ve Bulgaristan Kooperatif Hareketi…, s. 37. 
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Sovyetler Birliği kolektif çiftliklerindeki (kolhoz)41 gibi, işgünü ölçü olarak kabul edilmiştir. 

Tüzük modeline göre, tüm gelirden maddi harcamalar düşüldükten sonra, geri kalan gelir 

toplamından %45’i kooperatif üyelerin emeğini, %40’ı toprak rantını ödemeye, %15’i de 

kooperatif fonundaki birikime ayrılmıştır.42  

Bulgaristan’da kapitalist koşullarda çalışan kooperatiflerin karşılaştıkları güçlüklerin çoğu, 

deneyim ve bilgi yetersizliğinden ileri gelmiştir. Gerçekten Sovyet kolhozlarının deneyiminden 

yararlanıldığı doğrudur. Ama Sovyet kolhozlarındaki çalışma ve yaşam üzerine bilgi edinme 

ve bu deneyimi yazından öğrenme olanakları çok sınırlı olduğundan; denilebilir ki, tek kaynak 

radyo olmuştur. Ayrıca Sovyetler Birliği’ndeki koşullar Bulgaristan koşullarından tamamen 

farklı olmuştur. Orada toprak kamulaştırılmış ve iktidar halkın eline verilmiştir. Oysa 

Bulgaristan’da, özel mülkiyet saklı tutularak, toprağın irileştirilmesini sağlayacak uygun bir 

biçim bulmak gerekmiştir. Toprağa çok bağlı olan köylüler yeni biçimin ekonomik üstünlüğüne 

inandırılmadıkları sürece, kooperatif kurma olanağı da gerçekleşmemiştir.43  

Kooperatif kurumlar, kolektif üretimi yöneten birer okul niteliği kazanmışlar ve kooperatif 

üyelerine maddî ve manevi destek olmuşlardır. Vasil Kolarov, 1939 yılında Moskova'da, 

Plevne Ticaret Odası delegasyonu önünde yaptığı konuşmasında, Bulgaristan’daki kapitalist 

koşullarda kooperatifleşmenin yararını açık bir biçimde anlatmıştır.44 Kolarov, kurulan 

kooperatiflerin, toprağı kolektif olarak işlemekte kuşkusuz belirli bir deneyim kazanacaklarını 

söylemiştir. 

Bulgaristan deneyi, toprak üzerindeki mülkiyet hakkını saklı tutmaksızın, köylüleri kooperatif 

işletmelerde gönüllü olarak birleştirme sürecinin oldukça ağır yürüdüğünü göstermiştir. 

Mülkiyetin korunması, tarım kooperatif işletmelerinin kurulmasına engel değildir. 

Bulgaristan’da bu dönemde kurulan tarım kooperatif işletmeleri, ülkenin genel kooperatif 

hareketindeki gelişmesinin bir sonucu olmuştur. 

c- Esnaf Kooperatifleri 

Sermayenin hızla birikimi, esnafı, işçileri, yaklaşan maddi yıkım tehlikesine karşı bir korunma 

aracı olarak, esnaf kooperatiflerini kurmaya itmiştir. Küçük ve orta esnafın durumu, sömürülen 

işçi sınıfının durumundan pek te farklı değildi. Bu yüzden esnafın büyük çoğunluğu, büyük 

sanayi sermayesinin sömürüsüne karşı işçi sınıfının savaşımında yerini almıştır. İlk esnaf 

kooperatifleri, 19. yüzyılın sonlarında Gabrovo ve Köstendil gibi esnaf kentlerinde 

 
41 Kolhoz, Sovyetler Birliği'nde 1917 Ekim Devrimi'nden sonra ortaya çıkan bir kollektif çiftliktir. Kolhozlar, 

küçük bireysel çiftliklerin bir kooperatif yapısında birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Ayrıca Sovhoz, Sovyetler 

Birliği'nde Ekim Devrimi'nden sonra kurulan devlete ait bir çiftliktir. Sovhozlar, devlet tarafından eski büyük 

mülklerden el konulan topraklar üzerinde örgütlenmiştir. Tsvetelina Marinova, N. Nenovsky; Cooperative 

Agricultural Farms in Bulgaria (1890 - 1989); Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/98155/ MPRA Paper 

No. 98155, posted 16 Jan 2020 08:57 UTC 
42 Sulemezov, Lenin Kooperatif Planı ve Bulgaristan Kooperatif Hareketi…, s. 39. 
43 Sulemezov, Lenin Kooperatif Planı ve Bulgaristan Kooperatif Hareketi…, s. 43. 
44 Sulemezov, Lenin Kooperatif Planı ve Bulgaristan Kooperatif Hareketi…, s. 48. 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/98155/
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doğmuşlardır. Kooperatif üretim biçimi, el-zanaatları alanında, elbirliğiyle ve yardımlaşarak 

çalışmanın gücüne inanmış yeni yandaşlar ve üyeler kazanmaya başlamıştır. 1919 yılında 20 

kadar olan esnaf kooperatiflerinin sayısı 1922’de 69’a çıkmış, üye sayısı da 370’i bulmuştur. 

Sosyalist Devrim'den önce tüm ülkede 51 esnaf kooperatifi kurulmuş; bu kooperatiflerde 400 

esnaf ve 1040 işçi üye birleşmiştir.45 

Bulgaristan’daki esnaf sınıfı belli başlı üç tip kooperatif kuruluşta örgütlenmiştir: 

1.Üyeleri için daha düşük fiyatlarla araç ve gereç satın alan, alım kooperatifleri, 

2.Üyelerince işlenen el-zanaatları ürünlerinin sürümünü yapan, satış kooperatifleri, 

3.Genel işyerlerinde kolektif olarak el-zanaatları mallarını üreten, üretim kooperatifleri.  

Üretim kooperatiflerinde, üretim süreci tek bir örgüte bağlı ve toplumsal nitelikte olmuştur. 

Kooperatif ortaklarının ücretleri, harcadıkları emeğe göre belirlenmiştir. Her işçiye yılsonunda 

ayrıca emek pay kârı verilmiştir. Bu ek ödeme, kooperatif kârından, her üyenin çalışma payına 

göre belirli bir ölçüde yapılmıştır. Bu tür esnaf kooperatifleri, kapitalist düzende çok daha güç 

gelişmektedir. Çünkü el-zanaatları üretimini kooperatifleştirmede en yüksek biçim olan üretim 

kooperatifi, esnafın büyük sermayeye karşı gücünü birleştirmesine yardım eden toplumcu 

dünya görüşünü oluşturmaktadır.46 

d- Diğer Kooperatif Tipleri  

“Orman Ürünleri Kooperatifleri” başlıca ormanlık ve yarı-ormanlık bölgelerde oluştular. 

Bunlar orman ürünlerinin işlenmesini örgütlemişlerdir. Örneğin ağaç kesimi, ağacın kaba 

işlenmesi, taşınması ve kereste ticareti gibi işlemleri yapmışlardır. Bu kooperatiflere daha çok 

yoksul köylüler üye olmuşlardır. Genellikle verimsiz küçük topraklara sahip olan bu köylüler, 

geleneksel işlerinin yanında, kooperatiflerde de çalışmışlardır. Böylelikle, orman ürünleri 

kooperatifleri bazı sosyal sorunların çözümüne de yardım etmişlerdir. Üyelerine orman 

ürünlerini işlemekten sağladığı ek gelirler sayesinde, büyük kereste tüccarlarının yanında 

çalışan işçilerin zam isteklerinde de etkili olmuşlardır.47 

Orman ürünleri kooperatifleri, karma kooperatiflere, elverişli fiyatlarla kaliteli yakacak odun 

ve ahşap yapım malzemesi temin etmişlerdir. Bunlar, ahşap maddelerin ve değişik türden 

malların perakende satışı, ağaç kömürü ve benzeri biçimde çeşitli sanayi üretimi, bazı tarım 

ürünlerini satın alma vb. gibi başka işler de yapmışlardır. Orman ürünleri kooperatifleri, 

örgütsel yapıları bakımından karma kooperatiflere benzemekteydiler.48  

 
45 Stoyan Sulemezov, Lenin Kooperatif Planı ve Bulgaristan Kooperatif Hareketi, s. 51 
46 Sulemezov, Lenin Kooperatif Planı ve Bulgaristan Kooperatif Hareketi…, s. 51 
47 Sulemezov, Lenin Kooperatif Planı ve Bulgaristan Kooperatif Hareketi…, s. 51. 
48 Bütün orman ürünleri işletmeciliği, 9 Eylül 1944 Sosyalist Devrimi'nden sonra, orman ürünleri kooperatifleriyle 

Devlet Orman İşletmelerinin birleştirilmesi yoluyla, başlı başına bir ekonomi kolu olarak biçimlenmiştir. Halk 

iktidarı bu büyük ulusal zenginliğin rasyonel biçimde yeniden üretilmesi ve kullanılması için ayrı bir özen 

göstermiştir. 
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“Halk Bankaları”49 da yaygın kooperatif türlerinden biri olmuştur. Halk Bankaları Birliği, 300 

kadar halk bankasının merkezi olmuştur. Bu kurum, II. Dünya Savaşı öncesinde, kredi, ticaret 

ve üretim alanında önemli bir örgüt durumuna gelmiştir. Halk Bankalarına en başta küçük 

tüccarlar, zanaatkârlar, memurlar ve köylüler üye olmuşlardır. Bunlar bir yandan bu bankaya 

mevduat yatırmışlar, öte yandan da ekonomik gereksinimleri için ondan elverişli koşullarla 

kredi almışlardır. Birliğe bağlı “Zadruga (topluluk)”, adında bir ekonomik örgüt kurulmuştur. 

Bu örgüt, hem Birliğin ekonomik sorunlarıyla hem de tarım ürünlerinin alım-satımıyla 

uğraşmıştır. 

Halk bankaları birçok köyde de kurulmuştur. Bunlar tüketim kooperatifleriyle yan yana kredi 

işleri yapmışlardır. Bu durum, aralarında ister istemez çıkar çatışmasına yol açmıştır. 

Bulgaristan kooperatif hareketi ilerici nitelikte olduğu halde, burjuvazi, devlet aygıtı ve parasal 

kurumlar aracılığıyla, bazı büyük kooperatif kuruluşların yönetim organlarında üstünlük 

sağlamayı başarabilmiştir. Örneğin, sağ sosyal-demokratlar, bazı dönemlerde Halk Bankaları 

Birliği'nin yönetiminde üstünlük sağlamışlardır. Bunlar, halk bankalarını, gerçek amaçlarından 

ve emekçi kooperatif üyelerinin yararına belirlenmiş ödevlerinden uzaklaştırarak büyük 

sermayenin hizmetine yöneltmişlerdir. 

“Bulgar Kooperatif Tarım Bankası”50 ülkedeki kooperatif kuruluşlarının maddi açıdan 

yetkinleşmelerine katkıda bulunmuştur. Bu banka, Kooperatif Ortaklıklar Yasası’na göre, kredi 

ve başka yollardan, en başta kooperatiflerde birleşenler olmak üzere, tarım, küçük zanaatlar ve 

öteki ekonomi kolları alanlarındaki küçük ve orta işletme birimlerine yardım etme ödevini 

yükümlenmiştir. Bu bankada çalışan memurların çoğu, bireysel işletmelerin kooperatif 

işletmeler biçiminde birleştirilmeleri gereğine inanmış ilericiydiler. Bu sayede, tarım üretim 

kooperatiflerinin ve şubelerinin çoğu, söz konusu bankadan kredi alabilmişlerdir. Kooperatif 

Tarım Bankası, kooperatif işletmelerdeki mali ve ekonomik disiplinin etkinleştirilmesine 

yardımcı olmuşlardır. Banka tarafından kooperatifler üzerinde uygulanan denetim, ilk 

kooperatif ortaklarına, yatırdıkları katılım sermayesinin, araçların ve harcadıkları emeğin israf 

edilmeyeceği üzerine güvence vermiştir. Bu banka ayrıca, büyük özel şirketlerin tütün 

piyasasındaki tekelci durumunu ortadan kaldırmaya yönelik olarak, tütün ürünleri de satın 

almıştır. Burjuva iktidarının, Bulgar Kooperatif Tarım Bankası yönetimine kendi adamlarını 

yerleştirerek bu kurumu kendi yararına çalıştırma çabalarına karşın, ilerici banka memurları, 

kooperatiflere büyük ölçüde krediler açarak yardım etmişlerdir. 

SONUÇ 

Dünyadaki ve özellikle Avrupa’daki kooperatifçilik hareketine başat olarak kooperatifçiliğin 

Bulgaristan’da da, bu ülkenin özerkliğini kazandığı 1879’dan itibaren geliştiğini söylemek 

mümkündür. Bulgaristan’daki kooperatifçilik hareketine Krallık Monarşisinden çok sosyalist 

 
49 Stoyan Sulemezov, Lenin Kooperatif Planı ve Bulgaristan Kooperatif Hareketi…, s. 52 
50 Sulemezov, Lenin Kooperatif Planı ve Bulgaristan Kooperatif Hareketi…, s. 53. 
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düşünce önderlik etmiştir. Bu önderlerden BKP kurucularından Dimitır Blagoev, kapitalist 

rejimde tüketim ve işçi kooperatiflerinin önemine vurgu yapmış, tarımsal kalkınmanın bu yolla 

mümkün olacağını dile getirmiştir. 

Çalışmalar sonucu Bulgaristan’da; Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği, Bulgar Tarım ve 

Kooperatif Bankası, Tarım Odaları kurulmuş, memurlar, öğretmenler, mühendisler, işçi ve 

köylüler bunu desteklemiştir. 1929 dünya ekonomik buhranının Bulgaristan ekonomisine etkisi 

büyük olmuştur. Tarımsal kalkınma gerilemiş, küçük sanayi işletmelerinin etkisiyle işçi sınıfı 

çoğalmaya başlamıştır. 

Bulgaristan Krallığı döneminde ülkede tüketim, tarım ve esnaf kooperatifleri etkin hale 

gelmiştir. Tüketim kooperatifleri, kapitalist işletme biçimi sayesinde önem kazanmış ve tarım 

ürünleri değerlenmiştir. Küçük üreticiler kooperatifler vasıtasıyla, aracıları bir kenara atarak, 

tüketiciyle doğrudan temas kurmuşlardır. 

Bulgaristan’da tarım üretim kooperatiflerinin gelişimi daha zor olmuştur. Kurulan bu tür 

kooperatifler faaliyetlerini ancak birkaç yıl sürdürebilmişlerdir. Bu konuda Sovyetler 

Birliği’nden yardım alan Bulgaristan, elde ettiği modern tarımsal üretim vasıtaları sayesinde 

başarılı olmuştur. 

Bulgaristan’daki esnaf kooperatifleri, artı sermayenin oluşmasıyla gündeme gelmiştir. Küçük 

ve orta sınıf çalışanları büyük sermayedarların sömürüsüne karşı işbirliği yapmışlar alım, satım 

ve üretim kooperatifleri kurarak örgütlenmişlerdir. 

Bunların dışında Bulgaristan’da “Orman Ürünleri Kooperatifi”, “Halk Bankaları” ve “Bulgar 

Kooperatif Tarım Bankası” gibi kooperatifler kurulmuş, küçük ve orta işletmelere başta kredi 

vermek gibi konularda yardımcı olma görevini üstlenmiştir. 

Bulgaristan’daki kooperatifçilik hareketi, Avrupa’daki gelişmeler ve ekonomik ihtiyaçlardan 

doğmuş, sosyalistler tarafından desteklenmiştir. Ancak kooperatifçilik çabaları ideolojik bir 

akımın etkisinde kalmadan, reel ekonomi-politik gelişmelere ayak uydurmayı başarmıştır.      
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ADANA İLİNE GEZİLERİ 
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ÖZET 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk; yapacağı inkılapları halka 

anlatmak, halkla fikir alışverişinde bulunmak ve halkıyla bütünleşmek amacıyla yurt gezilerine 

çıkmıştır. Yapmış olduğu bu gezilerde 52 ili ziyaretetmiş ve illerin bir kısmına birçok kez 

gitmiştir.Atatürk’ün bu gezilerinden birisi de Adana ilidir. Atatürk; Adana’ya Cumhuriyet’in 

ilanından önce iki kez, Cumhuriyet ilanından sonra da yedi kez olmak üzere toplam dokuz kez 

ziyarette bulunmuştur. İlk gelişinde Yıldırım Orduları Grup Kumandanı göreviyle kaldığı süre 

içerisinde Türk Milletinin durumunu İstanbul Hükümeti’ne bildirmiştir. İkinci gelişi olan 1923 

yılında Türk Ocağı’nı ziyaret etmiş eşi Latife Hanım’la Türk Ocağı hatıra defterine duygularını 

yazmışlardır. Daha sonra Adana Belediyesi’nin düzenlediği akşam yemeğinde çiftçilerle sohbet 

etmiştir. Adana’da kaldığı süre içerisinde Kolordu, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Hastane, Ulu 

Cami, Sanayi Mektebi ve Öğretmenler Derneği’ni ziyaret etmiştir. Esnaf Cemiyetleri 

Birliği’nin Adana Türk Ocağı’nda verdiği çay ziyafetinde bulunmuştur. Cumhuriyet ilan 

edildikten sonra düzenlediği ilk gezisi 13 Ocak 1925 tarihinde gerçekleşmiştir ve bu gezisinde 

kendisine Adana Belediyesi tarafından hemşerilik unvanı verilmiştir. Daha sonra Dörtyol 

yöresinde 1 gün kalarak, 17 Ocak 1925 tarihinde tekrar Adana’ya dönmüştür. Adana’da bu 

kaldığı süre içerisinde Ziraat Mektebi, C.H.P, Erkek Lisesi, Kız ve Erkek Öğretmen Okullarını 

gezmiştir. 16 Mayıs 1926 yılı Adana gezisinde yine 1 gün kalarak Belediye, Vilayet, Halk 

Partisi ve Türk Ocağı’nı ziyaret etmiştir. 1931 yılındaki gezisi ise üç gün sürmüştür. Burada; 

Türk Ocağı’nı ziyaret etmiş ve Türkçe’nin kullanımı konusunda konuşma yaparak, bölgenin 

ekonomik durumuyla ilgilenmiştir. 28 Ocak 1933 yılındaki ziyaretinde ise; C.H.P merkezinde 

Türk dilinin önemi, sanayinin gelişimi ve sulama konularına değinmiştir. Ardından Kanara 

Mezbahanesi’ni gezmiştir. 1937 yılı gezisinde; Atatürk Parkı’nı ziyaret etmiş, Kız Sanat 

Enstitüsü’nde tarih ve moda dersine katılmıştır. Son ziyareti ise 24 Mayıs 1938 yılıdır. Bu 

ziyaretin asıl amacı ise Hatay’ın anavatana katılması için sürdürdüğü girişimlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Atatürk, İl, Adana, Gezi. 
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ABSTRACT 

Mustafa Kemal Ataturk, the founder of the Republic of Turkey; he went on country tours in 

order to explain the reforms he would make to the public, to exchange ideas with the people 

and to integrate with his people. In these trips he made, he visited 52 provinces and visited some 

of the provinces many times. One of these trips of Atatürk was Adana. Ataturk; He visited 

Adana twice, before the proclamation of the Republic, and seven times after the proclamation 

of the Republic, a total of nine times. On his first visit, the Commander of the Yıldırım Armies 

Group informed the Istanbul Government of the situation of the Turkish Nation during his stay. 

He visited the Turkish Hearth in 1923, his second visit, and wrote his feelings in the Turkish 

Hearth diary with his wife, Latife Hanım. Later, he chatted with the farmers at the dinner 

organized by Adana Municipality. During his stay in Adana, he visited the Corps, the Defense 

of Law Society, the Hospital, the Great Mosque, the Industrial School and the Teachers' 

Association. He was present at the tea feast given by the Union of Craftsmen in Adana Turkish 

Hearth. The first trip he organized after the declaration of the Republic took place on January 

13, 1925, and on this trip he was given the title of fellow countryman by the Adana 

Municipality. He then returned to Adana on 17 January 1925, staying for one day in the Dörtyol 

region. During his stay in Adana, he visited Agricultural School, C.H.P, Boys High School, 

Girls and Boys Teacher Schools. During his trip to Adana on May 16, 1926, he stayed for 1 day 

and visited the Municipality, Province, People's Party and Turkish Hearth. His trip in 1931 

lasted three days. Here; He visited the Turkish Hearth and gave a speech on the use of Turkish 

and was interested in the economic situation of the region. During his visit on January 25, 1933; 

in the center of C.H.P, he touched on the importance of the Turkish language, the development 

of industry and irrigation. Then he toured the Kanara Slaughterhouse. During his trip in 1937; 

he visited Atatürk Park and attended a history and fashion class at the Girls Art Institute. His 

last visit was May 24, 1938. The main purpose of this visit is the attempts of Hatay to join the 

motherland. 

Keywords: Ataturk, province, Adana, travel. 
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İSKİTLERDE ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ 

BURIAL TRADITIONS IN SCYTHIANS 
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ÖZET 

Tarih öncesi dönemlerden itibaren farklı dönemlerde ve farklı kültür bölgelerinde yaşayan 

çeşitli toplumların dinsel anlayış sistemlerinin ortaya çıkışında ve gelişiminde, hayatın ve 

ölümün çok büyük bir etkisi olduğu anlaşılmaktadır. Doğada ortaya çıkan birtakım anlaşılması 

güç olayların, güçlerin ya da varlıkların, insanları manevi düşüncelere sevk ettiği bilinmektedir. 

Doğada ortaya çıkan olayların insanları kimi zaman korkuttuğu, kimi zaman da insanların 

hayranlığını kazandığı anlaşılmaktadır. Bu durumun sonucu olarak, tanrı ve öbür dünya 

kavramı ortaya çıkmıştır.  

Günümüzde olduğu gibi, tarihin erken dönemlerinden itibaren, farklı kültür bölgelerinde 

yaşayan topluluklar, ölümün yeni bir hayatın başlangıcı olduğuna inanmaktadır. Dönemin 

toplumları, ölümle birlikte ortaya çıkan yeni hayatı sürdürmek için, çeşitli törenlerin ve defin 

işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünmektedir. Orta Asya Bozkır Kültürleri 

içerisinde önemli bir yere sahip olan İskitlerin, ölü gömme gelenekleri ile ilgili veriler, İskit 

kurganlarında yürütülen kazı çalışmaları sonucunda ele geçen arkeolojik ve filolojik bilgilere 

dayanmaktadır. 

Çalışma kapsamında, Orta Asya’da çeşitli bölgelerdeki kurganlarda yürütülen kazı çalışmaları 

sonucunda, İskit krallarının ve toplumda yer alan çeşitli kişilerin, defin törenleri hakkında 

değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır. İskit kurganlarında yürütülen kazı çalışmaları, ölülerin 

mumyalanması ve defin sonrası yapılan işlemler hakkında önemli bilgiler ortaya koymaktadır. 

İskitlerin önemli kurganları arasında; Pazırık, Esik, Arzhan, Certomlyk ve Alexantropol 

kurganları gelmektedir. Çalışma kapsamında, sözkonusu kurganlarda yürütülen kazı 

çalışmaları sonucunda ortaya çıkartılan bulgular ışığında, İskit ölü gömme gelenekleri ve ölü 

gömme geleneklerinin kültürel devamlılığı hakkında değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Orta Asya, İskit, Ölü Gömme, Kurgan, Defin Törenleri. 

 

ABSTRACT 

It is comprehended that in the emergence and development of the religious understanding 

systems of various societies living in different eras since pre-historic times and in different 

cultural regions, the effect of life and death of people has been great. It is known that some 
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events, difficult to understand, and powers and creatures appearing in the nature propelled 

people to spiritual thoughts. It is known that the events happening in the nature have sometimes 

frightened people and sometimes made them admire the nature. As a result of this situation, 

God and hereafter concepts have emerged. 

As today, since the early eras of history, the human societies living in different cultural regions 

of the world have believed that death is the start of a new life. The societies of the period have 

thought that they should realize various ceremonies and burial procedures in order to continue 

the new life that emerges with death. The data about burial traditions of the Scythians, having 

an important place among the Central Asia Steps Cultures, depend on archaeological and 

philological information obtained as a result of excavations conducted in the Scythians’ 

kurgans. 

Within the context of this study, at the end of the excavation activities carried out in various 

kurgans in Central Asia, assessments will be tried to be performed about burial traditions of the 

Scythian kings and some of the members of the society. The excavation activities conducted in 

the Scythian kurgans reveal significant information about mummification of the dead and the 

procedures carried out after burial. Among the significant kurgans of the Scythians, Pazarık, 

Eksik, Arzhan, Certomlyk and Alexantropol kurgans come first. Within the context of the study, 

in the light of the findings unearthed at the end of the excavation activities, it will be tried to 

make an assessment about the cultural sustainability of burial traditions. 

Keywords: Central Asia, Scythian, Burial, Kurgan, Burial Ceremonies. 
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PARİAN’LAR VE AVRUPA’DA TÜRK MODASI (TURQUERİ) ETKİSİYLE 

YAPILMIŞ BENZER ÖRNEKLER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMELER1 

EVALUATIONS ON PARIANS AND SIMILAR EXAMPLES CARRIED OUT UNDER 

THE INFLUENCE OF TURKISH FASHION (TURQUERI) IN EUROPE 
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ORCID NO: 0000-0001-8063-2144 

 

ÖZET 

Bu çalışma, aslında daha önceden bir sempozyum bildirisi olarak sunulan diğer bir çalışmanın 

devamı niteliğindedir. Burada farklı olarak, Parian figürler ele alınmış ve yine bildiriden farklı 

olarak Avrupa’da parian olarak kabul görebilecek ve Avrupa’yı saran Türk etkisi veya modası 

(Turqueri)  etkisi ile yapılmış figürlü çalışmalara yer verilmiştir. 

Çalışmanın yansıdığı temel eksen, Parian figürler ve bununla birlikte daha bir önem kazanan 

Avrupa porselen fabrikalarına değinmek ve bildiriden farklı olarak “nesnel” bakış açımızla 

Türk etkiyle yapılmış örnekler sunabilmek, Avrupa’nın doğuyu dolayısıyla da Osmanlı ve 

Türkleri ötekileştirdiği bir dünyada, akademik etik anlayışımıza yakışır bir şekilde var olanı 

tüm etik ve bilimsel dayanaklarımızla aktarmaya çalışmaktır.  

Bu amaçlar doğrultusunda şekillendirmeyi hedeflediğimiz çalışmamızda, öncelikle 

porselenlerin tanımı ve geçmişine kısaca değinilmiştir. Ancak çalışmamızın temel orijinini, 

figürlü porselen olarak da tanımlanan Parian ürünleri ve benzer şekilde Avrupa porselen 

fabrikalarında üretilen Türk etkili figüratif çalışmalar oluşturmuştur. Bu ürünler veya sanat 

eserine dönüşen objeler, ağırlıklı olarak konu/tema anlayışı çerçevesinde değerlendirilmişler ve 

gerek Avrupa parianları gerekse Türk etkili parian ya da biblo örnekleri birbiri içerisinde 

sentezlenmeye ve benzerlikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Parian, Biblo, Heykel, Turquerie, Figürlü Porselen 
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ABSTRACT 

This research is indeed a continuation of another study presented previously as a symposium 

presentation. Unlike the previous work, Parian figures are thoroughly studied here, and figures 

with the influence Turkish Fashion (Turquerie) are presented. 

The basic premises created by the working environment are to refer to the Parian figures and 

the European porcelain factories, which gain even more importance with it and to be able to 

display samples made by The Turkish with an ‘objective’ pont of view. In a world where Europe 

marginalized the East namely,  the Ottomans and the Turks, one the the most important 

premises is to convey the absolute truth in an academically ethical way. 

In our study which we we aim to shape in line with these purposes, initially the definition and 

history of porcelain is briefly mentioned. However the main focus of the research consists of  

Parian products, which are also defined as figured porcelain. These products or objects that 

turned into works of art are  evaluated mainly within the framework of subject/theme concept. 

Samples of European parians or  Turkish-influenced parians , were tried to be synthesized and 

their similarities were tried to be revealed. 

Keywords: Parian, Figurine, Sculpture, Turqueri, Figured Porcelain 
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İNGİLİZ SOLUNDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADIN SÖYLEMİ 

DISCOURSE ON GENDER EQUALITY AND WOMEN IN THE BRITISH LEFT 
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ORCID NO: 0000-0002-2885-5911 

 

ÖZET 

Toplumların ve kültürlerin yüzyıllar boyu inşa ettikleri kadınlık ve erkeklik ile her bir insan 

için biyolojik/bedensel farklılıkların ötesinde farklı toplumsal cinsiyet rolleri belirlenmiştir. Bu 

roller tüm toplumlarda bir cinsiyet hiyerarşisinin ortaya çıkmasına sebep olmuş ve bugünün 

erkek egemen dünyasında tanık olunan pek çok toplumsal eşitsizliğin kaynağını oluşturmuştur. 

Diğer taraftan toplumsal cinsiyet eşitliği, özellikle postmateryalist değerlerin öne çıktığı 

toplumların siyasi ajandalarında yer etmiş ve önemli mücadelelerin verildiği bir alan haline 

gelmiştir. Bu noktada, toplumsal eşitliği önceleyen sol hareketlerden de bu eşitlik mücadelesine 

öncülük etmeleri ve cinsiyet eşitsizliğinin dayandığı toplumsal ve kültürel önkabullere karşı 

alternatif bir söylem inşa etmeleri beklenmektedir. Köklü bir geçmişe sahip İngiliz sol siyasal 

geleneğinin iki önde gelen siyasi partisi olan İşçi Partisi ile İngiltere ve Galler Yeşiller 

Partisi’nin resmi söylemleri içerisinde alternatif bir cinsiyet söylemi geliştirip 

geliştiremedikleri, bu araştırmanın temel konusunu teşkil etmektedir. Her iki siyasi partinin 

resmi söylemlerini topluma ilettikleri parti dökümanları ve genel başkanlarının (İşçi Partisi için 

Keir Starmer ve İngiltere ve Galler Yeşiller Partisi için Carla Denyer ile Adrian Ramsay) sosyal 

medya paylaşımları araştırmanın veri kaynağını oluşturmaktadır. Söylem analizi yönteminin 

kullanıldığı bu çalışmada söz konusu partilerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu nasıl ele 

aldıkları ve kadınlıkla ilgili söylemlerini ne şekilde inşa ettikleri irdelenmiş, konuya ilişkin 

yaklaşımları arasındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya koyulmuştur. Araştırmanın bulgularına 

bakıldığında ise her iki siyasi partinin de geleneksel toplumsal cinsiyet kalıplarının ötesine 

geçen bir yaklaşım ortaya koyduğu görülmektedir. İşçi Partisi’nin söylemlerinde daha çok 

kadınların emek piyasasındaki konum ve koşullarına odaklanıldığı tespit edilmiştir. İngiltere ve 

Galler Yeşiller Partisi ise toplumsal cinsiyet konusuna ekoloji merkezli bir bakış açısı 

geliştirmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sol siyaset, siyasal söylem, toplumsal cinsiyet, kadın. 

 

ABSTRACT 

Different gender roles have been assigned for each person beyond their biological/physical 

differences as a consequence of the femininity and masculinity that societies and cultures have 
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constructed over the centuries. These role have led to the emergence of a gender hierarchy in 

almost all societies and have been the source of many social inequalities witnessed in today's 

male-dominated world. Gender equality, however, has entered the political agenda of those 

societies in which postmaterialist values had been prevalent and has become an area where 

important struggles have taken place. At this point, leftwing political movements that prioritize 

social equality are expected to lead such struggles and construct an alternative discourse against 

the social and cultural postulates on which gender inequality is based. Therefore, this research 

focused on whether the two leading political parties of the deep-rooted British leftwing political 

tradition, namely the Labour Party and The Green Party of England and Wales, have developed 

an alternative and challenging discourse on the issue of gender within their official discourses. 

The data of the research consisted of the social media posts of party leaders and the party 

documents in which both political parties expressed their official discourses. In the research, in 

which the discourse analysis method was used, it was examined how the political parties in 

question dealt with the issue of gender and how they constructed the discourse about femininity; 

and the similarities and differences between their approaches to the subject have been presented. 

The findings of the research reveal that both political parties have an approach that goes beyond 

traditional gender stereotypes. It was detected that the discourse of the Labour Party mostly 

focused on women’s status and conditions in the labor market. The Green Party, on the other 

hand, approached to the issue of gender from an ecology-centered perspective. 

Keywords: Leftwing politics, political discourse, gender, femininty. 
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KUZEY AVRUPA MODELİ KAPSAMINDA NORVEÇ’TE SİVİL TOPLUM 
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NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN NORWAY UNDER THE NORTHERN 

EUROPEAN MODEL 
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ÖZET 

Gönüllülük esasına dayalı organizasyonlar bir tür sivil toplum hareketi olarak devleti 

demokratikleştiren, şeffaflaştıran ve devleti topluma karşı sorumlu bir yönetim aygıtına 

dönüştüren kuruluşlardır. Esasen gönüllülük sosyal bir sermayedir ve gönüllülerin yardımıyla 

otoriteler gelişme politikalarını kapsamlı bir şekilde, toplumun doğrudan onayını alarak ve 

katılımıyla uygulamaya koyarlar. Bundan dolayı gönüllülük sektörünün çoğu toplumun gelişme 

stratejisinde, özellikle de Kuzey ülkelerinin demokrasi modelinde çok önemli bir yer 

tutmaktadır ve Norveç halkı da bu toplumlardan birisidir. Bilindiği üzere dünyada ve 

Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının oluşum yöntemleri ve şekilleri, yönetim yapıları, 

sunmuş olduğu hizmetler, kurumsal veya organizasyonel kapasiteleri, süreklilik dereceleri ve 

sunulan hizmetlerin yayılım alanları bakımından farklılık göstermektedir. Bu bildirinin amacını 

ise, tarihsel ve kültürel açıdan köklerine sıkı sıkı sahip olan Norveç’in sivil toplum anlayışı ve 

gönüllü organizasyonlar ile yapmış oldukları çalışmalar oluşturmaktadır. Öncelikle bu alanda 

yazılan veya araştırılan makale, rapor ve kitaplar incelenmiştir. Araştırma süreci içerisinde 

arama motorlarına “Kuzey Avrupa Refah Modeli, Sivil Toplum Kuruluşları, Sivil Toplum 

Kuruluşları ve Norveç” vb. kavram ve ifadeler yazılmıştır. Fakat, ilgili literatür taramasında 

Türkiye’de özellikle Kuzey Avrupa Refah Modeli Kapsamında Norveç’te Sivil Toplum 

Kuruluşları’nın çalışmaları ile ilgili kavramlara veya içerik açısından buna benzer kapsamlı 

herhangi bir kitap veya tez çalışmasına rastlanılmamıştır. Son yıllara ait olan bilgi ve veriler 

ışığında, araştırmacı tarafından ele alınan çalışma; konularına, amaçlarına ve sonuçlarına göre 

kategorilere ayrılarak yürütülmüştür. Araştırmanın sonucuna göre, Kuzey ülkelerinin 

demokrasi modelinde gönüllü organizasyonlar önemli bir rol oynamaktadır. Bu 

organizasyonlar siyasal ve toplumsal gelişmelerin lokomotifini oluşturmaktadırlar. Bu açıdan 

Norveç’te gönüllü çalışma yoluyla ifade edilen değerler uluslararası arenada demokratik 

mirasın bir parçasını oluşturmaktadırlar. 

Anahtar Kelimeler: Norveç, Gönüllülük Sektörü, Norveç STK’lar Birliği. 
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ABSTRACT 

Voluntary organizations, as a kind of civil society movement, are organizations that 

democratize the state, make it transparent and transform the state into a management apparatus 

responsible to society. Essentially, volunteerism is a social capital, and with the help of 

volunteers, the authorities implement their development policies comprehensively, with the 

direct approval and participation of society. Because of this, the volunteer sector occupies a 

very important place in the development strategy of most societies, especially in the democratic 

model of the Nordic countries, and the Norwegian people are one of these societies. 

Civil society organizations in Turkey and in the world as it is known forms and methods of 

formation, management structures, engineering services, institutional or organizational 

capacity, and the expansion of services differ in terms of the degree of continuity. 

The purpose of this notice is Norway, which has its roots firmly in historical and cultural, civil 

society and voluntary organizations with which they work. First of all, articles, reports and 

books written or researched in this field were examined. During the research process, the search 

engines were Deciphered “Northern European Welfare Model, Non-Governmental 

Organizations, Non-Governmental Organizations and Norway”, etc. concepts and expressions 

are written. However, in the related literature, especially in Turkey within the scope of the work 

of NGOs in Norway Northern European welfare model concepts related to or similar to any 

book or comprehensive in terms of content thesis work was found. In the light of the information 

and data belonging to recent years, the study discussed by the researcher was divided into 

categories according to its subjects, objectives and results. According to the results of the 

research, volunteer organizations play an important role in the democracy model of the 

Northern countries. These organizations constitute the locomotive of political and social 

developments. From this point of view, the values expressed through voluntary work in Norway 

form part of the democratic heritage in the international arena. 

Keywords: Norway, Volunteering Sector, Association of Norwegian NGOs. 
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ÖZET 

Enerji kaynaklarını yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynakları olarak sınıflandırabiliriz. 

Fosil kaynaklar ve nükleer enerjiler yenilenemeyen enerji kaynakları olarak kabul edilir. 

Hidrolik enerji, rüzgâr enerjisi ve güneş enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarının en 

önemlileridir. Ülkeler arası ekonomik ve siyasi ilişkilerin temelinde enerji konusu yatmaktadır. 

Bu durum dünya tarihindeki savaşların nedenleri olmuştur. Ülkelerin sürdürülebilir 

kalkınmalarını ve toplumsal refahını sağlayabilmesi için artan enerji talebini karşılamaları 

gerekmektedir. Bu çalışmamda, AB ve Türkiye'de bulunan enerji kaynaklarının neler olduğunu 

literatür taraması ile tespit edildi.   2009-2020 yılları arasındaki Eurostat verilerinin 

karşılaştırması ile bu kaynakların ekonomik, siyasi ve çevresel boyutlarda literatür araştırması 

ile analiz edildi. Elde ettiğim bulgulara göre; Türkiye’nin coğrafi özellikleri nedeniyle 2009 

yılından itibaren yenilenebilir enerji adına önemli bir potansiyele sahip olduğu 

ve yenilenemeyen enerji adına önemli bir stratejik konumda olduğu sonucuna ulaştım. Türkiye, 

stratejik bir coğrafi konumda olması nedeniyle sahip olduğu enerji potansiyeli açısından birçok 

ülkeye göre şanslı olduğu söylenebilir. Türkiye, bu önemli konumunu kullanarak son yıllarda 

dünyanın en hızlı büyüyen enerji piyasalarından biri haline gelmiştir. Türkiye coğrafyası   batı 

ile doğuyu bağlayan bir köprü olmakla kalmaz aynı zamanda bölgesinde istikrarlı ve güvenli 

bir enerji aktörüdür. Yakın coğrafyalardaki kaynakların önce ülkemize ve sonrasında dünya 

pazarlarına kazandırılması, enerji diplomasisinin önemini ortaya çıkarmaktadır. Türkiye'nin 

bulunduğu coğrafya özelliği enerji kaynaklarına için önemlidir. Kafkasya, Ortadoğu ve Doğu 

Akdeniz bölgelerine yakınlığı önemi bir kat daha arttırmaktadır. AB ülkelerinin ithal 

ettiği enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerjiye önem vermesi Türkiye AB ilişkilerinin bir 

başka boyutunu ortaya çıkarmaktadır. Her geçen gün AB'nin iklim değişikliği ve çevre 

konularındaki faaliyetleri artmaktadır. Türkiye de uyum sürecinde buna uyum sağlamaktadır. 

Ancak bu durum ülkemizde çevre bilinciyle gerçekleşmediği için toplumsal sorunlar ortaya 

çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler:  Enerji, Türkiye, Avrupa Birliği, Petrol, Doğalgaz, Yenilenebilir enerji. 
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ABSTRACT 

We can classify energy sources as renewable and non-renewable energy sources. Fossil sources 

and nuclear energies are considered as non-renewable energy sources. Hydraulic energy, wind 

energy and solar energy are the most important renewable energy sources. Energy is the basis 

of economic and political relations between countries. have been the causes of wars in history. 

Countries need to meet the increasing energy demand in order to ensure their sustainable 

development and social welfare. In this study, the energy resources in the EU and Turkey were 

determined by literature review. The comparison of Eurostat data between 2009 and 2020 and 

the economic, political and environmental dimensions of these resources were analyzed by 

literature research. According to my findings; I have come to the conclusion that Turkey has an 

important potential for renewable energy since 2009 due to its geographical features and is in 

an important strategic position for non-renewable energy. It can be said that Turkey is lucky 

compared to many countries in terms of its energy potential due to its strategic geographical 

location. Using this important position, Turkey has become one of the fastest growing energy 

markets in the world in recent years. The geography of Turkey is not only a bridge connecting 

the west and the east, but also a stable and secure energy actor in its region. Bringing the 

resources in nearby geographies first to our country and then to the world markets reveals the 

importance of energy diplomacy. The geographical feature of Turkey is important for its energy 

resources. Its proximity to the Caucasus, Middle East and Eastern Mediterranean regions 

increases its importance even more. The fact that EU countries give importance to renewable 

energy instead of imported energy sources reveals another dimension of Turkey-EU relations. 

The EU's activities on climate change and environment are increasing day by day. Turkey also 

adapts to this in the adaptation process. However, since this situation is not realized with 

environmental awareness in our country, social problems arise. 

Keywords: Energy, Turkey, European Union, Oil, Natural Gas, Renewable energy 
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECTS 

 

Ahmet AYDIN 

Öğr. Gör. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Reklamcılık ve 

Pazarlama Bölümü 

Lecturer Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Vocational School of Social Sciences, Department of 

Advertising and Marketing 

ORCID NO: 0000-0003-2215-9226 

 

ÖZET 

İnsanoğlu ile birlikte ortaya çıkan sorumluluk kavramı geçmişten günümüze kadar gelmektedir. 

Günümüzde sorumluluk kavramı ne kadar insanlar için geçerli ise 20. Yüzyılın sonlarına doğru 

kurumlar içinde geçerli olmaya başlamıştır. Kurumların toplumlara yönelik sorumlulukları, 

topluma fayda sağlamaya yönelik gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Bu durumda kurumlar 

stratejik planlarını etik amaçlarla gerçekleştirmek ve toplumsal fayda sağlayabilmek için sosyal 

sorumluluk çabalarını gerçekleştirmektedir. Bu çabalar sosyal ve finansal açıdan kuruma fayda 

sağlamaktadır. Bu çabaların tümü kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini ortaya 

koymaktadır. Dolayısıyla kurumsal sosyal sorumluluğun temelinde kurumların toplumdan 

aldıklarını topluma aktarma anlayışını amaç edinmektedir. Artan rekabet ortamı ile birlikte 

ortaya çıkan yeni müşteri potansiyeli ile birlikte kurumların toplum nezdinde itibarlarını 

arttırma amacı sosyal sorumluluk çalışmalarının önemini arttırmıştır. Bu amaç ile birlikte 

kurumlar toplumsal fayda sağlamanın yanı sıra kurumsal itibar ve tanınırlık kazanmaktadır. Bu 

açıdan bakıldığında sosyal sorumluluk faaliyetleri kurumlar için rakiplerinden farklılaşmak ve 

toplumlara getirdiği çözümler nedeniyle toplumsal açıdan itibarı yüksek bir kurum haline 

gelmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarında yaygın olarak hayırseverlik ön 

planda olmaktadır. Kurumlar, kurumsal sosyal sorumluluğu uygularken kar amacı gütmeyen 

kurum ya da toplumluluklara bağışlar ve yardımlar yapmaktadır.  

Çalışmanın amacı kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde Türk Telekom’un gerçekleştirdiği 

kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarını halkla ilişkiler perspektifinden nasıl 

kullandıklarını ortaya koymaktadır. Bunun için Türk Telekom’un kampanya kapsamında 

oluşturduğu https://www.turktelekom.com.tr/hakkimizda/sosyal-sorumluluk/turk-telekom-

kurumsal-sosyal-sorumluluk-projeleri  internet sayfası incelenmiştir. Araştırmada içerik analizi 

yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre Türk Telekom’un halkla ilişkiler çerçevesinde 
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kurumsal sosyal sorumluluk boyutlarına göre, hayırseverlik boyutunu ve sosyal girişim olarak 

ta Sosyal Açıdan Sorumlu İş Uygulamaları etkin olarak kullanmıştır. Çalışma kapsamında Türk 

Telekom halkla ilişkiler projesi bağlamında toplumsal fayda oluşturduğu ve kuruma avantaj 

sağladığı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Halkla İlişkiler, Sosyal Sorumluluk, Dijital Kurumsal İletişim, Türk 

Telekom, Toplumsal Fayda 

ABSTRACT 

The concept of responsibility, which has emerged with human beings, has come from the past 

to the present. Just as the concept of responsibility is valid for people today, towards the end of 

the 20th century, it has started to be valid for institutions. It is expected that the responsibilities 

of the institutions towards the society will be realized in order to benefit the society. In this 

case, institutions carry out social responsibility efforts in order to realize their strategic plans 

for ethical purposes and to provide social benefit. These efforts benefit the organization socially 

and financially. All of these efforts reveal corporate social responsibility activities. Therefore, 

on the basis of corporate social responsibility, it aims at the understanding of transferring what 

institutions receive from society to society. 

The aim of increasing the reputation of the institutions in the eyes of the society with the new 

customer potential that has emerged with the increasing competitive environment has increased 

the importance of social responsibility studies. With this aim, institutions gain corporate 

reputation and recognition as well as providing social benefits. From this point of view, social 

responsibility activities become an institution with a high social reputation due to the solutions 

it brings to the society and to differentiate itself from its competitors for corporations. 

In corporate social responsibility campaigns, philanthropy is commonly at the forefront. 

Institutions make donations and aids to non-profit organizations or communities while 

implementing corporate social responsibility. 

The aim of the study is to reveal how Türk Telekom uses its corporate social responsibility 

campaigns from a public relations perspective within the framework of corporate social 

responsibility. For this, the website https://www.turktelekom.com.tr/hakkimizda/social-

sorumluluk/turk-telekom-kurumsal-social-sorumluluk-projeleri, which was created by Türk 

Telekom within the scope of the campaign, was examined. Content analysis method was used 

in the research. 

According to the results of the research, Türk Telekom effectively used the philanthropy 

dimension and Socially Responsible Business Practices as a social enterprise, according to the 

corporate social responsibility dimensions within the framework of public relations. Within the 

scope of the study, it has been determined that it creates social benefit and provides an 

advantage to the institution in the context of Türk Telekom public relations project. 
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GİRİŞ 

Geçmişten günümüze kadar birçok şirket toplumsal amaçlara hizmet etmiş ve projeler ortaya 

çıkarmıştır. Bu projeler bazen iş birlikleri çerçevesinde bazen de tek başına yönetilmiştir. Bu iş 

birlikleri kurumlara toplumsal fayda ve itibar kazandırmış, çevre ile ilişkilerinin güçlü 

olabilmesi için sosyal sorumluluk faaliyetleri önemli hale gelmiştir.  

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının tarihi, kapsamlı sosyal ve çevresel hareketlerin 

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüketicilerin kurumsal davranış beklentilerini etkilemeye 

başladığı 1960'lara kadar gitmektedir. Bunun yanı sıra 1990'lara gelindiğinde kurumsal sosyal 

sorumluluk, şirketlerin hissedarlar ve tüketicilerle iletişim biçimlerini ve iş dünyasının 

çalışanlara, çevreye ve topluluklara davranış biçimlerini etkileyerek şirket kültürünün yerleşik 

bir parçası haline gelmiştir (Salib vd., 2015: 4). Çevresel değişimlere ve etkilere uyum sağlama 

aracı olan kurumsal sosyal sorumluluk şirketler için 21. yüzyılda vazgeçilmez bir değer 

olmuştur.  

Çalışmada Türk Telekom şirketinin resmi internet sitesinde belirtmiş olduğu kurumsal sosyal 

sorumluluk çalışmalarının halkla ilişkiler kapsamında değerlendirilerek incelenmesi 

amaçlanmıştır. Bu kapsamda internet sitesi içerisindeki 8 adet kurumsal sosyal sorumluluk 

kampanyası içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. 

DİJİTAL KURUMSAL İLETİŞİM ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL 

SORUMLULUK 

Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını 

üstlenmesi (TDK, 2022) sorumluluk kavramı olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca sorumluluk, 

büyük şirketlerin insanlara adil davranma ve toplumda olumlu rol oynama görevi üstlenmesi 

(OxfordLearner’s Dictionary, 2022) olarak belirtilmektedir. Şirketler bu sebeple topluma ve 

insanlara yaklaşımlarında bu durumların sonuçlarını gözeterek hareket etmektedir. Bunun için 

de şirketler sosyal sorumluluk kampanyalarına ağırlık vermektedir.  Şirketler sosyal yaşamın 

bir gereği olarak yaşamlarını sürdürmekte ve hareket etmektedir.  

Kurumsal sosyal sorumluluk 6 tür kurumsal sosyal girişimi içermektedir (Kotler&Lee, 2005: 

23): 

• Amaç Promosyonları: Bir şirket sosyal fayda ve farkındalığı sağlamak amacıyla bağışı 

toplama ya da katılımını sağlamak için destek kaynaklar sağlamaktadır. Şirket bu uygulamayı 

kendisi başlatabilir ya da bitirebilir. 

• Neden İle İlgili Pazarlama: Bir şirket ürünlerindeki satışlarına göre belli bir amaca katkı 

sağlamak için gelirlerinin belli bir kısmını bağışlamayı taahhüt eder. Bu durum genellik belirli 

bir ürün için ya da hayır kurumu için geçerli olmaktadır. 
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• Sosyal Kurumsal Pazarlama: Halk sağlığını, güvenliğini veya çevreyi iyileştirmeyi 

amaçlayan bir davranış değiştirme kampanyasıdır. Halkı korurken, birçok kurumsal sosyal 

pazarlama kampanyasının kişisel çıkarı, düzenlemeye ve gelir kaybına yol açabilecek ürünün 

kötüye kullanımını azaltmaktır. 

• Kurumsal Hayırseverlik: Bir şirket bir hayır kurumuna amacına uygun şekilde nakit 

bağışta bulunur. Bu girişim tüm kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarının en 

gelenekselidir.  

• Toplum Gönüllüğü: Bir şirket, çalışanlarını, perakende ortaklarını ve/veya franchise 

üyelerini yerel topluluk kuruluşlarını ve amaçlarını desteklemek için gönüllü olarak zaman 

ayırmaları için destekler ve teşvik eder. Kurum tarafından gönüllülük faaliyetleri 

düzenlenebilir. 

• Sosyal Açıdan Sorumlu İş Uygulamaları: Bir şirket, toplumun refahını artırmak ve 

çevreyi korumak için sosyal amaçları destekleyen isteğe bağlı iş uygulamalarını ve yatırımları 

benimser ve yürütür. Girişimler kuruluş tarafından tasarlanabilir ve uygulanabilir veya 

başkalarıyla ortaklık içinde olabilir. Örneğin, Starbucks, yerel çevreleri üzerindeki etkiyi en aza 

indirmeleri için çiftçileri desteklemek için Conservation International ile çalışmıştır. 

Sosyal sorumluluk kavramı19. Yüzyılın ikinci yarısı ortaya çıkan sanayi devrimi olarak kabul 

edilmektedir. Sanayi devrimi ile birlikte kurumların üretim politikalarındaki değişiklik ve 

işletmelerin geliştirilmesi istihdam alanı yaratmıştır. Bu dönemde kâr amacını ön planda tutan 

işletmeler için ‘her şey mubahtır’ anlayışı hâkim olmuştur. Bu görüş ile hareket eden şirketler 

çalışanlara ve çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmemiştir.  Bir süre sonra tüketicilerin, 

toplumun ve çalışanların bilinçlenmesi ile birlikte kurumlar toplumsal talepleri, beklentileri 

karşılayamaz hale gelmişlerdir. Bu durum toplumların şirketlere karşı çeşitli algılar 

oluşturmasına sebep olmuştur (Vural & Coşkun, 2011:64).  Söz konusu bu algıların yönetilmesi 

günümüze gelindiğinde dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu algıların 

yönetilmesinde dijital kurumsal iletişim aracı olarak kurumsal sosyal sorumluluk kavramı 

şirketler adına önemli bir rol oynamaktadır. 

İŞLETMELER AÇISINDAN SOSYAL SORUMLULUK 

İşletmeler sosyal yaşamın bir parçası olarak kurulup, yaşamlarını devam ettirirler. Bu durumda 

işletmelerin toplum içerisinde var olması toplumun kendilerine sosyal sorumluluklar 

yüklemesine neden olmuştur. İşletmeler örgütsel faaliyetlerine başladığı anda sosyal 

sorumluluklarını kabul etmektedir. Toplumun tüm katmanları arasında yer alan işletmeler, 

değişiklikler karşında topluma uyum sağlayabilmek için sosyal sorumluluğu bir araç olarak 

kullanmaktadır. Toplumsal sistem içerisinde hareket eden işletmeler, sosyal sorumluluklarını 

yerine getirirken işletmeye zarar vermeyecek şekilde toplumların çıkarlarını zedelemeyecek 

halde dengeli bir politika izlemektedir (Şimşek vd. 2007:379). 



INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-VI 

December 20-22, 2022 
 

Abstracts Book 308 www.aegeanconference.com 

 

İş insanlarının, toplumumuzun amaç ve değerleri açısından arzu edilen bu politikaları izleme, 

bu kararları verme veya eylem süreçlerini takip etme sorumlulukları bulunmaktadır.  Bu tanım 

iş insanlarının toplumun birer üyesi olarak toplumda kabul gören değerleri eleştirme veya 

geliştirmeye çalışma hakkına sahip olmadığı anlamına gelmez. İş insanlarının büyük güçleri ve 

etkileri göz önüne alındığında bu durumları gerçekleştirme hakkına sahip olabilirler. 

Dolayısıyla topluma hizmet eden birisi olarak toplumsal kabul görmüş değerleri göz ardı 

etmemeleri ve kendi değerlerini toplumun üzerinde tutmamaları gereklidir (Bowen, 1953:6). 

İşletmeler sosyal sorumluluk uygulamalarını toplumsal talepleri ve beklentileri ön plana alarak 

yapmaktadır. Bu açıdan sosyal sorumluluk uygulamalarınının pek çok faydası bulunmaktadır. 

Bu faydalar( Kotler&Lee,2005: 10-11): 

• Satışları ve pazar payını artırmak, 

• Güçlendirilmiş marka konumlandırması, 

• En azından biraz iyilik yapma örneği, 

• Gelişmiş kurumsal imaj ve etki, 

• Çalışanları cezbetme, motive etme ve elde tutma becerisinde artış, 

• Azalan işletme maliyetleri, 

• Yatırımcılar ve finansal analistler için artan ilgi. 

İşletmeler sosyal sorumluluk uygulamalarında yukarıda da belirtildiği üzere birçok fayda 

görmektedir. Bu fayda şirketlere toplumsal anlamda olumlu imaj, iç paydaşlarında kurum 

aidiyeti, maliyetlerin azalması ve dış paydaşlarında şirkete bakışlarını pozitif yönde 

etkilemektedir. 

Bu ifadelerden anlaşılacağı üzere işletmelerin yerine getirmesi beklenen sorumluluklar ve etik 

kodları bulunmaktadır. Gerek iç gerekse dış paydaşların beklentileri doğrultusunda ve 

toplumsal ihtiyaçlara yönelik faaliyetleri içerisinde etik kodlara da uyarak hareket eden 

işletmeler, gelecekte ayakta kalan güçlü aktörler olacaktır. Kurumsal sosyal sorumluluk uzun 

vadede işletmeye değer katan bir bir unsurdur ve çevresel farklılaşmanın önemli bir aracıdır 

(Önlü, 2019:769). 

İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUK ALANLARI 

İşlemelerin sosyal sorumluluk alanlarına bakıldığında toplumsal refahı ve gelişimi amaçlayan 

tüm faktörleri kapsadığı görülmektedir. Genel anlamıyla sosyal sorumluluk dört temel 

sorumluluk üzerinden yapılmaktadır. Carrol kurumsal sosyal sorumluluk tanımını 4 bölüm 

olarak 1979 yılında yayınlamıştır (Aydın& Aydın Büdün, 2021: 873). Kurumsal sosyal 

sorumluluk tanımları (Carroll, 1991:40-41) şu şekildedir:  

a) Ekonomik Sorumluluk:  

1. Hisse başına kazancı en üst düzeye çıkarmakla tutarlı bir şekilde performans göstermek 

önemlidir. 



INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-VI 

December 20-22, 2022 
 

Abstracts Book 309 www.aegeanconference.com 

 

2. Mümkün olduğu kadar kârlı olmayı taahhüt etmek önemlidir. 

3. Güçlü bir rekabetçi konumu sürdürmek önemlidir. 

4. Yüksek düzeyde çalışma verimliliği sağlamak önemlidir. 

5. Başarılı bir firmanın sürekli karlı olan bir firma olarak tanımlanması önemlidir. 

b) Ahlaki Sorumluluk: 

1. Toplumsal örf ve etik normların beklentileri ile tutarlı bir şekilde performans sergilemek 

önemlidir. 

2. Toplum tarafından benimsenen yeni veya gelişmekte olan etik/ahlaki normları tanımak 

ve bunlara saygı duymak önemlidir. 

3. Kurumsal hedeflere ulaşmak için etik normlardan taviz verilmemesi önemlidir. 

4. İyi bir kurumsal yurttaşlığın, ahlaki veya etik olarak bekleneni yapmak olarak 

tanımlanması önemlidir. 

5. Kurumsal dürüstlük ve etik davranışın sadece yasa ve yönetmeliklere uymanın ötesine 

geçtiğini kabul etmek önemlidir. 

c) Yasal Sorumluluk: 

1. Devletin ve hukukun beklentileri ile tutarlı bir şekilde yürütülmesi önemlidir. 

2. Çeşitli federal, eyalet ve yerel düzenlemelere uymak önemlidir. 

3. Yasalara saygılı bir kurumsal vatandaş olmak önemlidir. 

4. Başarılı bir firmanın yasal yükümlülüklerini yerine getiren bir firma olarak tanımlanması 

önemlidir. 

5. En azından asgari yasal gereklilikleri karşılayan mal ve hizmetlerin sağlanması önemlidir. 

d) Hayırsever Sorumluluk 

1. Toplumun hayırsever ve hayırsever beklentilerine uygun bir şekilde performans 

göstermek önemlidir. 

2. Güzel sanatlara ve gösteri sanatlarına yardımcı olmak önemlidir. 

3. Yöneticilerin ve çalışanların kendi yerel topluluklarında gönüllü ve hayırsever 

faaliyetlere katılmaları önemlidir. 

4. Özel ve kamu eğitim kurumlarına yardım sağlanması önemlidir. 

5. Bir topluluğun "yaşam kalitesini" yükselten projelere gönüllü olarak yardımcı olmak 

önemlidir. 

Yukarıda görüldüğü üzere Carroll sosyal sorumluluğun şirketler üzerinde uygulanmasında 

belirli şartlar ortaya koymuştur. Bu şartların gerçekleştirilmesiyle birlikte şirketler, etkileşim 

halinde bulundukları toplumlarla beşeri, ekonomik ve kurumsal vatandaşlık görevini yerine 

getirmektedir. 

KAVRAMSAL OLARAK HALKLA İLİŞKİLER 

Bireyin ya da şirketlerin toplumnların algısını yönetmek ve yönlendirmek amacıyla halka bilgi 

verme ve yayma olarak ifade edilen halkla ilişkiler, 21. yüzyılın en önemli yönetsel 
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işlevlerinden biridir. Bireylerin bir şirket ya da birey ile ilgili kamuyu ilgilendiren konuları 

herhangi bir ücret ödemeden hedef kitlelerin ilgisini çekme çabası olarak da görülmektedir. 

Uluslararası halkla ilişkilere (IPRA, 2022) göre ise ‘Halkla ilişkiler, güvenilir ve etik iletişim 

yöntemleri aracılığıyla bilgilerin sağlanmasına dayalı olarak kuruluşlar ve kamuları arasında 

ilişkiler ve çıkarlar oluşturmakla görevli bir karar verme yönetimi uygulamasıdır.’ Şeklinde 

tanımlamaktadır. Halkla ilişkiler şirketler için olamazsa olmaz çabalardandır. Kamuoyu ile 

ilişkilerini güçlü tutmak isteyen şirketler dürüst, ilkeli ve güvenilir bağlar oluşturmak için halkla 

ilişkileri etkin bir şekilde kullanmaktadır.  21. yüzyılda kurumların etkinliğini devam 

ettirebilmesi için halkla ilişkilerin oldukça geniş olan faaliyet alanlarına dikkat etmesi 

gerekmektedir. Bu alanlar şu şekilde sıralanmaktadır (Geçikli, 2016: 5-6): 

• Şirketlerin medya ile ilişkilerini geliştirmesi, 

• Şirket adına kamuoyu ile iletişim sağlamak, 

• Perakendeci ve tedarikçi ile iletişimi sağlamak, 

• Şirket içi iletişimi sağlamak, 

• Şirketin imaj ve itibarını koruması, 

• Etkinlik yönetimi, 

• Şirkette değişim yönetimine katkıda bulunmak, 

• Şirket içi ve dışı iletişim sağlayan araçlarla ilgilenmek, 

• Sorunları analiz etmek ve çözümler sunmak, 

• Çevresel faktörleri (siyasi, ekonomik, sosyal ve teknolojik) değişimleri takip etmek, 

• Şirket adına kriz yönetimi sağlamak, 

• İlişki yönetimine katkı sunmak ve sürekliliği sağlamak, 

• İzlenim yönetimi, 

• Kurumsal sosyal sorumluluk bilincinin oluşumuna ve gelişimine katkıda bulunmak. 

Yukarıda da anlaşılacağı üzere halka ilişkiler faaliyetleri şirketlerin toplumda varolabilmesi ve 

iş hayatına devam edebilmesi için büyük önem arz etmektedir. Şirketlerin halkla iletişimini 

sağlayan ve şirketi halka anlatan halkla ilişkiler bu anlamda bir arabuluculuk görevi 

üstlenmektedir. Şirketler toplumsal sorumluluklarını gerçekleştirmesi ve imaj oluşturması için 

bu arabuluculuk görevini halkla ilişkiler uzmanları yürütmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk 

faaliyetleri de bu sorumluluklardan birisidir. Toplumsal fayda konusunda etkinlik düzenleyen 

şirketler, halkla ilişkiler çabalarıyla kendisini kamuoyuna ifade etme şansı bulmaktadır. 

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAPSAMINDA HALKLA İLİŞKİLER 

PROJELERİNİN İNCELENMESİ: TÜRK TELEKOM KURUMSAL SOSYAL 

SORUMLULUK PROJELERİ ÖRNEĞİ 

YÖNTEM 
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Kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde Türk Telekom’un resmi sitesinde 

(https://www.turktelekom.com.tr/hakkimizda/sosyal-sorumluluk/turk-telekom-kurumsal-

sosyal-sorumluluk-projeleri) bulunan faaliyetler, içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. İçerik 

analizi metnin içerisindeki anlamların nasıl olduğunu keşfetmeyi amaçlayan bir analiz 

tekniğidir. Metin ile ilgilieğilimleri, metin ile etki arasındaki ilişki hakkında çıkarımların 

yapılmasına olanak sağlamaktadır. İçerik analizi geniş anlamda bakıldığında iletişim 

süreçlerinin ya da eylemlerinin incelenmesiyle ilgilenmektedir. Evrenin tüm iletişim 

eylemlerini kapsaması içerik analiz yönetiminin kullanılmasını sağlamaktadır. Bu sebeple 

analizi yapan kişilerin araştırma soruları kapsamında dergi, gazete, mektup, konuşmalar, 

hükümet belgeleri gibi belgeler metinler ve dökümanlardan bulunabilmektedir (Koçak&Arun, 

2006:24).   

Araştırma evreni Türkiye’deki sosyal sorumluluk kampanyaları iken Türk Telekom’un yapmış 

olduğu sosyal sorumluluk kampanyaları araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırma 

kısıtı açısından Türk Telekom’un kurumsal web sitesindeki 8 adet sosyal sorumluluk projesi 

çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırmada Türk Telekom şirketinin resmi proje ve kampanya 

bağlamında sosyal girişimciliği hangi yönde ve hangi sosyal sorumluluk tanımı doğrultusunda 

yapmış olduğunu değerlendirilmiştir. Araştırmanın veri kaynağı ise şirket ve kurumların resmi 

siteleridir. İnternet sayfalarının açık veri tabanına sahip olması herkes tarafından görülmesini 

sağlamaktadır. 

Araştırma Soruları 

1. Araştırmaya konu olan Türk Telekom şirketi kurumsal sosyal sorumluluk kampanyası 

kapsamında sosyal girişimciliği hangi yönünde gerçekleştirmiştir? 

2. Araştırmaya konu olan Türk Telekom şirketi kurumsal sosyal sorumluluk kampanyası 

hangi sosyal sorumluluk tanımı üzerine kurulmuştur? 

Araştırma Bulguları 

Bu bölümde ilk olarak Türk Telekom'un sosyal sorumluluk kampanyaları verilmiştir. Ardından 

Türk Telekom şirketinin resmi proje ve kampanya bağlamında sosyal girişimciliği hangi yönde 

ve hangi sosyal sorumluluk tanımı doğrultusunda yapmış olduğu tablolar halinde aktarılmıştır. 

Türk Telekom Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyaları 

1. Dijitalde Hayat Kolay: Türk Telekom, kadınların dijital yetkinliklerini artırarak hayata 

daha eşit katılmalarını desteklemek üzere yürüttüğü çalışmalara, ‘Dijitalde Hayat 

Kolay’ projesi ile devam etmiştir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği ve Habitat Derneği iş birliği ile yürütülen projede, 10.000 

kadına dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri verilmesi hedeflenmektedir. 

2. Telefon Kütüphanesi: Türk Telekom, bilgiye erişimde fırsat eşitliği ilkesinden 

hareketle, Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı 

https://www.turktelekom.com.tr/hakkimizda/sosyal-sorumluluk/turk-telekom-kurumsal-sosyal-sorumluluk-projeleri
https://www.turktelekom.com.tr/hakkimizda/sosyal-sorumluluk/turk-telekom-kurumsal-sosyal-sorumluluk-projeleri
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(GETEM) iş birliği ile Türkiye'nin ilk telefonda sesli kitap hizmeti ‘’Telefon 

Kütüphanesi’’ projesini 3 Aralık 2011 Dünya Engelliler Günü'nde hayata geçirmiştir. 

Görme engelliler, Telefon Kütüphanesi uygulamasını telefonlarına ücretsiz indirerek ve 

GETEM’den temin edecekleri şifrelerle kayıt yaparak tüm bu hizmetlere 

ulaşabilmektedirler. 

3. Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay: Türk Telekom, kadınların bilgi ve iletişim 

teknolojileri, e-hizmetler ve e-ticaret gibi konularda bilgilerini artırmayı amaçlayarak 

Eylül 2019’da ‘’Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay’’ projesini hayata 

geçirmiştir. Proje ile Haziran 2021’e kadar 81 ilde 5.000 kadın ‘Dijital Pazarlama’ ile 

tanıştırılacak, 500 kadın ile “Tasarım Odaklı Düşünme” atölyesi düzenlenecek ve 100 

kadına mentorlük desteği sunulacaktır. Bu eğitimlerle girişimci potansiyeli olan 

kadınların bilişim teknolojilerini ve dijital platformları etkili kullanma becerilerini 

artırarak üretim ekonomisine katılmalarının teşvik edilmesi ve desteklenmesi 

amaçlanmaktadır. 

4. Günışığı: Türk Telekom, 2014 yılında, sağlık kurulu raporu ile total kör tanısı konulmuş 

ancak %1 ile %10 arası görme yetisi olan çocuklara erken müdahale eğitimleri 

kapsamında görme yetilerini kullanabilir hale geldikleri ‘‘Günışığı’’ projesini hayata 

geçirmiştir. Türk Telekom’un teknoloji desteği ile oluşturulan özel bir eğitim 

programına sahip Günışığı projesine bu güne kadar 81 ilden az gören 1000 çocuk 

katılmıştır. Projeye dahil olan çocuklar verilen eğitimlerle, 7 ay gibi kısa bir sürede 

algıladıkları ışığı ve görme yetilerini kullanmayı öğrenmiştir. Dünyada ilk defa uzaktan 

eğitim imkânı sağlayan projeyle ailelerin bilgi ve bilinç düzeyini arttıracak çalışmalar 

sürdürülmüş ve bu sayede somut kazanımlar gözlemlenmiştir. 

5. Sesli Adımlar: Türk Telekom, görme ve işitme engellilerin AVM, kampüs ve havaalanı 

gibi karmaşık yapılarda yardım almadan hareket edebilmelerini sağlamak amacıyla 

2014 yılında ‘’Sesli Adımlar’’ projesini başlatmıştır. Dünyada ilk kez Türkiye’de, 

geliştirilen proje ile engelli vatandaşların sosyal hayatın içinde daha fazla yer 

alabilmelerine destek olunmuştur. Sesli Adımlar uygulaması, görme engellilere 

bulundukları mekânlarda, akıllı telefonları üzerinden sesli yönlendirme desteği 

sağlarken 2017 yılında yapılan geliştirmelerle, işitme engelliler için de basit ikonlarla 

bu hizmeti sunar hale getirilmiştir. 

6. Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay Türk: Telekom, kadınların bilgi ve iletişim 

teknolojileri, e-hizmetler ve e-ticaret gibi konularda bilgilerini artırarak dijital 

yetkinliklerini geliştirmek üzere 2019 - 2022 yılları arasında ‘’Hedefi Olan Kadına 

İnternetle Hayat Kolay’’ projesini yürütmüştür. Türk Telekom Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat 

Derneği iş birliği ile yürüttüğü proje ile iş kurmaya ve kurdukları işleri yaşatmaya 

çalışan yani hedefi olan kadınların online platformları daha etkili kullanmayı öğreterek 
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kadınların hayata eşit katılmalarını desteklemiştir. Proje ile 81 ilde 5.000 kadına ‘Dijital 

Pazarlama eğitimleri verilmiş, 500 kadın ile “Tasarım Odaklı Düşünme” atölyesi 

düzenlenmiş ve 100 kadına mentorlük desteği sunulmuştur.  

7. İnternetle Hayat Kolay:  Türk Telekom, 2014 – 2019 yılları arasında yürüttüğü 

İnternetle Hayat Kolay projesi ile internetin sunduğu olanakları yeterince tanımayan, bu 

olanaklardan faydalanamayan bireylere internet okuryazarlığı eğitimleri vermiş, bilgiye 

erişimde dezavantajlı kesimleri online dünya ile buluşturmuştur. Türk Telekom’un 

Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ile 

yürüttüğü proje kapsamında bölgesel ve ekonomik eşitsizliklerin ortadan kaldırılması, 

herkesin bilgiye erişiminde eşit olanaklardan faydalanması amaçlanmıştır. Projenin 

hedef grubunu, kalkınmada öncelikli iller ve başta kadınlar olmak üzere 81 ilde yaşayan, 

25 yaş üstü, internet kullanma becerileri olmayan ya da çok sınırlı olan yetişkinler 

oluşturmuştur. Proje kapsamında katılımcılara güvenli internet kullanımı, e-posta 

kullanımı, e-devlet uygulamaları, görüntülü haberleşme, online bankacılık ve bilinçli 

sosyal medya kullanımı konularında yüz yüze eğitimler verilmiş, 5 yılda %61’ini 

kadınların oluşturduğu 50.000 kişiye ulaşılmıştır. 

8. Yeni Nesil Gelecek  Türk Telekom, Sanayi 4.0 sürecine Türkiye’nin adaptasyonunu 

hızlandırmak, ülkemizde yazılım sektörünün büyümesi ve inovasyonun gelişmesine 

hizmet etmek, aynı zamanda akıllı teknolojiler üretecek insan kaynağına yatırım 

yapmak amacı ile 2018-2020 yıllarında "Yeni Nesil Gelecek" projesini hayata 

geçirmiştir. Habitat Derneği iş birliği ile yürütülen proje kapsamında 14 ilde 35 gönüllü 

eğitmen tarafından meslek yüksekokulları ve meslek liselerinde okuyan 426 gence IoT 

kitleri kullanılarak 16 saatlik yüz yüze eğitimler verilmiştir. Eğitimlerin ardından 

düzenlenen ‘Akıllı Teknolojiler IoT Hackathonu’na Türkiye’nin farklı illerinden, çeşitli 

bölümlerde okuyan 352 öğrenci, 88 proje ile başvurmuştur. Ön elemeyi geçen 16 takım, 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ev sahipliğinde düzenlenen 48 saatlik 

Hackathon yarışmasının sonunda projelerini jüriye sunmuş, değerlendirme sonucu 

seçilen en başarılı ilk 3 proje ödüllendirilmiştir. 

Tablo 1:Türk Telekom resmi sitesinde uyguladığı kurumsal sosyal sorumlulukta kurumsal 

sosyal girişimi  

Kurumsal Sosyal 

Sorumluluk Sosyal 

Girişim 

Amaç 

Promosyanları 

Neden ile 

ilgili 

Pazarlama 

Sosyal 

Kurumsal 

Pazarlama 

Kurumsal 

Hayırseverlik 

Toplum 

Gönülüğü 

Sosyal Açıdan 

Sorumlu İş 

Uygulamaları 

Şirket Adı 

Türk Telekom 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

6 
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 Tablo 1’de belirtilen kurumsal sosyal sorumluluk sosyal girişim alanında Türk Telekom 

şirketinin yapmış olduğu sosyal sorumluluk kampanyalarının sayısını göstermektedir. Türk 

Telekom şirketi bugüne kadar resmi sitesinde 8 sosyal sorumluluk uygulaması 

gerçekleştirmiştir. Bu amaçla bakıldığında Türk Telekom şirketi kurumsal sosyal sorumluluk 

kampanyalarında amaç promosyonlarına yönelik 2, sosyal açıdan sorumlu iş uygulamalarına 

yönelik 6 adet sosyal sorumluluk kampanyaları gerçekleştirmiştir. Diğer sosyal girişim 

kampanyalarına yönelik çalışmalar resmi sitesinde mevcut değildir.    

Tablo 2: Türk Telekom resmi sitesinde uyguladığı kurumsal sosyal sorumlulukta Carrol’a 

göre tanımları 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Tanımı Ekonomik 

Sorumluluk  

Ahlaki Sorumluluk Yasal Sorumluluk Hayırseverlik Sorumluluk 

Türk Telekom KSS Kampanyaları 0 0 0 8 

 Tablo 2’ de belirtilen kurumsal sosyal sorumlulukta Carroll’a göre tanımlamada Türk Telekom 

şirketi kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarında 8 hayırsever sorumluluk projesi ile toplumun 

hayırsever ve hayırseverlik beklentilerine uygun bir şekilde performans göstererek, bir 

topluluğun "yaşam kalitesini" yükselten projelere gönüllü olarak yardımcı olmasını sağlamıştır.  

Tablo 3:  Türk Telekom şirketinin uyguladığı sosyal sorumluluk kampanyaları listesi 

Türk 

Telekom 

Kurumsal 

Sosyal 

Sorumluluk 

Kampanyal

arı 

Dijitalde 

Hayat 

Kolay 

Telefon 

Kütüphanes

i 

Hedefi Olan 

Kadına 

İnternetle 

Hayat Kolay 

Günışığı Sesli 

Adımlar 

Hedefi 

Olan 

Kadına 

İnternetle 

Hayat 

Kolay 

İnternetle 

Hayat 

Kolay 

Yeni Nesil 

Gelecek 

Kurumsal 

Sosyal 

Sorumluluk 

Tanımı( 

Carrol’a 

göre) 

Hayırsever 

Sorumluluk 

Hayırsever 

Sorumluluk 

Hayırsever 

Sorumluluk 

Hayırsever 

Sorumluluk 

Hayırsever 

Sorumluluk 

Hayırsever 

Sorumluluk 

Hayırsever 

Sorumluluk 

Hayırsever 

Sorumluluk 

Sosyal 

Girişim 

Sosyal 

Açıdan 

Sorumlu İş 

Uygulamal

arı 

Sosyal 

Açıdan 

Sorumlu İş 

Uygulamal

arı 

Amaç 

Promosyanl

arı 

Amaç 

Promosyanl

arı 

Sosyal 

Açıdan 

Sorumlu İş 

Uygulamal

arı 

Sosyal 

Açıdan 

Sorumlu İş 

Uygulamal

arı 

Sosyal 

Açıdan 

Sorumlu İş 

Uygulamal

arı 

Sosyal 

Açıdan 

Sorumlu İş 

Uygulamal

arı 

Tablo 3 ‘e göre yukarıda belirtilen kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarında Türk Telekom 

şirketinin sosyal girişimde daha çok sosyal açıdan sorumlu iş uygulamalarını Carroll’un sosyal 

sorumluluk tanımına göre hayırsever sorumluluğu tercih ettiği görülmüştür. 
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SONUÇ 

21. Yüzyılda toplumlar teknoloji sayesinde bilgiye hızlıca ulaşmaktadır.  Bu sebeple toplumlar 

şirketleri kolayca analiz edip, tutum oluşturabilmektedir. Bu dönemde etkin ve etkili olan halkla 

ilişkiler çalışmaları toplumların algı yönetimi için en önemli unsurlardan birisidir. Halkla 

ilişkiler faaliyeti olan kurumsal sosyal sorumluluk şirketlerin toplumların, bireylerin 

zihinlerinde olumlu bir imge oluşturabilmektedir. Oluşturulan kurumsal sosyal sorumluluk 

kampanyaları şirketlerin amaçlarını ve hedeflerini gerçekleştirmesinde yardımcı olmaktadır.  

Kamu yararı ile birlikte toplumların yaşam kalitesine odaklanan sosyal sorumluluk kavramı 

günümüzde önemli bir hale gelmiştir. Bu önem şirketlerin topluma yönelik sorumluluklarının 

ne olduğunun farkına varmasına sebep olmuştur. Bu sorumluluklar toplum yarına yönelik, itibar 

arttırmaya yönelik, ekonomik amaçlara yönelik gibi birçok alanda şirketler tarafından 

yapılmaktadır.  

Bir halkla ilişkiler faaliyeti olan kurumsal sosyal sorumluluk kampanyaları şirketleri 

rakiplerinden farklılaştırmaktadır. Bu farklılaşma şirketlerin sürdürebilirliklerini ve 

etkinliklerini arttırmaktadır. Geleceğe yönelik güçlü adımlar atmak isteyen şirketler topluma 

karşı sorumluluklarını yerine getirmekle görevli olmaktadır. Bu görev bazen bağış 

kampanyaları ile gerçekleştirilmekte bazen toplum gönüllüğü şeklinde yapılmaktadır.  Son 

zamanlarda teknolojinin artmasıyla birlikte şirketler sosyal sorumluluk bağlamında dijital 

alanlarda etkili olmaktadır. Şirketler, kendilerine ait kültürü ve toplumsal fayda gözetimini en 

hızlı şekilde iletmek adına dijital kurumsal iletişim aracı olarak kurumsal sosyal sorumluluk 

faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 

Türk Telekom şirketi Türkiye Cumhuriyeti’nde dijital teknoloji ve telekomünikasyon alanda 

öncü firmalardan birisidir.  Ulusal alanda bilinirliği güçlü olan Türk Telekom firması toplumsal 

sorunlara kayıtsız kalmayan, bu durumlar için faaliyet gerçekleştiren şirket olarak ticari 

hayatına devam etmektedir. Yapmış olduğu faaliyetleri resmi internet sitesinde bilgilendirici 

paylaşımlarla birlikte kamuoyuna sunmaktadır. Türkiye’nin en büyük telekomünikasyon 

şirketlerinden olan Türk Telekom, bugüne kadar yapmış olduğu tüm sosyal sorumluluk 

çalışmalarını yeterli düzeyde gerçekleştirmemiştir. Toplamda 8 tane kurumsal sosyal 

sorumluluk faaliyeti gerçekleştiren Türk Telekom’un Caroll’un tanımladığı KSS tanımlarında 

Hayırsever sorumluluğa yönelik faaliyetlerin gerçekleştirildiği, bunun yanı sıra Kotler& 

Lee’nin KSS sosyal girişiminde Sosyal Açıdan Sorumlu İş Uygulamaları ve Amaç 

Promosyanları’nın uygulandığı ortaya çıkmıştır. Araştırma sonunda Türk Telekom’un halkla 

ilişkiler faaliyetlerine ve kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelik faaliyetlerini 

artırılmasına önem verilmesi önerilmektedir. 
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ABSTRACT 

This paper aims to compare and understand the journey of a voluntary migrants to that of a hero 

in literature as defined in Joseph Campbell’s book “The hero with a thousand faces” through 

the examples provided by the migrants. While doing this the study links literature and literary 

characters’ journey to reality in another context in the case of migrants and will conceptualize 

their experiences and make them more vivid with the use of literary examples. Using 

Campbell’s analysis I will try to analyze the narratives of the voluntary migrants through their 

blogs and the unstructured interviews conducted with the migrants from Turkey. This research 

will help us to think about sociology through the perspective of literature and link the migrant’s 

real experiences with that of the main characters of the stories and reanalyze and rename the 

journey they had been through. It will be a reevaluation of the change in Habitus in Bourdieu’s 

words and what a person can face as a result of that change. It is also about a person’s changing 

relation to the society and environment he/she is in and how that change makes them the hero 

of their own journey.   

Keywords: Voluntary Migration, sociology of literature, journey of the main character 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı gönüllü göçmenlerin deneyimlerini Joseph Campbell’in “Bin yüzlü 

kahraman” kitabında tanımladığı kahramanın yolculuğu ile karşılaştırarak örnekler üzerinden 

anlamaya çalışmaktır. Bunu yaparken bu çalışma edebiyat ve edebi karakterlerin yolculuğu ile 

gerçeklikte yaşanan göçmenlerin deneyimleri arasında bağlar kurarak yaşanılanları 

kavramsallaştırmaya ve edebi metinlerin üzerinden daha anlaşılır kılmak hedefindedir. 

Campbell’in analiz şemasını kullanarak Türkiye’den giden gönüllü göçmenlerin anlatılarını ve 

yaşadıklarını blogları ve serbest görüşmelerde ortaya çıkan ana temalar üzerinden analiz etmeye 

çalışacağım. Bu çalışma bize edebiyat perspektifinden sosyolojiye bakma ve göçmenlerin 

gerçek deneyimlerini kurmaca hikâyelerin ana kahramanlarının başından geçenler yoluyla 

yeniden analiz etme ve yolculuklarını yeniden isimlendirme fırsatı verecek. İnsanın 

Bourdieu’nun deyimiyle habitus’u değiştikçe yaşadıkları ve nelerle karşı karşıya kalabileceğine 

farklı bir gözle yeniden bakacağız. Bir bakıma insanın toplum ve çevresiyle olan değişen 
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ilişkisinin ve bu değişim ve dönüşümün insanı nasıl kendi hikâyesinin başrol oyuncusu 

yaptığının da bir özeti ile karşı karşıya kalacağız.  

Anahtar Kelimeler: Gönüllü göç, edebiyat sosyolojisi, başkarakterin yolculuğu 
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DOĞU VE BATI SİYASETNAMELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

COMPARISON OF EASTERN AND WEST POLITICAL TREATISE 

 

Dr. Ahmet Yusuf YILMAZ 

ORCID NO: 0000-0002-3499-7676 

 

ÖZET 

Bu bildiride, tarihte yazılmış siyasetnamelerin mukayesesi yapılmıştır. Mukayese yapılırken 

Anadolu’nun doğusunda kalmış veya Türk- İslam anlayışıyla yazılan siyasetnameler ile 

Anadolu’nun Batısı’nda kalmış ülkelerde yazılan siyasetnamelerin arasındaki farklılıkların 

neler olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Batı’da yazılmış en eski siyasetnameler antik 

Yunan’da Platon ve Aristo’nun eserlerine denk gelir. Bu düşünürlerin yazdığı eserler milattan 

önce 4. veya 3. yıllarda yazılmıştır. Doğu’da yazılmış en eski siyasetnameler ise Çin’de Lao 

Tzu’da milattan önce 6. yüzyılda görülmüştür. Batı’da yazılmış siyasetnamelerin daha çok 

mantık, akla dayalı yazıldığı belirlenmiştir. Doğu’da yazılan siyasetnamelerin ise sevgi, güzel 

ahlak üzerine inşa edildiği tespit edilmiştir. Basit bir mukayese örneği verilmek istenirse: 

Leviathan’da yüksek otoritenin, kişiler üzerinde belli davranışta bulunmalarını sağlama ve 

baskı uygulayabilme hakkı olduğu görülmüştür. Bir başka örnek Machiavelli’nin Prens 

kitabında realist, hilekâr bir yönetici profili betimlenmiştir. Güçlü bir kral, gücünü daha da 

arttırmak, merkezi gücü daha da geliştirmeyi gaye edinir.  Ancak Doğu siyasetnamesini temsil 

eden Farabi’nin Faziletli şehrinde: Din kardeşliği esası üzerinden İslâmî birlik ve kardeşlik 

şuurunun yerleşmesi gaye edinilmiştir. Doğu siyasetnamelerinde Yusuf Has Hacib’in Kutadgu 

Bilig’i ve Nizamülmülk’ün Siyasetnâme’si de incelenmiştir. Bu eserlerde, makam mevki 

geçicidir, kalıcı olan insanlık ve hayırseverliktir anlayışı verilmiştir. Devlet adamı 

zulmetmemeli, zulmetmiyorsa bile vazifelendirdiği adamların zulmedip etmediğini bilmelidir 

şeklinde nasihatlerde bulunan ifadelerle karşılaşılmıştır. Bu eserler haricinde Beydeba’nın 

Kelile ve Dimnesi, Zerdüşt’ün Avestası, Firdevsi’ninŞahnamesi, Keykavus’unKabusnamesi, 

Bilge Kağan ve Vezir Tonyukuk’un Orhun Kitabeleri, Defterdar Sarı Mehmet Paşa’nın 

Nasihatül Vüzera, Kınalızade Ali’nin Ahlak-i Alai eserleri incelenmiştir. Batı’dan ise: Thomas 

More’un Ütopyası, Francis Bacon’un Yeni Atlantisi, Thomasso Campenella’nın Güneş Ülkesi, 

Jean Bodin’in Devletin Altı Kitabı eserleri tetkik edilmiştir. Bu siyasetnameler aralarındaki 

tespit edilen dünya görüşü farklılıkları bildiride anlatılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Siyasetnameler, Thomas Hobbes, Machiavelli, Yusuf Has Hacib, 

Nizamülmülk. 
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ABSTRACT  

In this paper, a comparison of the political treatise which were written in history. While making 

comparisons, it has been tried to determine what are the differences between the politics books 

which were written in the eastern Anatolia or the Turkish-Islamic understanding and the ones 

written in the countries left in the West of Anatolia. The earliest policy books written in the 

West coincide with the works of Plato and Aristotle in ancient Greece. The works written by 

these thinkers were written in the 4th or 3rd years BC. The oldest policy books written in the 

East were seen in Lao Tzu in China in the 6th century BC. It has been determined that the 

politics written in the West are mostly based on logic. But It has been determined that the 

politics written in the East are built on love and good morals. To give a simple example of 

comparison: In Leviathan, it has been seen that the higher authority has the right to force people 

to act in a certain way and to apply pressure. Another example is in Machiavelli's book The 

Prince, a realist, deceitful ruler profile is described. A strong king aims to further increase his 

power, to further develop central power. However, al-madīna al-fāḍila of Farabi, who represents 

the Eastern politics: It is aimed to establish the consciousness of Islamic unity and brotherhood 

on the basis of religious brotherhood. Kutadgu Bilig by Yusuf Has Hacib and Siyatnâme by 

Nizamülmülk have also been studied in the Eastern politics. In these works, the understanding 

of rank is temporary, permanent humanity and philanthropy is given. It has been encountered 

that the statesman should not persecute, and even if he does not persecute, he should know 

whether the men he commissions are persecuting or not. Apart from these works, Beydeba's 

Kelile and Dimne, Avesta, The Bible of Zoroaster, Ferdowsi’s Shahnameh, Keykavus's 

Nightmare, Orhun Inscriptions by Bilge Kagan and Vizier Tonyukuk, Advice of the Defterdar 

Sarı Mehmet Pasha, Advice to Kınalızade Ali's Moral-i works were studied. From the West: 

Thomas More's Utopia, Francis Bacon's New Atlantis, Thomasso Campenella's The City of the 

Sun, Jean Bodin's Six Books of the Commonwealth have been studied. The worldview 

differences between these policy books are explained in the congress. 

Keywords: Politics, Thomas Hobbes, Machiavelli, Yusuf Has Hacib, Nizamülmülk. 
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OPINIONS OF FOREIGN SECONDARY STUDENTS LIVING IN TURKEY ON 

MATHEMATICS COURSE 
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ÖZET 

Geçmişten günümüze süregelen göç hareketliliği farklı kültürlerin ve yaşayış biçimlerinin bir 

araya gelmesini sağlamıştır. Küreselleşmenin etkisiyle yoğunlaşan göç hareketliliği başta göç 

edilen ülkelerin nüfusunun etnik yapısında değişimi kaçınılmaz kılmıştır. Bunun yanı sıra bu 

durum göç edilen ülkelerin ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal alanlarda etkilenmesine neden 

olmuştur. Türkiye, konumu itibariyle uzun yıllardır göç hareketliliğinin yaşandığı ülkelerden 

biri olarak varlığını sürdürmüştür. Ancak son dönemlerde artan askeri çatışmalar, siyasi 

baskılar, dini kısıtlamalar ve ekonomik sorunlar mevcut göç durumunda yoğunluk 

oluşturmuştur. Özellikle komşu ülke Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş zorunlu göçü 

beraberinde getirmiştir. Nüfusta yaşanan bu belirgin hareketlilik, eğitim alanını da yakından 

etkilemiştir. Eğitimlerinde yaşanan bölünme ve eğitimlerinin devamındaki kısıtlı olanaklardan 

ötürü her kademede çeşitli zorluklarla karşılaşan yabancı uyruklu öğrencilerin matematik 

dersine ilişkin bakış açılarının ortaya koyulması, kültürel kimliklerinin tanınması açısından 

değer taşımaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu 

ortaöğretim öğrencilerinin matematik dersine ilişkin görüşlerini ve genel anlayışlarını belirleyip 

ortaya koymaktır. Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak 

desenlenmiştir. Araştırmada katılımcıların seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden 

maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. 2022-2023 eğitim öğretim yılında Marmara 

bölgesinde yer alan bir devlet lisesinde öğrenim görmekte olan 10 yabancı uyruklu öğrenci ile 

görüşülmüştür. Araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 

veriler toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmaya 

ilişkin bulgular tablolar yardımıyla sunulmuş ve katılımcıların doğrudan alıntılarıyla 
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desteklenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre matematik dersi yabancı uyruklu öğrencilere 

göre sayılar ve işlemleri esas alan, günlük hayatta fayda sağladığı gibi geleceklerinde meslek 

edinme konusunda önem taşıyan bir ders olarak görülmektedir. Araştırmadan elde edilen diğer 

sonuçlara göre yabancı uyruklu öğrenciler dil problemi yaşadıklarına, ders içeriğinin geldikleri 

ülkelere kıyasla yoğun olmadığına, ödevlerin oldukça az olduğuna, ders işlenişi yaklaşımları 

konusunda bazı farklılıkların olduğuna ilişkin görüş bildirmişlerdir. 

Anahtar kelimeler: Yabancı uyruklu öğrenciler, matematik dersi, öğrenci görüşleri 

 

ABSTRACT 

The ongoing migration mobility from the past to the present has brought different cultures and 

lifestyles together. Immigration mobility intensified with the effect of globalization has made 

it inevitable to change the ethnic structure of the population of the countries that have migrated. 

In addition, this situation has caused the countries to be affected in economic, political, cultural 

and social areas. Turkey has continued its existence as one of the countries where migration 

mobility has been experienced for many years due to its location. However, recently increasing 

military conflicts, political pressures, religious restrictions and economic problems have 

intensified the current immigration situation. Especially in the neighboring country Syria, the 

civil war that started in 2011 brought about forced migration. This apparent mobility in the 

population has also affected the field of education closely. It is valuable in terms of recognizing 

their cultural identities to reveal the perspectives of foreign students, who face various 

difficulties at every level due to the division in their education and the limited opportunities in 

the continuation of their education. In this context, the aim of the research is to determine and 

reveal the views and general understandings of foreign secondary school students living in 

Turkey about the mathematics course. This research was designed as a case study, one of the 

qualitative research methods. Maximum variation sampling, one of the purposive sampling 

methods, was used in the selection of the participants in the study. In the 2022-2023 academic 

year, 10 foreign students studying at a state high school in the Marmara region were 

interviewed. Data were collected with a semi-structured interview form prepared by the 

researchers. Content analysis was used to analyze the data. The findings of the research were 

presented with the help of tables and supported by direct quotations from the participants. 

According to the results of the research, the mathematics course is seen as a course based on 

numbers and operations, beneficial in daily life, and important for obtaining a profession in the 

future, according to foreign students. According to the other results obtained from the research, 

foreign students stated that they have language problems, the content of the course is not intense 

compared to the countries they come from, the homework is quite low, and there are some 

differences in the teaching and evaluation approaches. 

Keywords: Foreign students, mathematics course, student opinions 
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1.GİRİŞ 

Geçmişten günümüze süregelen göç hareketliliği farklı kültürlere ve yaşayış biçimlerine sahip 

bireylerin bir araya gelmelerini sağlamıştır. Küreselleşmenin etkisiyle yoğun bir şekilde 

yaşanan göç hareketliliği (Durgel & Yağmurlu, 2014:4) günümüzde iç savaş, çatışmaların 

beraberinde yaşanan can güvensizliği, siyasi baskılar, dini kısıtlamalar ve ekonomik sorunlar 

nedeniyle hızlanmış ve zorunlu hale gelmiştir. Nüfusta yaşanan bu belirgin hareketlilik 

ülkelerin demografik yapısı başta olmak üzere siyasi, ekonomik, sosyokültürel ve etnik 

yapısında önemli değişimleri beraberinde getirmiştir (Harunoğulları, 2016:30). Türkiye, 

konumu itibariyle uzun yıllardır göç hareketliliğinin yaşandığı ülkelerden biri olarak varlığını 

sürdürmüştür. Ancak son dönemlerde artan askeri çatışmalar, siyasi baskılar, dini kısıtlamalar 

ve ekonomik sorunlar mevcut göç durumunda yoğunluk oluşturmuştur. Özellikle komşu ülke 

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş zorunlu göçü beraberinde getirmiştir. Bu değişimler 

hiç şüphesiz eğitimi ve dolayısıyla eğitim kurumlarını başta yabancı uyruklu öğrenci 

nüfusundaki artış olmak üzere çeşitli yönlerden etkilemiştir.  

Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu öğrencilerin sayısı geçmişte yükseköğretim kurumlarında 

diğer eğitim kurumlarına kıyasla fazla olduğu bilinmektir. Ülkenin eğitim politikaları 

kapsamında yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim görmeye gelmeleri için teşvik edici 

programların düzenlenmesi, gelişen ülke imkanlarının cezbedici nitelikte olması yükseköğretim 

kurumlarındaki yabancı uyruklu öğrenci sayısındaki artışta etkili olmuştur (Bektaş, Bilir & 

Alan, 2020:107). Yabancı uyruklu öğrenci, öğrenim görmek amacıyla başka bir ülkeye giden 

öğrencinin yanı sıra mülteci, sığınmacı, uluslararası korumaya ihtiyaç duyan ve zorunlu eğitim 

başta olmak üzere eğitimlerine devam eden bireyleri de kapsamaktadır. Son yıllarda hızlanan 

zorunlu göç hareketliliğinin bir sonucu olarak temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarındaki 

yabancı uyruklu öğrenci sayılarında da artış meydana gelmiştir.  

Eğitim süreçleri ele alındığında yabancı uyruklu öğrencilerin dezavantajlı durumları derslerde 

de etkilerini sürdürmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim döneminde yaşadıkları 

akademik sorunlar; dil sorunu nedeniyle okuma-yazma yapamama, dersleri anlayamama, 

derslere ilgisizlik, ödevleri yapmama olduğu görülmüştür (Şimşir & Dilmaç, 2018:1129). 

Yabancı uyruklu öğrencilerin derslerde yaşadıkları dil ve iletişim sorunu eğitim süreçlerindeki 

en önemli sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır (Rah, Choi & Nguyen, 2009; Olivas & 

Mendoza, 2010; Kirmayer vd., 2011; Tunç, 2015; Alagöz & Geçgil, 2016; Uzun & Bütün, 

2016; Arslan & Ergül, 2022). Matematik dersi dil bağlamında diğer derslerden farklılık 

göstermektedir. Kültürlerden bağımsız düşünülemeyen matematik evrensel bir dile sahiptir. 

Ancak Karaca ve Demirbilek (2022), yabancı öğrencilerle yaptıkları çalışmanın sonucunda 

matematik başarısını etkileyen en önemli faktörün öğrencilerin yeterli Türkçe bilmeleri 

olduğunu ortaya koymuşlardır. 



INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-VI 

December 20-22, 2022 
 

Abstracts Book 324 www.aegeanconference.com 

 

Kültürel çeşitlilik gösteren öğrencilerin matematiğe ilişkin yaşantılarının matematik 

derslerindeki uygulamalarla paralellik göstermediği durumlar olabilmektedir (Horn, 2007). 

Başka bir ifadeyle matematik dersine ilişkin hazırbulunuşluklarının, deneyimlerinin ve öğretim 

uygulamalarının geldikleri ülkelere göre farklılık gösterdiği durumlar ortaya çıkabilmektedir. 

Eğitimlerinde yaşanan bölünme ve eğitimlerinin devamındaki kısıtlı olanaklar nedeniyle her 

kademede çeşitli zorluklarla karşılaşan yabancı uyruklu öğrencilerin matematik dersine ilişkin 

bakış açılarının ortaya koyulması, kültürel kimliklerinin tanınması açısından değer 

taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı ortaöğretimde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin 

matematik dersine ilişkin genel anlayışlarının ve görüşlerinin belirlenip ortaya koyulmasıdır.  

Bu bağlamda araştırmanın ana problemi şöyledir: “Ortaöğretimde eğitim gören yabancı uyruklu 

öğrencilerin matematik dersine ilişkin görüşleri nelerdir?”.  

Ana problem kapsamında yanıt aranacak alt problemlere ise şu şekildedir: 

1. Ortaöğretimde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin matematik dersinin varlığı ve 

önemine ilişkin görüşleri nelerdir? 

2. Ortaöğretimde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin matematik dersinin içeriği ve 

işlenişine ilişkin görüşleri nelerdir? 

3. Ortaöğretimde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin matematik dersinde 

karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri nelerdir? 

2.YÖNTEM 

2.1.Araştırma Modeli 

Araştırmanın modeli nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak desenlenmiştir. 

Durum çalışması eğitim alanındaki nitel araştırmalarda, durum ve olguların arasındaki 

etkileşimin kendi bağlamında resmedildiği (Merriam, 2013) güncel durumların “nasıl” ve 

“neden” sorularını yanıtlamak amacıyla incelendiği çalışmalar olarak nitelendirilmektedir. Bu 

araştırmada ortaöğretimde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin matematik dersine ilişkin 

genel anlayışları ve görüşleri durum olarak belirlenmiştir.  

2.2.Katılımcılar 

Araştırmanın katılımcılarının seçiminde amaçlı örnekleme yönteminden maksimum çeşitlilik 

örneklem yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örneklem seçiminin derinlemesine anlamaya yardımcı 

olduğunu belirtmiştir (Büyüköztürk vd., 2014). Katılımcıların seçiminde farklı uyruklara sahip 

olmaları ve Türkçe konuşma becerileri dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda bir tarama formu 

hazırlanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını belirlemek için Marmara bölgesinde yer alan bir 

devlet lisesinde öğrenim görmekte olan yabancı uyruklu öğrencilere tarama yapılmış ve tarama 

sonucunda 10. sınıftan 3, 11. sınıftan 4 ve 12. Sınıftan 3 öğrenci olmak üzere toplam 10 yabancı 
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uyruklu öğrenci ile çalışılmıştır. Öğrencilerin kimlikleri gizli tutulması açısından Ö diye 

kodlandırılmışlardır. 

Ö1, Ö5 ve Ö8 kodlu öğrenciler Suriyeli olup Ö1 kodlu öğrenci Türkiye’ye gelene kadar Birleşik 

Arap Emirlikleri’nde, Ö5 ve Ö8 kodlu öğrenciler ise Suriye’de eğitim hayatlarına devam 

etmiştir. Ö2 ve Ö4 kodlu öğrenciler Çeçen olup Türkiye’ye gelene kadar Ö2 kodlu öğrenci 

Rusya’da, Ö4 kodlu öğrenci Azerbaycan’da eğitim almıştır. Ö3 kodlu öğrenci Filistinli bir 

öğrenci olup Libya’da yaşamış ve Türkiye’ye gelene kadar Libya’da bulunan Pakistan 

okulunda eğitim almıştır. Ö6 ve Ö10 kodlu öğrenciler Mısırlı olup Ö6 kodlu öğrenci Türkiye’ye 

gelene kadar Mısır’da, Ö10 kodlu öğrenci ise Suudi Arabistan’da eğitim hayatına devam 

etmiştir. Ö7 Uygur bir öğrenci olup Türkiye’ye gelene kadar Çin’de eğitim almıştır. Ö9 Lübnanlı 

bir öğrenci olup Türkiye’ye gelene kadar Lübnan’da eğitim almıştır. 

2.3.Verilerin Toplanması 

Araştırma verilerinin toplanılmasında araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış 

görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu, alanyazındaki bilgiler 

doğrultusunda araştırmanın amacına hizmet edecek şekilde araştırmacı tarafından yabancı 

uyruklu öğrenciler için hazırlanmıştır. Araştırma problemi kapsamında “matematik dersinin 

varlığı, amaçları, içeriği, işlenişi, matematik dersinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri” 

şeklindeki alt problemleri içeren görüşme soruları geliştirilmiştir. Geliştirilen soruların yabancı 

uyruklu öğrenciler tarafından kolaylıkla anlaşılmasına, açık ve net olmasına, yönlendirici 

ifadeler bulunmamasına dikkat edilmiştir. Hazırlanan görüşme formu; araştırmanın amacına ve 

alt problemlerine uygunluğunun kontrol edilmesi, anlaşılabilirliğinin ve uygulanabilirliğinin 

değerlendirilmesi için alanında uzman beş kişinin görüşlerine sunulmuştur. Uzmanların 

geribildirimleri doğrultusunda görüşme soruları revize edilmiştir. Görüşme soruları; üç konu 

başlığına ilişkin toplam 17 sorudan oluşmaktadır. Görüşme sorularına ilişkin bazı örnek sorular 

Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Örnek Görüşme Soruları 

Alt Problemler Örnek Görüşme Soruları 

Matematik dersinin varlığı ve 

önemi 

Matematik dersi denilince aklınıza neler geliyor? 

Matematik dersinin önemi konusunda neler 

düşünüyorsunuz?  

Matematik dersinin içeriği ve 

işlenişi 

Matematik dersinin içerdiği konular hakkında neler 

düşünüyorsunuz? Sizce yeterli mi? 

Matematik dersinde yapılan öğretimi anlatır mısınız? 

Etkililiği hakkında ne düşünüyorsunuz? 
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Yabancı uyruklu üç öğrenciye ön uygulama yapılmıştır. Uygulama sonucunda öğrencilerin 

sorulara verdikleri yanıtlar değerlendirilip görüşme formuna son şekli verilmiştir.  Araştırmacı 

katılımcılarla birebir görüşerek verileri toplanmıştır. Herhangi bir süre kısıtlaması olmayan 

görüşmeler ortalama her bir öğrenci için 1 saat sürmüştür. 

2.4.Verilerin Çözümlenmesi  

Araştırmanın verilerinin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Analiz aşamasında elde 

edilen verilerden öncelikle kod oluşturulmuş ve oluşturulan kodlara ilişkin kategorilerin 

belirlenmiştir. İçerik analizinde verilerin kavramsallaştırılması ve temaların ortaya çıkarılması 

söz konusudur (Yıldırım & Şimşek, 2016). Kod ve kategoriler uzman görüşüne sunulmuş bu 

doğrultuda gerekli revizeler yapılmıştır. Veriler tablolarla verilmiş olup katılımcıların 

görüşlerinden doğrudan alıntı yapılarak desteklenmiştir.  

3.BULGULAR 

Bu bölümde araştırmanın katılımcıları ile yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen verilerin 

çözümlenmesiyle ortaya çıkan bulgular yer almaktadır. Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu 

öğrencilerin matematik dersine ilişkin görüşleri matematik dersinin varlığı ve matematik 

dersinin öğretim süreci olmak üzere iki tema altında toplanmıştır.  

3.1. Matematik Dersinin Varlığı Hakkındaki Görüşlere İlişkin Bulgular 

Matematik dersinin varlığına ilişkin dersin tanımı, dersin önemi ve dersin zorluk düzeyi olmak 

üzere üç alt tema belirlenmiştir. Yabancı uyruklu öğrencilerle yapılan görüşmeler sonunda 

öğrencilerin matematik dersini sıklıkla sayılar ve işlemler olarak tanımladıkları görülmüştür. 

Ö5 kodlu öğrencinin “Matematik dersi demek mantık, sayılar, çarpma, toplama demek.” 

şeklindeki ifadesi bu duruma örnek teşkil etmektedir. Matematik dersini öğretmenleri ile 

tanımlayan öğrenci görüşleri de olmuştur. Ö1 kodlu öğrenci bu konuya ilişkin yöneltilen soruya 

“… işlem, matematik hocam.” sözleriyle yanıt vermiştir. Matematik dersini geometri, zorluk 

ve mantıkla tanımlayan görüşlere de rastlanmıştır. Ö3 kodlu öğrencinin “matematik dersi, zor 

bir şey.” şeklindeki sözleri örnek verilebilir. Yabancı uyruklu öğrenciler matematik dersinin 

önemine ilişkin yaşam için faydasına ve meslek edinmek için gerekliliğine vurgu yapmışlardır. 

Buna ek olarak lisans kazanmak için gerekli olduğuna ve dersin sevilmesine ilişkin Ö6 kodlu 

öğrenci “Bence önemli çünkü hayatta birçok işlemi kolaylaştırıyor. Sevdiğim bir ders. Tıp 

okumak istiyorum, kazanmak için matematiğin olması lazım.” şeklinde görüş belirtmiştir. 

Benzer şekilde Ö7 kodlu öğrenci “… çok önem veriyorum makine mühendisliği için çok önemli. 

Bir de mesela herhangi bir durumda zorluk çekmesin diye günlük hayatta zorlanmasın diye 

önemli.” diyerek dersin önemine vurgu yapmıştır. Diğer öğrencilerden farklı olarak Ö3 kodlu 

öğrenci matematik dersini, ortaöğretimden mezun olabilmek için önemli bulduğunu ifade 

etmiştir. Yabancı uyruklu öğrencilerin matematik dersinin zorluk düzeyine ilişkin 

değerlendirmeleri üç kod ile verilmiştir. Buna ilişkin Ö10 kodlu öğrenci matematik dersini kolay 
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bulduğunu “… kolay çünkü matematiği seviyorum. Matematik çözebiliyorum bu yüzden.” 

sözleriyle açıklamıştır. Dersin zorluk düzeyine ilişkin görüşlerini Ö1 kodlu öğrenci “… kolay 

değil, orta zorlukta olduğunu düşünüyorum. İşlemleri yapabiliyorum.” şeklinde ve Ö8 kodlu 

öğrenci “Matematik dersi zor çünkü konuları anlamak zordur.” şeklinde belirtmişlerdir. 

3.2. Matematik Dersinin Öğretim Süreci Hakkındaki Görüşlere İlişkin Bulgular 

Matematik dersinin öğretim süreci hakkındaki görüşlere ilişkin dersin içeriği, dersin işlenişi, 

derste karşılaşılan güçlükler olmak üzere üç alt tema belirlenmiştir. Matematik dersinin 

içeriğine ilişkin yönlendirilen soruya Ö9 kodlu öğrenci “Kendi ülkemde (Lübnan) matematik 

konuları daha kolay. Burada konular çok zor.” şeklindeki yanıtıyla dersin içeriğinin ağır 

olduğuna ilişkin görüş bildirmiştir. Matematik dersinin içeriğine ilişkin diğer öğrencilerin 

görüşlerinden bazıları şöyledir: 

“… içerik hafif. Daha ağır konular görülmeli üniversitede zorlanmamak için. Dubai’de 

buradan daha çok zor ve ağır konular. Burada 7 sınıfta işlediğim konular Dubai’de 4 

sınıfta öğretiliyordu. (Ö1)” 

Yabancı uyruklu öğrencilerin matematik dersinin işlenişine ilişkin değerlendirmeleri iki kod ile 

verilmiştir. Her öğrenci ders işlenişinin öğretmen merkezli olduğunu, öğretmenin konu anlatımı 

yapıp soru çözümü ile dersi devam ettirdiğine ilişkin görüş bildirmişlerdir. Ayrıca buna ek 

olarak yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye’de ödevin az verildiğine ilişkin görüşler 

bildirmişlerdir. Ö2 kodlu öğrenci “Öğretmenimiz önce konu anlatımı yapıyor sonra tahtaya 

soru yazıp çözüyor. Bize ödev de veriyor.” diyerek matematik dersinin nasıl işlendiğini 

açıklamıştır. Ö10 kodlu öğrenci dersin işlenişine ilişkin şöyle söylemiştir: 

 “… soru yazıyor nasıl olduğunu anlatıyor. Bize testler filan veriyor. Oradan soru 

çözüyor. Arabistan’da matematik dersinde çok başarılı bir çocuktum ama burada orta 

oldum çünkü orada ödev vardı. Burada yoktu. Ben de çalışmadım fazla. Arabistan’da 

ders ortamım iyiydi. Hep katılıyordum.” 

Yabancı uyruklu öğrencilere, matematik dersinde karşılaştıkları güçlükler sorulduğunda dil ve 

iletişim problemi yaşadıklarına ilişkin bulgulara rastlanmıştır. Ayrıca öğretim sürecinde 

aksaklıklar yaşadıklarına ilişkin görüş belirten öğrenciler bulunmaktadır. Denklik nedeniyle 

akademik düzeye ilişkin farklılıklar yaşayan öğrenci görüşleri araştırmanın bulgularında yer 

almaktadır. Ayrıca öğrencilerden Ö3, Ö6 ve Ö9 uyum sürecinde zorlandıklarını belirtmişlerdir. 

Matematik dersinde yaşanan güçlüklere ilişkin öğrenci görüşlerinden bazıları şöyledir: 

“Dil bilmediğim için sorun yaşadım. Dersleri anlamadım. Konuşamadım. 7 sene hafızlık 

kursuna gittim. Hafızlık eğitimi alırken okul yok. Okula gidilmiyor. Ben Azerbaycan’da 

8. Sınıfa başladım. Buraya geldiğimde de eksikti bilgilerim. Matematik anlamadım. (Ö4)” 
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“Konuşmakta zorlandım. Dil bilmediğimden anlamadığımı söyleyemedim. Matematik 

dersini anlamadım. Zaten 3 sene eğitim görmedim. Türkiye’ye geldiğimizde 4. sınıfa 

aldılar. Aslında üst sınıfta olmam gerekiyordu. Kendimden küçüklerle okudum hep. (Ö7)” 

4.SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu ortaöğretim öğrencilerinin matematik 

dersine ilişkin genel anlayışlarının ve görüşlerinin belirlenip ortaya koyulmasını amaçlanmıştır. 

Bu doğrultuda öğrencilerle yapılan görüşmelerde öğrencilerin matematik dersini sayılarla 

tanımladıkları görülmüştür. Buna ek olarak matematik dersi denildiğinde öğrencilerin aklına 

işlemler, geometri, öğretmen ve zorluk kavramları da gelmektedir. Matematik dersinin önemine 

ilişkin yabancı öğrenciler yaşam için faydasına değinmişlerdir. Güveli vd. (2011) yaptıkları 

çalışmalarında sınıf öğretmeni adaylarına matematik dersini tanımlamalarını istediklerinde 

öğrencilerin “yaşam için gerekli bir araç”, “zor ve sıkıcı bir ders” şeklinde tanımladıklarını 

görmüştür. Dersin öneminden bahsederken meslek edinmek için gerekli, lisans kazanmak için 

gerekli ve liseyi bitirmek için gerekli şeklinde ifadeler kullanmışlardır. Dersi önemli 

bulmalarının altında yatan gereklilik kavramı da dikkat çekmektedir. Benzer şekilde Şahin 

(2013) yaptığı çalışmada öğrencilerin matematik kavramını “zor”, “zevkli” ve “gerekli” gibi 

metaforlarla tanımladıkları görülmüştür. Bu bağlamda yapılan çalışmanın sonuçları ile 

paralellik söz konusudur. Lisans kazanmak için dersin önemine vurgu yapan öğrencilerin 

görüşmeler esnasında hedefledikleri meslekleri belirttikleri de dikkat çekmektedir. Ayrıca dersi 

sevdiği için önemli bulan öğrenci görüşlerine de rastlanmıştır. Yabancı uyruklu öğrencilerin 

matematik dersinin zorluk düzeyine ilişkin görüşler incelendiğinde kolay, orta ve zor bulan 

öğrenciler olmuştur. Dersin kolay olduğunu söyleyen öğrenciler aynı zamanda dersi sevdiğini 

söyleyen öğrencilerdir. Dersi zor bulan öğrencilere bakıldığında Türkiye’ye diğer öğrencilere 

kıyasla yeni gelmiş öğrenciler oldukları görülmüştür. Matematik dersini zor bulmalarının 

altında yatan neden ise dil bilmeme olarak belirlenmiştir. 

Yabancı uyruklu öğrencilerin matematik dersinde yaşadıkları en kritik sorun dil ve iletişim 

sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim bunu destekler nitelikte alanyazında yapılmış 

çalışmalar bulunmaktadır (Alagöz & Geçgil, 2016; Uzun & Bütün, 2016; Sarıtaş, Şahin & 

Çatalbaş, 2016). Yolcu ve Doğan (2022)’ın matematik öğretmenleri ile görüşmelere dayalı 

olarak gerçekleştirdiği çalışmanın sonuçları incelendiğinde kültürel çeşitlilik gösteren 

öğrencilere matematik öğretirken yaşanan en büyük zorluğun öğrencilerin Türkçe bilmemesi 

olduğu ve bunun getirdiği iletişim sorunu olmuştur. Arslan ve Ergül (2022) yaptıkları çalışmada 

yabancı uyruklu öğrencilerin yaş ve gelişim anlamında farklı oldukları öğrencilerle bir arada 

oldukları için uyum sorunu yaşadığına ilişkin sonuçlara ulaşmışlardır. Bu sonuca paralel olarak 

yabancı uyruklu öğrencilerin denklik nedeniyle sınıf düzeyinde farklılıklar yaşadığı ve uyum 

sürecinde zorlandıklarına ilişkin sonuçlara ulaşılmıştır. Ayrıca yabancı uyruklu öğrencilerden 

savaş nedeniyle Türkiye’ye gelenlerin eğitimlerinde göç esnasında kesinti yaşandığını belirten 
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görüşler bulunmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler geldikleri ülkede müfredatın daha yoğun 

olduğunu ve mutlaka ödev verildiğini ifade ettikleri görüşler bulunmaktadır. Türkiye’de 

matematik dersinde başarılı olan yabancı uyruklu öğrencilerin matematik dersine ilişkin 

hazırbulunuşluklarının etkisi olduğu düşünülmektedir.  

Araştırmanın sonuçları doğrultusunda yabancı uyruklu öğrencilerin dil eğitimine yoğunluk 

verilirken bir yandan da kendi dillerinde matematik eğitimi görmelerine ilişkin fırsat tanınabilir. 

Gerekli ve yeterli dil koşulları sağlandıktan sonra denklik durumları titizlikle gözden geçirilip 

düzeylerine uygun sınıflarda eğitim almaları sağlanabilir. Matematik öğretmenlerinin gerekli 

destekleriyle öğrencilerin akademik başarılarını arttırmaya yönelik çalışmalar yapılması 

önerilmektedir. 
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ABSTRACT 

It is not an argument that the libraries in developing countries are yet to digitize most of their 

materials, but rather an argument that raises the capitalistic aims of the information industry. 

Librarianship is quick to defend against this argument, but where the profession struggles is in 

admitting its faults in regards to digital progression. Historically, the library has been reluctant 

to change, often waiting for a particular technology to reach market saturation before reacting 

to a new trend. Once a patron has been readily-exposed to a technology across multiple venues, 

then the library should adopt its use. Due to the ever-increasing presence of artificial 

intelligence (AI), a literature scan on libraries engagement with AI was conducted with effect 

on library and information services. 

Keywords: Artificial Intelligence, 21st Century, Library and Information Services 
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ABSTRACT 

Pekalongan City is a city that borders the Java Sea in the north, Pekalongan Regency in the 

south and west and Batang Regency in the east. Since tens and hundreds of years ago until now, 

most of the production process of Pekalongan batik is done at home. As a result, Pekalongan 

batik is closely integrated with the life of the Pekalongan people. Batik has become the lifeblood 

of the Pekalongan people and is proven to still exist and not give up on the times, as well as 

show the tenacity and flexibility of its people to adopt new ideas. Finally, in 2011, Pekalongan 

City was dubbed the "World City of Batik" which was carried by Pekalongan City because of 

the branding that Pekalongan City launched it self. This research was conducted to explain the 

origin of the nickname Pekalongan city as the world city of batik. The method in this research 

is an empirical study of phenomenology in the form of library research using a qualitative 

approach. This study used secondary data obtained from previous studies and other literature 

with similar research topics. The results of the study explain that in 2011, Pekalongan City was 

dubbed the "World City of Batik" which was carried by Pekalongan City because of the 

branding that Pekalongan City launched it self, in order to welcome the city's 105th anniversary. 

And Batik is designated by UNESCO as a Humanitarian Heritage for Oral and Intangible 

Culture on October 2, 2009. Since then, every October 2 is always celebrated as National Batik 

Day. 

Keywords: Pekalongan city, Motif, and Batik.
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VASPITAČA U POGLEDU PODSTICANJA GRUPNOG KRITIČKOG REFLEKSIVNOG 

PROMIŠLJANJA O META-TEMAMA VASPITNO-OBRAZOVNE PRAKSE 
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37000 Kruševac, Srbija 

 

APSTRAKT  

Traganje za mogućnostima operacionalizacije postmodernih teorijskih pristupa obrazovanju 

vaspitača radi unapređivanja studijskog programa i prakse inicijalnog obrazovanja vaspitača, 

vodilo je razmatranju potencijala drame kao metodskog pristupa u provociranju kritičkog 

promišljanja o pitanjima značajnim za razumevanje prirode profesije, uloga i odgovornosti 

vaspitača, naročito u pogledu građenja odnosa sa decom. Sa tom svrhom sprovedeno je 

razvojno pedagoško istraživanje u kom su kao ko-istraživači učestvovali studenti, budući 

vaspitači. Cilj istraživanja bio je usmeren na razvijanje i evaluaciju modela nastave zasnovanog 

na drami kao refleksivnom metodskom pristupu, odnosno koncepcije novog kursa usmerenog 

na kritičko refleksivno promišljanje o sledećim meta-temama, kao suštinskim pitanjima koja su 

u osnovi svake situacije u vaspitno-obrazovnoj praksi: priroda odnosa u vaspitno-obrazovnom 

procesu (različite dimenzije odnosa odraslih i dece, moć i načini manifestacije i demonstracije 

moći u interakciji i (verbalnoj i neverbalnoj) komunikaciji, prava, položaj, odgovornosti i uloge 

odraslih i dece) i pretpostavke koje su u osnovi akcija (percepcije o deci i njihovoj moći, 

predstave o profesiji, ulogama i odgovornostima vaspitača, stavovi o vaspitanju i obrazovanju 

i o vrednostima u osnovi vaspitno-obrazovne prakse). U radu se upravo prikazuju podaci 

istraživanja, dobijeni kvalitativnom analizom sadržaja, koji govore o potencijalima i 

efektivnosti drame kao metodskog pristupa u pogledu podsticanja grupnog kritičkog 

refleksivnog promišljanja o navedenim meta-temama. Dobijeni podaci mogu inspirisati 

istraživanja novih mogućnosti kombinovanja i modifikovanja dramskih pristupa, tehnika i 

strategija, radi unapređivanja programa i prakse obrazovanja vaspitača, ali i pedagoga, 

psihologa, učitelja i nastavnika, odnosno radi podsticanja studenata da kritički preispituju 

različita pitanja, (vlastite) perspektive i uverenja vezana za buduću profesiju. 

Ključne reči: drama kao metodski pristup, obrazovanje vaspitača, kritičko refleksivno 

promišljanje, meta-teme vaspitno-obrazovne prakse 

 



INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-VI 

December 20-22, 2022 
 

Abstracts Book 334 www.aegeanconference.com 

 

APSTRAKT  

Traganje za mogućnostima operacionalizacije postmodernih teorijskih pristupa obrazovanju 

odgajatelja radi unapređivanja studijskog programa i prakse inicijalnog obrazovanja 

odgajatelja, vodilo je razmatranju potencijala drame kao metodskog pristupa u provociranju 

kritičkog promišljanja o pitanjima značajnim za razumijevanje prirode profesije, uloga i 

odgovornosti odgajatelja, posebice u pogledu građenja odnosa sa djecom. Sa tom svrhom 

sprovedeno je razvojno pedagoško istraživanje u kom su kao ko-istraživači sudjelovali studenti, 

budući odgajatelji. Cilj istraživanja bio je usmjeren na razvijanje i evaluaciju modela nastave 

zasnovanog na drami kao refleksivnom metodskom pristupu, odnosno koncipiranje novog 

kursa usmjerenog na kritičko refleksivno promišljanje o sljedećim meta-temama, kao 

suštinskim pitanjima koja su u osnovi svake situacije u odgojno-obrazovnoj praksi: priroda 

odnosa u odgojno-obrazovnom procesu (različite dimenzije odnosa između odraslih i djece, 

moć i načini manifestacije i demonstracije moći u interakciji i (verbalnoj i neverbalnoj) 

komunikaciji, prava, položaj, odgovornosti i uloge odraslih i djece) i pretpostavke koje su u 

osnovi djelovanja (percepcije o djeci i njihovoj moći, predstave o profesiji, ulogama i 

odgovornostima odgajatelja, stavovi o odgoju i obrazovanju i o vrijednostima u osnovi 

odgojno-obrazovne prakse). U radu se upravo prikazuju podaci istraživanja, dobijeni 

kvalitativnom analizom sadržaja, koji govore o potencijalima i efektivnosti drame kao 

metodskog pristupa u pogledu podsticanja grupnog kritičkog refleksivnog promišljanja o 

navedenim meta-temama. Dobijeni podaci mogu inspirisati istraživanja novih mogućnosti 

kombinovanja i modifikovanja dramskih pristupa, tehnika i strategija, radi unapređivanja 

programa i prakse obrazovanja ogajatelja, ali i pedagoga, psihologa, učitelja i nastavnika, 

odnosno radi podsticanja studenata da kritički preispituju različita pitanja, (vlastite) perspektive 

i uvjerenja vezana za buduću profesiju.  

Ključne riječi: drama kao metodski pristup, obrazovanje odgajatelja, kritičko refleksivno 

promišljanje, meta-teme odgojno-obrazovne prakse 

 

ABSTRACT 

Searching for the possibilities of operationalizing postmodern theoretical approaches to 

education of preschool teachers in order to improve the curriculum and practice of initial 

education of preschool teachers, led to the consideration of the potentials of drama as a method 

in provoking critical reflection on issues important for understanding the nature of the 

profession, roles and responsibilities of preschool teachers, especially in terms of building 

relationships with children. With that purpose, a developmental pedagogical research was 

conducted with students, procpective preschool teachers, participated as co-researchers. The 

aim of the research was directed towards the development and evaluation of a teaching model 

based on drama as a reflective method, i.e. the conception of a new course focused on critical 
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reflection on the following meta-topics, as essential questions that are the basis of every 

situation in educational practice: nature of relationships in the educational process (different 

dimensions of the relationship between adults and children, power and ways of manifestation 

and demonstration of power in interaction and (verbal and non-verbal) communication, rights, 

position, responsibilities and roles of adults and children) and assumptions the actions are based 

on (perceptions about children and their power, understandings of the profession, roles and 

responsibilities of preschool teachers, viewpoints on education and values the educational 

practices are based on). The paper presents research data, obtained through qualitative content 

analysis, which indicate the potential and effectiveness of drama as a method in provoking 

group critical reflection on the aforementioned meta-topics. The obtained data can inspire 

exploring new possibilities of combining and modifying drama approaches, techniques and 

strategies, in order to improve the curriculum and practice of education of preschool teachers, 

as well as pedagogues, psychologists and teachers, and to provoke students to critically question 

various issues, (their own) perspectives and beliefs related to their future profession. 

Keywords: drama as a method in education, education of preschool teachers, critical reflection, 

meta-topics of educational practice 
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ABSTRACT 

This study examined the effects of prepared stock solution of pulverized leaves of Azadirachta 

indica on the larvae of mosquito species. One  research question and corresponding research 

objective were raised to guide the conduct of the study. Five groups, randomized subjects, post 

test only design was used.  Pulverized leaves of Azadirachta indica, was extracted with water. 

Diluted extracts with borehole water were tested for larvicidal effects on medically important 

mosquito species under laboratory condition. Hundred and twenty five mosquito larvae, in five 

replicates of twenty five each, were exposed in small white plastic disposable cups to 

concentrations of 0.0mlL-1 [Control], 0.8mlL-1, 0.4mlL-1, 0.2mlL-1 and 0.1m1L-1 of leaves of 

Azadirachta indica extracts for 24hours to determine larval mortality. At all the concentrations 

(0.8mlL-1, 0.4mlL-1, 0.2mlL-1 and 0.1m1L-1) no mortality recorded. Inferential statistical 

analysis of the larval mortality data that was intended to be used, as to determine the LC50 values 

was not used, due to zero effect. Thus, it was concluded that leaves of Azadirachta indica 

extracted with borehole water, with concentration of 0.8mlL-1and below should not be used in 

population management of noxious mosquito species to stem their disease transmission roles. 

It was therefore recommended among others that the Leaves of Azadirachta indica should be 

extracted during dry season for a similar study as rainfall results in increased humidity level 



INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-VI 

December 20-22, 2022 
 

Abstracts Book 337 www.aegeanconference.com 

 

that might have effect on the phytochemicals which may probably reduce their effectiveness to 

control the larvae population. The usage of concentrations higher than 0.8mlL-1 should be 

considered when conducting similar research, as well duration of exposure, longer than 24 

hours could be used. 

Keywords: Azadirachta Indica (Neem), Mosquito, Larvae, Larvicidal Activity and Vector 
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ABSTRACT 

The paper is part of a project aimed at identifying emerging scenarios and concerns in the field 

of vaccine bioethics based on exhaustive literature surveys with focus on about 200 anti-Covid-

19 vaccines under different stages of development including the fast-tracked vaccines used in 

mass vaccination programmes. Many researchers (Pedraza Galvis MP, 2021) are using 

Hermeneutics approach to study ethical aspects of vaccines. This paper takes a more exhaustive 

view of the field. SARS-COV-2 unleashed unprecedented Covid-19 pandemic from 2020 

raising numerous bioethical concerns about management of this dreaded disease as waves after 

waves produced by different infectious variants tormented billions of people across the globe. 

Vaccination with boosters against different variants was considered as a sound exit strategy to 

reach the epidemiological endpoint. According to WHO, as of 12 December 2022, a total of 

13,008,560,983 vaccine doses have been administered. But such mass vaccination drives are 

not without ethical controversies. The world saw a clear division in the societies mainly 

engaged in ethically interesting pro and anti-vaccination arguments. Many of these arguments 

used basic ethical principles like Autonomy, Beneficence, Non-maleficence, Justice, and Best 

Interest Standard. Literature surveys using NIH PUBMED controlled LITCOVID, and other 

scientific bibliographic databases related to Vaccines and vaccination showed new and 

emergent bioethical issues and concerns which are identified and discussed in this paper. These 

issues are related to nature and types of anti-Covid-19 vaccines, their research and development, 

trials, production, availability, affordability and accessibility, ethics of vaccination for different 

age groups, disclosure of information on side effects, the role of the state and media in 

vaccination efforts, the genotoxicity of certain recombinant vaccines and the findings of the 

literature analysis would be presented. The lessons emerging from the Covid-19 pandemic 

experience are highlighted and a strong case is made for revisiting and reforming vaccine 
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bioethics with special emphasis on anti Viral vaccines so that the world is better prepared for 

future.  

Keywords:- vaccines, bioethics, pandemic, Covid-19, vaccination, virus 
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ABSTRACT  

The sustainability of professional development over time, concentrated on important content, 

and embedded in the institutions of professional learning that support ongoing improvements 

in teachers' growth, has a significant influence on teacher teaching skills and knowledge as well 

as student learning and academic success. When thoughtfully designed, these opportunities 

support teachers in learning content, enhancing their instructional abilities, assessing both their 

own and their students' performance, and addressing improvements in teaching and learning 

that are required in their school. Teachers' constant professional development has recently 

received a lot of attention in studies and practice for various reasons. First, because of the 

reality, that student learning seems to depend mainly on teacher quality. Therefore, it is now 

logical to expect that empowering teachers by improving teacher quality and encouraging their 

ongoing professional development will ultimately lead to student success. A qualitative 

research methodology was used, and an open-ended questionnaire was distributed to collect 

data. Participants of the study included teachers and were selected randomly.  The result of the 

study shows that teachers who received regular professional development training performed, 

and students’ academic success improved. Therefore, in order to reform teaching, politicians 

and educators alike should understand how crucial it is to offer opportunities for top-notch 

professional development. Teachers need to understand how to instruct in ways that foster 

higher-order thinking and performance since students are expected to gain increasingly 

complex analytical abilities in order to be prepared for further education and employment in 

the twenty-first century. To ensure student success, teachers must adopt a new teaching style, 

demonstrate an understanding of learning and pedagogy, respond to the needs of their students 

and the requirements of their disciplines, and create clear linkages between students' 

experiences and the curriculum's objectives. Only by enhancing teachers' professional capacity 

to enhance their teaching practices and school systems' capacity to foster teacher learning will 

student performance be improved. 

Keywords: student, academic success, teaching, learning 
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TEACHER AT MARIA MONTESSORI SCHOOL CENTER FOR INCLUSIVE 

EDUCATION - CONSTANTA, ROMANIA 

INTEGRATION OF CHILDREN WITH AUTISM IN MAINSTREAM SCHOOLS 

 

Boboc Daniela 

 

ABSTRACT 

The integration of children with autism in mainstream schools is a topic of great interest in 

Romania. Autism is a developmental disorder of the central nervous system, being considered 

a heterogeneous complex syndrome, characterized by deficiencies in communication and social 

interaction, sensory, stereotypic and repetitive behavior. Being a condition that includes 

elements mentioned within a whole spectrum of developmental disorders, it is also known as 

autism spectrum disorders or invasive developmental disorders (Pasco, 2018). 

In recent years, more and more children with autism are integrated into mainstream schools, 

but when they reach the secondary school cycle, they are directed by the County Center for 

Educational Resources to special education school. What should be done to have an optimal 

integration of children with autism? In the paper that I will make, I will present some proposals 

for improving the integration of children with autism in mainstream schools. 
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ABSTRACT 

The COVID-19 pandemic has seriously affected teaching and learning in early childhood 

education (ECE) systems worldwide and particularly in Nigeria, requiring the methodology to 

be transitioned into an accessible version of the distance learning format, which is a challenge 

for all participants in the education process. The current study discusses teaching and learning 

in early year’s education during COVID-19 pandemic in Kano State. It investigates the 

difficulties experienced by early childhood education (ECE) teachers in defining their readiness 

for online education during this period. The reviewed literature helped to identify the critical 

challenges faced by early childhood education (ECE) teachers. The findings have provided 

valuable guidelines for educators, policy-makers, designers, developers, and researchers to 

enhance their ability to effectively continue delivering pedagogically sound education for 

young learners, even in emergency distance-learning situations. 

Keywords: Teaching, Learning, Early Childhood Education, Covid-19 Pandemic  
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ABSTRACT 

The chronicle of world history is rich in both positive and negative events. At all times, peace, 

tranquility and prosperity have been important values. Modern human life is surrounded by a 

large flow of information in the form of advertising, propaganda and appeals. Today, 

technology has penetrated into every home in order to improve the quality of life and save time. 

Highly developed countries, leaders of the world economy import their products all over the 

world. It would seem, what else does humanity need? technology, gadgets, devices, etc. make 

our lives easier, social and medical services are improving. The life expectancy of people is 

increasing. However, having defeated many diseases, inventing new methods of treatment, 

vaccines, humanity still cannot make an invention to satisfy mental and spiritual needs. Good 

friendly communication, gentle hugs, a sincere smile of a loved one, common joy and faith are 

still needed by modern people. At present, the world is flooded with a wave of instability, 

conflicts, civil strife. Despite the fact that the world is still struggling with new strains of 

COVID19. People are confused, devastated and fear the worst scenarios. In such a difficult 

time, consolidation, friendly help and the search for universal guidelines, including in world 

and traditional forms of religions, are important. In this regard, this article will consider 

important historical aspects of today's multinational world in Kazakhstan, the current 

contribution of our country to world peacebuilding, as well as important recommendations for 

maintaining and developing good relations within the country and around the world. 

Keywords: Peace, Confessions, Consolidation, Post-pandemic period, Xenophobia 

 

 

 

 
1 The article was prepared as part of the implementation of the scientific project of grant funding for 

young scientists under the Zhas Galym project for 2022-2024 of the Science Committee of the Ministry 

of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan AР14972881 “The confessional palette 

of Kazakhstan in the context of the study of domestic and foreign Sufi practices”. 
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ÖZET  

Dünya tarihinin tarihi hem olumlu hem de olumsuz olaylar açısından zengindir. Her dönemde 

barış, huzur ve refah önemli değerler olmuştur. Modern insan hayatı, reklam, propaganda ve 

temyiz şeklinde geniş bir bilgi akışı ile çevrilidir. Günümüzde yaşam kalitesini artırmak ve 

zamandan tasarruf etmek için teknoloji her eve girmiştir. Dünya ekonomisinin lideri olan çok 

gelişmiş ülkeler, ürünlerini dünyanın her yerinden ithal etmektedir. Görünüşe göre insanlığın 

başka neye ihtiyacı var? teknoloji, gadget'lar, cihazlar vb. hayatımızı kolaylaştırıyor, sosyal ve 

tıbbi hizmetler gelişiyor. İnsanların yaşam beklentisi artıyor. Ancak birçok hastalığı yenen, yeni 

tedavi yöntemleri, aşılar icat eden insanlık, hâlâ zihinsel ve ruhsal ihtiyaçlarını giderecek bir 

buluş yapamıyor. İyi arkadaşça iletişim, nazik kucaklamalar, sevilen birinin içten gülümsemesi, 

ortak neşe ve inanç, modern insanlar için hala gereklidir. Şu anda, dünya bir istikrarsızlık, 

çatışma ve iç çekişme dalgasıyla dolup taşıyor. Dünya hala yeni covid19 türleri ile mücadele 

ediyor olmasına rağmen. İnsanlar şaşkın, perişan ve en kötü senaryolardan korkuyor. 

Böylesine zor bir zamanda, konsolidasyon, dostça yardım ve dünya ve geleneksel din biçimleri 

de dahil olmak üzere evrensel kılavuz arayışı önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Barış, Dinler, Konsolidasyon, Pandemi Sonrası Dönem, Yabancı 

Düşmanlığı 

 

1. INTRODUCTION 

Globalization, modernization and mediatization of public life in accompaniment with the boom 

of technologies are trends in the postmodern era and affect all of humanity. Political, economic, 

environmental and cultural crises are becoming the "new normal". At the same time, the pace 

of change will only increase in the future. Probably, the ability to quickly adapt, flexible 

thinking, willingness to take responsibility will become strategically important. At the same 

time, many governments proclaim high ideas of justice, protection of civil rights, freedoms and 

inclusive society. However, the pandemic has shown how all these aspects are implemented in 

practice. 

The post-pandemic period, when public life is trying to revive, the situation has only worsened. 

We are witnessing the escalation of military conflicts and economic instability. All this becomes 

the prerequisites for xenophobia. Religious dogmas are increasingly used in the course of 

political technologies for negative purposes. Playing on people's feelings, appealing to divine 

grace and heavenly profits, more and more adherents of "true" religions are recruited. 

Despite the fact that mankind has entered a new era of industry 4.0, civil strife as old as the 

world, conflicts, enmity and wars do not stop to this day. In some of them, the reasons are 

religious intolerance and the declaration of holy war. In this regard, the ideas of creation, peace 

and progressive positive strategies are becoming key for all of humanity. 
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2. THE LEGACY OF THE ANCESTORS - PEACE, COMPASSION, HUMANISM 

Historically, the Great Silk Way passed through the territory of modern Kazakhstan. An oasis 

of international trade brought together representatives of different religions and beliefs. 

Missionaries, along with merchants, moved with caravans across the Kazakh steppes in order 

to proselytize their teachings. Already at that time, our country was a territory for international 

cooperation. Merchants and merchants from different parts of the world, of different 

philosophical and religious views, found a warm shelter during their travels under the high 

‘shanyrak’ of the Kazakhs. 

In this regard, it is important to note that the well-known throughout the Turkic world, the Sufi 

teacher Khoja Ahmet Yasawi, in his work Divan and Hikmet, preached not only Islam, but also 

called the Turkic peoples to spiritual unity. In addition, the Sufi sheikh H.A. Yasawi urged 

people to be tolerant towards representatives of a different faith: 

“If there is an Infidel before you, do not offend him. 

From a cruel heart, from the soul of an offender, the Lord turns away. 

O Allah, true! Hell is prepared for such a slave!” (Kambarbekova, Ismail Zade, 2000) 

Even then, the fundamental values that the Turkic peoples will follow in the future were laid 

down. The First and Second World Wars, which affected many families of our compatriots, are 

forever inscribed in the annals of the history of our country. Our great-grandfathers were 

participants in the First and Second World Wars. They fought shoulder to shoulder with 

representatives of different nationalities. During the Soviet period, there was an ideological 

system in which there was no place for religion. In addition, in the 1940s and 1950s, repressions 

affected many residents of the Soviet Union. Thus, representatives of Chechens, Ingush, 

Koreans, Turks, Poles, Germans, Greeks, etc. were forcibly resettled to the territory of 

Kazakhstan. Despite the winter period and the lack of conditions for immigrants, the 

"operation" was implemented.  

The very first of those forcibly resettled were Poles and Far Eastern Koreans, then Kurds, Turks, 

Iranians, Germans, Ingrian Finns, Karachais, Kalmyks, Chechens, Ingush, Balkars, Crimean 

Tatars and Meskhetian Turks, Armenians. In 1939-1941, Poles were resettled in our country 

from Western Belarus and Western Ukraine, as well as from the Baltic republics. A new stage 

in the deportation of peoples began with the beginning of the Great Patriotic War. They were 

Soviet Germans. Their eviction from the Volga region, Georgia, Azerbaijan, and Armenia 

began. The forcibly resettled Germans were the largest national group of all the listed nations, 

and their fate from that moment on differs in many respects from the fate of other peoples. In 

fact, some of the deportees were deprived of their national autonomies, namely the Germans, 

Karachais, Kalmyks, Ingush, Chechens, Balkars and Crimean Tatars. Our country has become 

a home "willy-nilly" for peoples of different nationalities (Eisfeld, 2003). 

To one degree or another, many other ethnic, ethno-confessional and social categories of Soviet 

citizens were deported to the USSR: Cossacks, "kulaks" of various nationalities, Poles, 
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Azerbaijanis, Kurds, Chinese, Russians, Iranians, Iranian Jews, Ukrainians, Moldovans, 

Lithuanians, Latvians, Estonians, Greeks, Bulgarians, Armenians, Kabardians, Khemshins, 

"Dashnaks" Armenians, Turks, Tajiks and others. 

According to official documents, on April 28, 1936, a resolution of the Council of People's 

Commissars No. 776-120 was signed on the resettlement of Poles from the Ukrainian SSR to 

Kazakhstan. The main reason for the eviction, as explained in official sources, was the desire 

to ease ethnic tensions in the region and avoid the possibility of complicity with the Nazis in 

speaking out against the Soviet regime (Dilmanov, 2006). 

The goals of the forced mass deportation were: to deprive the people not only of their homeland, 

not only of their land, but also of language, history, culture, family ties and hope itself. After 

all, only in this case any person - German, Kalmyk, Chechen, Crimean Tatar, Ukrainian, Pole, 

etc. became an obedient and uncomplaining part of the totalitarian regime. Forced eviction, 

hard forced labor, hunger and disease, twisted lives - these are the circumstances that befell the 

deported peoples. 

As a result, thousands of migrants, who in an instant found themselves homeless and without 

means of subsistence, were accepted by ordinary Kazakh people even in the harsh climatic 

conditions of northern Kazakhstan. And no matter how they frightened that the migrants were 

criminals, human values were still above all for them. Over time, the forcibly displaced found 

their own homes. Faith helped a lot. And let everyone have their own, but it was she who helped 

to preserve their identity and not lose their culture. With the collapse of the Soviet Union, some 

of them moved to their homeland. However, some firmly decided not to leave, because 

Kazakhstan has become their homeland. 

It should be noted that a case was prepared for any migrant who reached the age of 16, where 

all the data about him, movements were reflected, and any misconduct was punished. Heads of 

families were to be celebrated systematically. Despite all this, many archives are still 

inaccessible. Oral history become popular nowadays. The materials achieved researches about 

deportation: Eisfeld (2003), Kahn (1995), Mikhailova (2006), Laiger (2003), Uralov (2003), 

Gabdullina (2008), Aldazhumanov K.S., Aldazhumanov E.K. (2000), Zemskov (1990), 

Abylkhozhin (1997), Dilmanov (2006), Kozybaev (2015). 

 

KAZAKHSTAN MODEL OF INTERRELIGIOUS HARMONY 

Our country - Kazakhstan, occupies the ninth place in the world in terms of its area and the 

second place among the post-Soviet countries. Geographically, we are at the crossroads of 

Europe and Asia. Kazakhstan is officially a democratic, secular, unitary, constitutional 

Republic. According to the results of the national census of the Republic of Kazakhstan, 

conducted in 2021, the total population is 19,186,015 people (Рopulation census, 2021). More 

than 120 nationalities live in peace and harmony in our country. At the same time, 22,390 
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Kazakhstanis entered into an interethnic marriage last year. That is, almost every sixth 

Kazakhstani chooses a person of another nationality as a life partner. 

Rights and freedoms, including freedom of belief, are guaranteed by the Constitution of the 

Republic of Kazakhstan (The Constitution of the Republic of Kazakhstan, 1995). The 

legislation in the sphere of religions is systematically improved. For the comfortable realization 

of the rights of believers, religious associations operate in all cities of the country. According 

to the data of the Committee for Religious Affairs of the Republic of Kazakhstan, 3877 religious 

associations representing 18 confessions are registered in the country. Moreover, these are not 

only traditional religions, but also international religious organizations. Of these: 2744 - 

Islamic, 341 - Orthodox, 89 - Catholic, 587 - Protestant, 61 - Jehovah's Witnesses, 24 - New 

Apostolic Church, 13 - Society for Krishna Consciousness, 7 - Jewish, 6 - Bahai, 2 - Buddhism, 

2 - Church Jesus Christ Latter Day Saints (Mormons), 1 - Moonies. In total, 3,654 places of 

worship operate throughout the country. Of these: 2744 - mosques, 299 - Orthodox churches, 

111 - Catholic churches, 411 - Protestant prayer houses, 54 - prayer houses of Jehovah's 

Witnesses, 24 - prayer houses of the New Apostolic Church, 6 - synagogues, 2 - Baha'i prayer 

houses, 2 - prayer houses house RO "Society for Krishna Consciousness", 1 - Buddhist temple. 

371 missionaries are officially registered, 296 of them are foreigners, 75 are citizens of the 

Republic of Kazakhstan (Religious sphere, 2021). In addition, there are non-governmental 

organizations in the field of religions. That is, this entire civil sector of public institutions are 

reliable partners of the state in the implementation of state-confessional relations. 

The Republic of Kazakhstan is the successor to the traditions laid down by the ancestors. And 

today, our country, having a positive experience of peaceful residence of representatives of 

different cultures and religions, acts as an organizer of global initiatives to strengthen inter-

confessional and inter-civilization harmony throughout the world through the organization of 

the Congress of Leaders of World and Traditional Religions. The Сongress started in 2003 and 

has already become a traditional platform where authoritative religious leaders gather to discuss 

global ideas in the name of all mankind. The importance of such initiatives has been widely 

recognized worldwide. In addition, in 2017-2018, Kazakhstan chaired the United Nations 

Security Council. 

 

CONCLUSION 

Cross-cultural science claims that everyone sees their own truth in the same situations and 

events. Indeed, based on this, we can state that there is a lot of truth, but what then is the truth? 

The information flow of various information, the attack of propaganda and appeals, all this 

directly affects the human brain. It is difficult for a person to distinguish between what is true, 

what is a lie, where the facts are, and how to interpret it all. The information boom is aimed at 

both cognitive and emotional aspects. Issues related to religion are still the most sensitive. 
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Despite the fact that many religions and practices have existed for more than one millennium, 

they are still relevant to modern man. 

It is important to understand that it is impossible to convince or force another person to believe, 

but it is important to cultivate common ideas, values, understand, accept and respect each other. 

The main recommendations were the creation of verified content for different age categories, 

the training of qualified personnel, and the consolidation of the public and civil sectors. 

In a modern dynamically developing civil society, a dialogue is possible and even necessary 

between the state and religion, society and religion, between confessions and different ethnic 

cultures, and it is this dialogue that is the realization of freedom and equality in civil society, 

and the dialogue is based on the principle of respect for rights and freedoms. personality. 

Inclusive societies are becoming advanced in developed countries. 

As our great teacher al-Farabi noted, “A society where material goods and pleasures have 

become the goal symbolizes a society of social evil. Conversely, a society where people help 

each other, are generous and honest, is a society of social good. Thanks to our unity and creative 

work, we can say with confidence that we will be able to overcome all difficulties and trials. 

Thus, thanks to interfaith dialogue and religious tolerance, stakeholders ensure stability in 

society, progressively achieve peace and sustainable development. 

 

REFERENCES 

Abylkhozhin, Zh.B. (1997) Essays on the socio-economic history of Kazakhstan in the XX  

century, Almaty, 360 p. 

Aldajumanov, K.S., Aldajumanov, E.K. (2000) The deportation of peoples is a crime of the  

totalitarian regime. Almaty, 256 p. 

Bureau of National Statistics of the Agency for Strategic Planning and Reforms of the Republic  

of Kazakhstan https://stat.gov.kz/official/industry 

Dilmanov, S.D. (2006) Correctional labor camps on the territory of Kazakhstan (1930 - 1956).  

Almaty, 344 p. 

Eisfeld, A. (2003) Deportation, special settlements, labor army. Almaty, 286 p. 

Gabdullina, A.Zh. (2008) Socio - cultural development of the Turkish diaspora in Kazakhstan  

(1944 - 2000). Almaty, 137 p. 

Kan, G.V. (1995) History of the Koreans of Kazakhstan. Almaty, Gylym, 207 p. 

Kari, K., Kambarbekova G., Ismail Zade R. (2000) Khoja Ahmet Yassawi Divani hikmet /  

Translation into Kazakh. Tehran: Al-Khuda, 134 hikmets. 

Kozybaev, M.K. (2015) Workers of Kazakhstan in defense of the Fatherland. Moscow,  

Phoenix, 255 p. 

Laiger, M.P. (2003) From the history of the Germans in Kazakhstan: the lessons of history.  

Almaty, 344 p. 

https://stat.gov.kz/official/industry


INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-VI 

December 20-22, 2022 
 

Abstracts Book 349 www.aegeanconference.com 

 

Mikhailova, L.A. (2006) In the steppe far away. Poles in Kazakhstan. Almaty, 234 p. 

Results of the population census of the Republic of Kazakhstan, 2021. stat.gov.kz 

Religious sphere https://clck.ru/32Y9Wa 

The Constitution of the Republic of Kazakhstan, adopted at the republican referendum of  

30.08.1995 

Uralov, A.S. (2003) Homicide - the murder of the Chechen-Ingush people. M., 256 p. 

Zemskov, V.N. (1990) Special settlers (according to the documents of the NKVD - the Ministry 

of Internal Affairs of the USSR). Sociological research, 234 p. 

 

 



INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-VI 

December 20-22, 2022 
 

Abstracts Book 350 www.aegeanconference.com 

 

THE COMMUNICATION MODEL USED BY THE TURKISH RED CRESCENT IN 

TWITTER UPDATES 

TÜRK KIZILAY’IN TWITTER GÜNCELLEMELERİNDE KULLANDIĞI İLETİŞİM 

MODELİ 

 

Esra BÜDÜN AYDIN 

Öğr. Gör. Dr., Kırklareli Üniversitesi, Pınarhisar Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü 

Lecturer Dr., Kırklareli University, Pınarhisar Vocational School, Department of Marketing and Advertisement 

ORCID NO: 0000-0003-4533-8657 

 

ÖZET 

Kâr amacı gütsün veya gütmesin her kurum gerek geleneksel medyada gerekse dijital medya 

araçlarında hedef kitlelerle iletişim kurma işlevleri bakımından bir takım iletişim modellerini 

kullanmaktadır. Bu iletişim modelleri kurumların, hedef kitlelere ile kurdukları iletişimin 

yönünü ortaya koymaktadır. Basın ajansı olarak bilinen model, tek taraflı, abartılı ve hatta 

kasıtlı yanlış bilgi içeren mesajların iletilmesinde kullanılırken, kamuoyunu bilgilendirme 

modeli hedef kitlelere yönelik tarafsız, doğru ve açık bilgi sunma gayretindedir. İki yönlü 

asimetrik model, kamunun tepkisini göz ardı etmeyen ancak kurumun çıkarlarını koruyan 

sistematik ve planlanmış mesajları içerirken, iki yönlü simetrik model kurum ve kamu 

arasındaki karşılıklı faydayı gözeterek dengeli iletişim yürütme amacını taşımaktadır. Sivil 

toplum kuruluşları içerisinde yer alan Türk Kızılay’ı da hedef kitlelere erişmek ve etkili iletişim 

kurmak amacıyla sosyal medya mecralarını kullanmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türk 

Kızılay’ın resmi twitter hesabındaki güncellemelerinde halkla ilişkiler modellerinden 

hangilerini kullandığını ortaya koymaktır. Bunun için Türk Kızılay’ın resmi twitter hesabındaki 

güncellemeler 1 Eylül 2022 ile 30 Kasım 2022 tarihleri arasındaki üç aylık bir zaman dilimi 

şeklinde incelenmiştir. Çalışma, halkla ilişkiler modelleri kapsamında belirlenen kodlamalar 

vasıtasıyla içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre Türk Kızılay’ının twitter 

güncellemelerinde hedef kitlesiyle uyumlu, karşılıklı faydayı gözeterek, dengeli bir iletişim 

kurmak adına çift yönlü iletişimi kullandığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sivil Toplum Kuruluşları, Türk Kızılay, Halkla İlişkiler Modelleri, 

Twitter. 

 

ABSTRACT 

Every institution, whether for profit or not, uses a number of communication models in terms 

of their functions of communicating with target audiences, both in traditional media and digital 

media tools. These communication models reveal the direction of communication between 

institutions and target audiences. While the model known as the press agency is used to convey 
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messages that contain one-sided, exaggerated and even deliberately false information, the 

public information model strives to provide objective, accurate and clear information to target 

audiences. While the two-way asymmetric model includes systematic and planned messages 

that do not ignore the public's reaction but protect the interests of the institution, the two-way 

symmetric model aims to carry out balanced communication by considering the mutual benefit 

between the institution and the public. The Turkish Red Crescent, one of the non-governmental 

organizations, also uses social media channels in order to reach target audiences and establish 

effective communication. The aim of this study is to reveal which of the public relations models 

The Turkish Red Crescent uses in its updates on its official twitter account. For this, the updates 

on the official twitter account of The Turkish Red Crescent were examined in a three-month 

period between September 1, 2022 and November 30, 2022. The study was analyzed with 

content analysis through the codings determined within the scope of public relations models. 

According to the results of the research, it has been determined that The Turkish Red Crescent 

uses two-way communication in order to establish a balanced communication that is compatible 

with its target audience, considering mutual benefit, in its twitter updates. 

Keywords: Non-Governmental Organizations, The Turkish Red Crescent, Public Relations 

Models, Twitter. 

 

GİRİŞ 

21. yüzyılda hemen hemen tüm dünya yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeler neticesinde 

birbirleriyle bağlantılı hale gelmiştir. Bu bağlantı özellikle küreselleşmenin de etkisiyle baş 

döndürücü bir hızla artmaya devam etmektedir. Bu noktada kurumlar hedef kitleleri ile iletişim 

kurmak, politikaları hakkında onları bilgilendirmek, ürün ve hizmet tanıtımı yapmak, imaj ve 

itibar yönetimi gibi olguların oluşturulması ve sürdürülmesinde geleneksel medya mecralarının 

yanı sıra dijital mecraları da etkili şekilde kullanmaya başlamışlardır. Bir zorunluluk haline 

gelen iletişim yönetimi, küresel bir köy haline gelen dünyada oldukça önemli bir sistematik 

olmuştur. İletişimin temel amaçları arasında bilgilendirmek, motive etmek, ikna etmek ve 

karşılıklı anlayış geliştirmek bulunmaktadır. Dolayısıyla iletişim, planlı ve programlı 

sürdürülmesi gereken bir etkinliktir.  

İletişim mühendisliği olarak da adlandırılan halkla ilişkiler disiplini, iletişimin kurulup, 

sürdürülmesinde oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle kullanılan iletişimin yönü ve 

geri bildirim anlayışı, hedef kitleler ile kurum arasındaki köprünün niteliğini ortaya koyması 

açısından önemlidir. Değişen günün koşullarına uyum sağlamak adına hem iç hem de dış 

paydaşların görüş birliğini kazanmanın yanında beklentilerini karşılamak konusunda halkla 

ilişkiler stratejik bir güçtür. Bu nedenle ister kar amacı gütsün ister gütmesin her kurumun, etkin 

bir iletişim yönetimine ihtiyacı vardır. Toplumsal, ekonomik, politik ve kültürel farklılaşmalar, 

tüketici farkındalığının artması, baskı gruplarının etkinliğinin artması gibi pek çok değişkenin 



INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-VI 

December 20-22, 2022 
 

Abstracts Book 352 www.aegeanconference.com 

 

yanı sıra kitlelerin görüş ve düşüncelerini kurum lehine çevirerek tutum ve davranışlarının 

yönlendirilmesi gibi ihtiyaçlar, iletişim yönetiminin neden bir zorunluluk haline geldiğini 

ortaya koymaktadır. Bu çalışmada da söz konusu bu gereklilik neticesinde Türk Kızılay’ın nasıl 

bir iletişim yönetimi benimsediği, sosyal medya mecralarından resmi twitter hesabındaki 

güncellemeler vasıtasıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

2. İLETİŞİM/HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ 

Hedef kitleler ile iletişim kurma biçimleri ve iletişimin yönünü belirlemek açısından James E. 

Grunig ve Todd Hunt, halkla ilişkiler modellerini formüle etmiştir. Bu modeller iletişimin 

tanımlanmasına yönelik teorik modellerdir (Grunig ve Hunt, 1984).  

Basın ajansı modelinde iletişim tek yönlü olmakla birlikte asıl amaç medyanın ilgisini 

çekmektir. Dolayısıyla kaynaktan alıcıya tek yönlü bir iletişim akışı söz konusudur (Öksüz, 

2016:53). Modelin en önemli temsilcisi P. T. Barnum’dur. Tek yönlü iletişim kamuoyunu 

kontrol edebilmek için kullanılmaktadır ve gerçeklere bağlı kalınması önemli değildir. Bu 

modelde propaganda ön plandadır. Bu nedenle tanıtım nesnel olmayan yöntemlerle 

verilmektedir (Geçikli, 2016). Medyadan olumlu haber veya tanıtım elde etmenin temel 

alınması nedeniyle etik değerler göz ardı edilmektedir. Dolayısıyla abartılmış, çarpıtılmış ve 

hatta yalanlarla kamuoyu gündeminin işgal edilmesi hedeflenmektedir (Özkan 2009).  

Tek yönlü bilgi yaymak amacını taşıyan kamuoyunu bilgilendirme modeli, propaganda amaçlı 

halkla ilişkiler olarak kavramsallaştırılmaktadır (Öksüz, 2016:53). Modelin en önemli 

temsilcisi Ivy Lee’dir. Manipülatif etkilerden ziyade kamuoyunu doğru bilgilendirmek 

önemlidir. Temel amaç, kamuoyunu ikna etmekten ziyade doğru bilginin yayılmasıdır. 

Dolayısıyla kurum içerisindeki halkla ilişkiler uygulayıcılarının tarafsız şekilde davranması 

kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için oldukça önemlidir. Basınla ilişkilerin önem taşıdığı 

bu modelde bilgilendirici uygulamalar kurumun yararınadır ve kuruluşun asıl amacı olumlu 

veya olumsuz tüm konularda basını bilgilendirerek inisiyatifi elinde bulundurmaktır (Pira vd., 

2005). Bu nedenle daha çok kar amacı gütmeyen vakıf, dernek, gibi sivil toplum kuruluşları ile 

kamu kurum ve kuruluşları tarafından kullanılmaktadır. 

Çift yönlü iletişim, kurumların bilgi yayması ve bilgi hakkında hedef kitlelerden geri bildirim 

almasına olanak sağlamaktadır. Ancak iki yönlü asimetrik modelde, kurum bilgi yayarken geri 

bildirimler doğrultusunda kararlarını değiştirmesi zorunlu değildir. Nitekim kurumun kendi 

konumu hakkında hedef kitleleri ikna etmesi yeterlidir (Öksüz, 2016:53). Modelin en bilinen 

temsilcisi Edward L. Bernays’dır. Kamuoyu bilgilendirilmeli anlayışını bir adım ileriye 

taşıyarak kamuoyu anlaşılarak beklenti ve ihtiyaçları tespit edilmeli mantığıyla çalışmalar 

yapılmıştır (Tarhan, 2011). Model her ne kadar çift yönlü iletişimi temel alsa da alınan geri 

bildirimlerin dikkate alınmaması ve süreçlere dahil edilmemesi modelin asitmetrik özellik 

göstermesine neden olmuştur.  
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İki yönlü simetrik modelde, kurum ve hedef kitleleri arasında karşılıklı anlayışa dayanan, açık 

ve eşit bilgi akışı söz konusudur. Dolayısıyla kurum ve hedef kitleleri arasında dengeli ve 

simetrik bir anlayışı barındırmaktadır (Öksüz, 2016:53). Kurum ile hedef kitle arasında fikir 

alışverişi ve uzlaşı fikrine dayanan bu modelde hedef kitlelerden alınan geri bildirimler ile 

gerektiğinde değişiklik ve düzenlemeler yapılabilmektedir (Akım, 2010). Halkla ilişkiler 

uygulayıcıları arasında en iyi bilinenlerden olan Edward L. Bernays modelin temsilcisidir. 

Hedef kitlelerin görüşlerinin dikkate alınması ve değerlendirilmesi noktasında çağdaş halkla 

ilişkiler anlayışını en iyi ortaya koyan modeldir.  

Çalışmanın sonraki bölümünde Türk Kızılay’ın belirlenen sınırlılıklar kapsamında yukarıda 

aktarılan dörtlü halkla ilişkiler modellerinden hangilerini kullandığı ortaya konulmaktadır.  

 

YÖNTEM 

3.1. Amaç ve kapsam 

Türk Kızılay, 1868 yılında kurulan (ilk adı “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım 

Cemiyeti”), toplumsal dayanışmayı sağlamak, toplumsal refahın oluşumuna ve sürdürülmesine 

katkı sunan, yoksul kesimlere barınma, beslenme ve sağlık yardımları konusunda önemli bir 

misyon sahibidir. Kurumun, kan ihtiyacı, afet durumları, uluslararası yardım, göç ve mülteci 

hizmetlerinin yanı sıra sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, gençlik ve mineralli su 

alanlarında faaliyetlerde bulunmaktadır. Savaş alanında yaralanan veya hastalanan askerlere 

hiçbir ayrım yapmaksızın yardım etmek amacıyla kurulan Kızılay, 1947 yılında “Türkiye 

Kızılay Derneği” adını almıştır. Kuruluşa Kızılay adını ise Mustafa Kemal Atatürk vermiştir. 

Uluslararası  Kızılay ve Kızılhaç Hareketi öğretisi, 1965’de ilan edilen hareketin temel 

ilkeleriyle özetlenmiştir. Bu Temel İlkeler, Uluslararası Federasyon (IFRC), Ulusal Dernekler 

(Kızılay/Kızılhaç) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) görevli ve gönüllülerine 

yardım çalışmalarındaki faaliyet alanlarını belirleme ve kolaylaştırma konularında yol 

gösterirken, aynı zamanda hareketin amacını ve yardımseverlik değerlerini tanıtmak için 

evrensel bir temel oluşturmaktadır. Söz konusu ilkeler, insanlık ayrım gözetmemek, tarafsızlık, 

bağımsızlık, gönüllü hizmet, birlik ve evrenselliktir (kızılay.org.tr). 

Kar amacı gütsün veya gütmesin her organizasyon, hedef kitleleriyle iletişim kurmak 

durumundadır. Bu iletişimin yönü ise söz konusu organizasyonun iletişim modelini ortaya 

koymaktadır. Evren olarak belirlenen sivil toplum kuruluşları da sosyal medya aracılığıyla 

kamuları ile etkileşim kurmaktadır. Türk Kızılay’ı da hedef kitlelerine belli konularda 

bilgilendirmek amacıyla çeşitli medya araçlarıyla duyurumlarda bulunmaktadır. Bunlardan 

birisi resmi onaylı Türk Kızılay twitter hesabıdır (@Kizilay) ve bu aynı zamanda çalışmanın 

örneklemini oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı Türk Kızılay’ın twitter hesabındaki 

güncellemelerde hangi halkla ilişkiler modellerini kullandıklarını ortaya koymaktır. Bu amaçla 
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Türk Kızılay’ın, araştırma sınırlılığı kapsamında 1 Eylül 2022 ile 30 Kasım 2022 tarihleri 

arasında kalan üç aylık bir zaman dilimindeki twitter güncellemeleri içerik analizi ile analiz 

edilmiştir. İçerik analizi, sözlü, yazılı ve diğer materyallerin objektif ve sistematik olarak 

incelenmesini sağlayan bilimsel bir yaklaşımdır. Bu bilimsel yaklaşımda, elde materyallerin 

içerikleri ve içeriklerindeki mesajlar derlenip özetlenmektedir. Bu kapsamda belirli 

kodlamalarla belirlenen materyaller (kitap, gazete başlıkları, tarihsel dokümanlar vb.), 

sistematik ve yinelenebilir bir teknikle analiz edilmektedir (Tavşançıl ve Aslan, 2001;Cohen, 

Manion ve Morrison, 2007). Analizde, halkla ilişkiler modelleri kapsamında sözü edilen 

kodlamalar, Ezel Türk’ün 2016 yılında gerçekleştirdiği “Gsm Markalarının Sosyal Medya 

Kullanımlarının Halkla İlişkilerin Çift Yönlü Simetrik Modeline Göre Twitter Üzerinden 

Analizi” başlıklı çalışmasından elde edilerek, çalışma amacına uygun olarak uyarlanmıştır.   

3.2. Bulgular 

Çalışmanın bu bölümünde Türk Kızılay’a ilişkin genel bilgilerin yanı sıra Eylül, Ekim ve Kasım 

aylarında kullanılan iletişim modellerine ilişkin oranlara yer verilmiştir. 

Tablo 1. Türk Kızılay twitter hesabı genel bilgiler 

Türk Kızılay  

(@Kizilay) 

Kızılay Destek 

(@KizilayDestek) 

Takipçi sayısı 1.018.699 5.189 

Takip edilen 

sayısı 

77 22 

Türk Kızılay’ın resmi twitter hesabı, 1 milyonu aşkın takipçiye sahipken takip edilen hesap 

sayısı 77’dir. Resmi hesap ile bağlantılı olup kullanıcı etkileşimi sağlayan Kızılay Destek 

hesabının ise 5 bini aşkın takipçisi bulunurken takip edilen hesap sayısı 22’dir.  

Tablo 2. Basın Ajansı Modeli Tablosu- Üç Aylık Kullanım Ortalamaları 

Kodlar Eylül Ayı 

ort. 

Ekim Ayı 

ort. 

Kasım Ayı 

ort. 

Kurumla İlgili Reklam İçeren Tweetler - - - 

Abartılmışlık Duygusallık (Yüz Simgeleri) 

İçeren Tweetler 

- - - 

Heyecan ve Coşkuyu İfade Eden Kelimeleri 

İçeren Tweetler 

- - - 

Duyguları İfade Eden Kelimeleri İçeren 

Tweetler 

47,3 50 50 

Mutluluk İçeren Tweetler - - 16,7 
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Korku İçeren Tweetler - - - 

Umut İçeren Tweetler 10,6 12,5 33,3 

Mizah İçeren Tweetler - - - 

Üzüntü İçeren Tweetler - - - 

Promosyon Faaliyetleri İçeren Tweetler - - - 

Tanıtım Hizmetleri İçeren Tweetler 42,1 37,5 - 

Aylık tweet içerisindeki oran % 100 100 100 

Tablo 2’de Türk Kızılay’ın Eylül, Ekim ve Kasım aylarında basın ajansı modeline ilişkin atılan 

tweetlerin ortalamalarına yer verilmiştir. Buna göre Eylül, Ekim ve Kasım aylarında en fazla 

duyguları ifade eden tweetler atılmıştır. Eylül ve Ekim ayında en az umut içeren tweetler 

atılırken, Kasım ayında en az mutluluk içeren tweetler atıldığı belirlenmiştir.  

Tablo 3. Üç Ayda Atılan Toplam Tweet Sayısının Basın Ajansı Modeline Göre Oranı 

Üç Aylık Ort. 

Eylül Ayı ort. 48,2 

Ekim Ayı ort. 20,6 

Kasım Ayı ort. 30,7 

Top. % 100 

Eylül, Ekim ve Kasım aylarında atılan toplam tweet sayısı göz önüne alındığında basın ajansı 

modeline uygun olarak atılan tweetlerin en fazla Eylül ayında en az ise Ekim ayında atıldığı 

görülmektedir (Tablo 3). 

Tablo 4. Kamuoyu Bilgilendirme Modeli- Üç Aylık Kullanım Ortalamaları 

Kodlar Eylül Ayı 

ort. 

Ekim Ayı 

ort. 

Kasım Ayı 

ort. 

Bilgi Paylaşımı İçeren Tweetler 55,6 61,3 61,2 

Kurumun Bloguna Yönlendiren Tweetler 39,7 21,6 13 

Kurumla İlgili Basında Çıkan Haberlerle 

İlgili Tweetler 

- 1,1 - 

Basın Açıklaması Tweetleri - - - 

Araştırma Bulgusu Tweetleri - 8 7 

Broşür Tweetleri - - 7 

Yaklaşan Etkinliklerle İlgili Tweetler 1,6 8 11,8 

Faaliyet Raporlarıyla İlgili Tweetler 3,1 - - 

Sektörel Bilgiler İçeren Tweetler - - - 

Aylık tweet içerisindeki oran % 100 100 100 
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Tablo 4’te Türk Kızılay’ın Eylül, Ekim ve Kasım aylarında kamuoyu bilgilendirme modeline 

ilişkin atılan tweetlerin ortalamalarına yer verilmiştir. Buna göre Eylül, Ekim ve Kasım 

aylarında en fazla bilgi paylaşımı içeren tweetler atılmıştır. Eylül ayında en az yaklaşan 

etkinliklere ilişkin, Ekim ayında kurumla ilgili basında çıkan habelere ilişkin, Kasım ayında ise 

araştırma bulgusu ve broşür tweetleri atıldığı görülmektedir.  

Tablo 5. Üç Ayda Atılan Toplam Tweet Sayısının Kamuoyu Bilgilendirme Modeline Göre 

Oranı 

Üç Aylık Ort. 

Eylül Ayı ort. 26,7 

Ekim Ayı ort. 37,2 

Kasım Ayı ort. 36,1 

Top. % 100 

Eylül, Ekim ve Kasım aylarında atılan toplam tweet sayısı göz önüne alındığında kamuoyu 

bilgilendirme modeline uygun olarak atılan tweetlerin en fazla Ekim ayında en az ise Eylül 

ayında atıldığı görülmektedir (Tablo 5) 

Tablo 6. İki Yönlü Asimetrik Model- Üç Aylık Kullanım Ortalamaları 

Kodlar Eylül Ayı 

ort. 

Ekim Ayı 

ort. 

Kasım Ayı 

ort. 

Belirli Konularda Geri Bildirim Almayı İçeren 

Tweetler 

3,2 20 18,1 

Bir Anket ya da Araştırmaya Katılmasını Talep 

Eden Tweetler 

3,2 5,7 18,1 

Twitter‘ı Kullanarak İletişime Geçmesini İsteyen 

Tweetler 

- - - 

Herhangi Bir Kampanyaya Katılmasını İsteyen 

Tweetler 

49,1 40 31,9 

Mevcut Durumla İlgili Geri Bildirim İçeren 

Tweetler 

- - - 

Takipçilerin Kuruma Yönelik Tercih ve 

Tutumlarıyla İlgili Bilgi Edinmeyi İçeren Tweetler 

3,2 - - 

Doğrudan Mesaj Göndermeyi İsteyen Tweetler - - - 

Kurumların Diğer Sosyal Medya Ortamlarında 

Hesaplarının Takip Edilmesini İsteyen Tweetler 

3,2 8,5 9,2 

Online Forumlara Katılmasını İsteyen Tweetler - 2,9 13,6 

Online Olarak Sosyal Sorumluluk Projelerine 

Katılmasını İsteyen Tweetler 

38,1 22,9 13,6 
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Aylık tweet içerisindeki oran % 100 100 100 

Tablo 6’da Türk Kızılay’ın Eylül, Ekim ve Kasım aylarında iki yönlü asimetrik modele ilişkin 

atılan tweetlerin ortalamalarına yer verilmiştir. Buna göre her üç ayda da en fazla atılan tweet 

herhangi bir kampanyaya katılmasını isteyen tweetler olmuştur. En az atılan tweetler ise Eylül 

ayında belirli konulardaki geri bildirimi içeren, bir anket veya araştırmaya katılım isteyen, 

takipçilerin kuruma yönelik tercih ve tutumlarını belirlemeye çalışan ve kurumun diğer sosyal 

medya ortamlarındaki hsaplarının takibini isteyen tweetler olmuştur. Ekim ayında en az online 

forumlara katılmasını isteyen tweetler atılırken, Kasım ayında kurumun diğer sosyal medya 

ortamlarındaki hesaplarının takip edilmesini isteyen tweetler atılmıştır.  

Tablo 7. Üç Ayda Atılan Toplam Tweet Sayısının İki Yönlü Asimetrik Modele Göre Oranı 

Üç Aylık Ort. 

Eylül Ayı ort. 52,6 

Ekim Ayı ort. 29,1 

Kasım Ayı ort. 18,3 

Top. % 100 

Eylül, Ekim ve Kasım aylarında atılan toplam tweet sayısı göz önüne alındığında iki yönlü 

asimetrik modele uygun olarak atılan tweetlerin en fazla Eylül ayında en az ise Kasım ayında 

atıldığı görülmektedir (Tablo 7).  

Tablo 8. İki Yönlü Simetrik Model- Üç Aylık Kullanım Ortalamaları 

Kodlar Eylül Ayı 

ort. 

Ekim Ayı 

ort. 

Kasım Ayı 

ort. 

Kullanıcıya Doğrudan Yanıt Veren Tweetler 

(Tek Cevap) 

4,6 5,1 7,6 

Konuşma İçeren Tweetler (İki ve Daha Fazla 

Cevap) 

1,2 - - 

Olumlu Kullanıcı Yorumu İçeren Tweetler 38 42,4 33 

Olumsuz Kullanıcı Yorumu İçeren Tweetler 30,6 40,1 8,8 

Alakasız Kullanıcı Yorumu İçeren Tweetler 11,5 3 28 

Bilgi Edinmeye Yönelik Kullanıcı Yorumu 

İçeren Tweetler 

5 4,2 15,1 

Olumlu Kullanıcı Yorumlarına Verilen Cevap 

Tweetleri 

0,8 - - 

Olumsuz Kullanıcı Yorumlarına Verilen Cevap 

Tweetleri 

1,2 1,4 - 
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Alakasız Kullanıcı Yorumlarına Verilen Cevap 

Tweetleri 

4 0,5 2,5 

Bilgi İçerikli Kullanıcı Yorumlarına Verilen 

Cevap Tweetleri 

3,1 3,3 5 

Aylık tweet içerisindeki oran % 100 100 100 

Tablo 8’de Türk Kızılay’ın Eylül, Ekim ve Kasım aylarında iki yönlü simetrik modele ilişkin 

atılan tweetlerin ortalamalarına yer verilmiştir. Buna göre Eylül, Ekim ve Kasım aylarında en 

fazla olumlu kullanıcı yorumu içeren tweetler atılmıştır. Eylül ayında en az olumlu kullanıcı 

yorumuna cevap tweeti atılırken, Ekim ve Kasım aylarında alakasız kullanıcı yorumlarına 

cevap verilen tweetler atılmıştır.   

Tablo 9. Üç Ayda Atılan Toplam Tweet Sayısının İki Yönlü Simetrik Modele Göre Oranı 

Üç Aylık Ort. 

Eylül Ayı ort. 35,1 

Ekim Ayı ort. 47,3 

Kasım Ayı ort. 17,6 

Top. % 100 

Eylül, Ekim ve Kasım aylarında atılan toplam tweet sayısı göz önüne alındığında iki yönlü 

simetrik modele uygun olarak atılan tweetlerin en fazla Ekim ayında en az ise Kasım ayında 

atıldığı görülmektedir (Tablo 9).  

Tablo 10. Üç Aylık Dönemde Kullanılan İletişim Modellerinin Oranı 

Modeller Eylül Ayı 

ort. 

Ekim Ayı 

ort. 

Kasım Ayı 

ort. 

Genel 

Ort. 

Basın Ajansı Modeli 6,4 2,3 6 4,9 

Kamuoyunu Bilgilendirme 

Modeli 

20,8 25,7 43 29,9 

İki Yönlü Asimetrik Model 20,8 10,2 11,1 14 

İki Yönlü Simetrik Model 52 61,8 39,9 51,2 

Top. % 100 100 100 100 

Türk Kızılay’ın resmi twitter hesabı üç aylık bir zaman dilimi içerisinde atılan tweetler 

bağlamında incelendiğinde kurumun %51,2 ile en fazla iki yönlü simetrik modele uygun 

iletişim modelini kullandığı görülmektedir. En az ise %4,9 ile Türk Kızılay’ı basın ajansı 

modelini kullanılmaktadır.  
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SONUÇ 

Sivil toplum kuruluşları, toplumsal anlamda bireyler arasında paylaşılan ortak sorunlar, 

görüşler ve amaçlar baz alınarak oluşuturulan birlikteliklerdir. Bu anlamda sivil toplum 

kuruluşları toplumsal problem alanlarının çözümünün odak noktası halindedir. Türk Kızılay’ı 

da Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşları arasında yer alan insani yardım faaliyetleri 

yürütmektedir. Bu faaliyetlerin kamulara aktarılmasında ise kullanılan iletişim teknikleri 

oldukça önemlidir. Çünkü hedef kamunun istek ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ile özelliklerinin 

doğru saptanması, uygun hedefe uygun faaliyet geliştirilmesinin önünü açmaktadır. Bu 

anlamda gerek tanıtma, gerek ikna etme, nihayetinde ise etkileme çabalarının tümü iletişimin 

etkin bir şekilde yönetilmesi ile ilgilidir. 

Bu çalışmada Türk Kızılay’ın Eylül, Ekim ve Kasım aylarında resmi twitter hesabındaki 

güncellemelerinde hangi iletişim modelini kullandığı ortaya konulmuştur. Basın ajansı modeli 

göz önüne alındığında bir milyonu aşkın takipçi sayısına sahip Türk Kızılay’ın üç aylık 

dönemde en fazla duyguları ifade eden kelimeleri içeren tweetler attığı görülmektedir. Basın 

ajansı modeline uygun tekniklerin en fazla kullanıldığı ay ise Eylül ayıdır. Kamuoyu 

bilgilendirme modeline göre üç aylık dönemde en fazla bilgi paylaşımı içeren tweet atılmıştır. 

Kamuoyu bilgilendirme modeline uygun iletişim tekniklerinin en fazla kullanıldığı ay ise Ekim 

ayıdır. İki yönlü asimetrik modele göre üç aylık dönemde en fazla herhangi bir kampanyaya 

katılmasını isteyen tweetler atılmıştır. Modele uygun iletişim tekniklerinin en fazla kullanıldığı 

ay Eylül ayıdır. Son olarak iki yönlü simetrik modele uygun olarak en fazla olumsuz kullanıcı 

yorumu içeren tweetler atılmıştır. Üç aylık ortalamada ise model en fazla Ekim ayında 

kullanılmıştır. Tüm modellere ilişkin kodlar aylara göre oranlandığında ise Türk Kızılay’ın üç 

aylık dönemde %51,2 ile en fazla iki yönlü simetrik modeli kullandığı görülmektedir (Tablo 

10). Buna göre özellikle iki yönlü simetrik modelin kodlarına bakıldığında Türk Kızılay’ın 

güncellemelerine gelen yorumlara @KızılayDestek adlı bir hesaptan cevap verildiği 

görülmektedir. Olumlu kullanıcı yorumlarına verilen cevap sayısı oldukça az iken özellikle 

bilgi edinmeye ve alakasız kullanıcı yorumlarına yönelik cevapların sayısındaki artış dikkat 

çekmektedir.  

Sonuç olarak kâr amacı gütmeyen bir yapı olan Türk Kızılay’ı varoluş amacına uygun olarak 

hedef kitleleri ile karşılıklı fayda gözetiminde, dengeli ve uyumlu bir iletişim yönetimine 

sahiptir. Ancak söz konusu bu iletişim yönetimi belirlenen araştırma sınırlılıkları kapsamında 

elde edilen bulguların sonucudur. Nitekim araştırma evren, örneklem ve sınırlılıkların 

değişmesi durumunda bulguların da değişmesi olasıdır. Bu kapsamda çalışmanın ilgili literatüre 

katkı sunması beklenmektedir.  

 

 



INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-VI 

December 20-22, 2022 
 

Abstracts Book 360 www.aegeanconference.com 

 

KAYNAKÇA 

Akım, (2010). Halkla İlişkiler Modelleri, Ahmet Kalender ve Mehmet Fidan (ed.) Halkla 

İlişkiler, Tablet Yayınları, Konya. 

Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2007). Research Methods In Education (6th ed.). New 

York, NY: Routledge. 

Geçikli, F.( 2016), Halkla İlişkiler ve İletişim, Beta Yayınevi, 4. Basım. İstanbul. 

Grunig, J. E. ve Hunt, T. (1984). Managing Public Relations, New York, Holt, Rinehart and 

Winston Inc., 1984. 

Kızılay. “Kurumsal, Neler Yapıyoruz?”. Erişim:1 Aralık 2022. https://www.kizilay.org.tr/  

Öksüz, B. (2016). İletişim. S. Çakar Mengü (Çev. Ed.). F. P Seitel (Ed.), Halkla İlişkiler 

Uygulaması içinde (12. Baskı, 48-64 12) Ankara:Nobel Yayınevi.  

Özkan, A. (2009). Halkla İlişkiler Yönetimi, 2. Baskı, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası.  

Pira, A., Demirtaş E., Geçici, F. ve Kaya, H. (2005). Halkla İlişkilerin Evrimi: Grunig-Hunt 

Modelleri Üzerine Bir Çalışma. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler 

Hakemli E-Dergisi, (1), 19-40. 

Tarhan, A. (2011). Halkla İlişkiler Modelleri, Ahmet Kalender ve Mehmet Fidan (ed.) Halkla 

İlişkiler, Tablet Yayınları, Konya.  

Tavşancıl, E., ve Aslan, E. (2001). İçerik Analizi Ve Uygulama Örnekleri. Epsilon Yayınları: 

İstanbul. 

Türk, E. (2016). Gsm Markalarının Sosyal Medya Kullanımlarının Halkla İlişkilerin Çift Yönlü 

Simetrik Modeline Göre Twitter Üzerinden Analizi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul. 



INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-VI 

December 20-22, 2022 
 

Abstracts Book 361 www.aegeanconference.com 

 

CİNSİYET EŞİTLİĞİ BAĞLAMINDA KADIN YÖNETİCİLERE İLİŞKİN 

LİTERATÜR TARAMASI 

A LITERATURE REVIEW OF WOMEN MANAGERS IN THE CONTEXT OF GENDER 

EQUALITY 

 

Tuğba KAPLAN 

Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü 

Dr., Karadeniz Technical University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of 

Business Administration 

ORCID ID: 0000-0003-2880-816X  

 

Elif SİS ATABAY  

Dr. Öğr. Üyesi, Trabzon Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu,  

Dr. Ass. Prof, Trabzon University, Vocational School of Tourism and Hotel Management 

ORCID ID: 0000-0003-3862-6060 

 

ÖZET 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından biri olan “Cinsiyet Eşitliği”, son yıllarda giderek artan 

oranda akademik tartışmalara konu olmaktadır. 17 amaç ve toplamda 169 hedef içeren 

sürdürülebilir kalkınma amaçları, 2030 yılına dek dünyada yoksulluğun tüm boyutlarıyla 

ortadan kaldırılması, insanlık ve gelecek nesiller için daha güzel, yaşanabilir bir dünya 

sunulması ve insanlığın ortak refahının sağlanmasını hedeflemektedir. Sürdürülebilir kalkınma 

amaçlarından biri olan cinsiyet eşitliği ilkesine göre kadınların iş hayatında güçlendirilmesi; 

çarpan etkisi yaratarak ekonomik büyümeyi ve gelişmeyi hızlandırmaktadır. Günümüzde 

kadınların iş hayatına katılım oranı artış göstermesine rağmen, cinsiyet eşitliği noktasında 

kadınların erkeklerin oldukça gerisinde kaldığı ve iş dünyasında halen erkek yöneticilerin 

baskın olduğu söylenebilecektir. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için katkı 

sunan paydaşlardan biri olarak akademik çalışmalar, büyük öneme sahiptir. Bu çalışmanın 

amacı, sürdürülebilir kalkınma amaçlarından biri olan cinsiyet eşitliği bağlamında kadın 

yöneticilere yönelik yapılan çalışmaları incelemektir. Çalışmanın kapsamını; son beş yılda 

Dergipark’ta yayınlanan ve kadın yöneticileri temel alan makaleler oluşturmaktadır. 

Çalışmanın örnekleminin belirlenmesi amacıyla içerisinde “kadın” kelimesi geçen, 2018-2022 

yılları arasında yayınlanmış, 26 konu başlığında toplam 221 makale incelenmiştir. Yapılan 

incelemeler sonucunda, kadın yöneticileri temel alan 28 makale araştırmanın örneklemini 

oluşturmuştur. Bu çalışmaların beşi 2018, dördü 2019, üçü 2020, sekizi 2021 yılında ve sekizi 

2022 yılı Ekim ayına kadar yayınlanmıştır. 2020 yılında pandeminin de etkisiyle kadın 

yöneticilere yönelik araştırma sayısında azalma görülse bile 2021 yılından bu yana alandaki 

çalışmaların sayısı artmaya devam etmektedir. Çalışmaların anahtar kelimeleri tarandığında; 

kadın yönetici (%60,7), cam tavan (%14,3), kariyer engelleri (%14,3), liderlik (%10,7), 
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toplumsal cinsiyet (%10,7) ve kadın (%7,1) kelimeleri ön plana çıkmaktadır. Ayrıca 28 

makalenin tamamında kadın kelimesi geçerken, çalışmaların yaklaşık %90’ından fazlasında 

yönetici/yönetim, sosyal, çalışma, toplumsal, iş, eğitim kelimeleri görülmektedir. Araştırmaya 

konu olan çalışmaların önemli bir bölümünde yönetim faaliyetlerine odaklanılmakta ve 

kadınların karşılaştıkları zorluklar, engeller, cam tavan konuları incelenmektedir. Ek olarak, 

sosyal yaşamda kadının rolü, toplumsal cinsiyet, iş ve eğitim kavramları da ele alınmaktadır. 

Bu araştırma ile literatürde yer alan çalışmalar değerlendirilerek literatüre teorik katkı 

sunulurken hem de kadınlarımızın farkındalık düzeyleri arttırılarak pratik katkı sağlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet eşitliği, kadın, kadın yöneticiler, literatür taraması, MAXQDA. 

 

ABSTRACT 

“Gender Equality”, which is one of the Sustainable Development Goals, has been increasingly 

the subject of academic discussions in recent years. Sustainable Development Goals, consisting 

of 17 goals and 169 goals, aim to eliminate poverty in all its dimensions by 2030, to present a 

more beautiful and liveable world for humanity and future generations, and to ensure the 

common welfare of humanity. Empowering women in business life according to the principle 

of gender equalit” accelerates economic growth and development by creating a multiplier 

effect. Although the participation rate of women in business life has increased today, it can be 

said that women are still far behind men in terms of empowerment and male managers are still 

dominant in the business world. As one of the stakeholders that contribute to achieving 

sustainable development goals, academic studies have great importance. This study aims to 

examine the studies on women managers in the context of gender equality. The scope of the 

study consists of articles based on women managers published in Dergipark in the last five 

years. To determine the sample of the study, the word "women" are searched in a total of 221 

articles under 26 topics that are published between 2018-2022. As a result of the examinations, 

28 articles based on women managers formed the sample of the research. Five of these studies 

were published in 2018, four in 2019, three in 2020, eight in 2021, and eight until October 2022. 

Even though there is a decrease in the number of research on female managers in 2020 with the 

effect of the pandemic, the number of studies in the field continues to increase since 2021. 

When the keywords of the studies are scanned; women manager (60.7%), glass ceiling (14.3%), 

career barriers (14.3%), leadership (10.7%), gender (10.7%), and women (7.1%) words stand 

out. In addition, while the word woman is mentioned in all 28 articles, the words 

manager/management, social, work, society, business, and education are seen in approximately 

more than 90% of the studies. A significant part of the studies focuses on management activities 

and the difficulties, barriers, and glass ceiling issues faced by women. In addition, the role of 

women in social life, gender, work, and education concepts were also discussed. The theoretical 
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contribution of this research is made to the literature by evaluating recent studies and the 

practical contribution is provided by increasing the awareness levels of our women. 

Keywords: Gender equality, women, women managers, literature review, MAXQDA. 

 

1. GİRİŞ 

Toplumlarda üretim yapılanmaları ve kapitalist anlayışın ortaya çıkmasıyla birlikte kadınlarla 

erkekler arasındaki ayrımın temelleri atılmıştır. Tarihsel gelişim içerisinde iş tanımları, iş 

koşulları ve iş ortamları genellikle erkeklere yönelik belirlenmiş bu durum ise iş dünyasında 

kadınların ikinci plana itilmesini beraberinde getirmiştir (Nergiz & Yemen, 2011: 196). 

Özellikle sanayi devriminden sonra kadınların çalışma hayatın girmesi, bilgisini, sahip olduğu 

özelliklerini sisteme dahil etmesi ve emeklerini ücret karşılığında sunmasıyla birlikte kadınlar 

çalışan pozisyonunda iş yaşamında yer almaya başlamıştır. Ancak kültür, inançlar, toplumsal 

önyargılar nedeniyle kadınlar eğitim, iş ve meslek olanaklarından yetince faydalanamamakta, 

erkekler ile eşit haklara sahip olamamaktadır. Özellikle iş hayatının genellikle erkek egemen 

yapıda olması kadınların hem sonradan gelen olmasına hem de ikinci plana atılmasına neden 

olmaktadır (Estes vd., 2007; Utma, 2019). Temel olarak günümüzde yaşanan pek çok gelişme 

ve yönetsel teşviklere rağmen maalesef kadınlar çoğunlukla tek düze işlerde çalışmaya ve 

erkeklerden çok daha az ücret almaya devam etmektedir (Giddens, 2000: 340). Kimi zaman 

erkekler kulübü olarak tanımlanan iş hayatında yönetim kademesine kadınlar oldukça geç 

girmiştir. Bu nedenle erkeklerden daha iyi eğitimli ve tecrübe sahibi pek çok kadın üst yönetim 

kademelerine yükselme aşamasında erkekler ile aynı şansa sahip olmamaktadır (Aytaç vd., 

2002: 26). Ancak özellikle son yıllardaki sosyokültürel, ekonomik ve teknolojik değişimler 

kadınların işletmelerde daha üst yönetim görevlerine gelmelerini desteklemiş böylece kadınlar 

erkeklerle aralarındaki farkı hızla kapatmaya başlamışlardır (Barutçugil, 2002).  

İş yaşamında cinsiyet eşitsizliği incelendiğinde, yasal düzenlemelerde cinsiyet eşitsizliğine 

yönelik yasaların varlığı; temelde sorunun aslında yasal düzenlemelerden değil 

uygulamalardaki eksikliklerden kaynaklandığını göstermektedir (Weichselbaumer, 2003). 

Cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçilmesi noktasında uluslararası politikaların yanı sıra üst düzey 

yöneticilerin de birer değişim ajanı olarak görev yapması beklenmektedir (Cortis vd., 2022). 

Çünkü kadınların iş gücü piyasasında ve yönetim kademelerinde daha fazla görev alması 

sonucu, cinsiyet eşitliğinin sağlanması ülkelerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerini 

arttırmaktadır (Ruiz vd., 2022). Bu bağlamda, çalışmada sürdürülebilir kalkınma amaçlarından 

biri olan cinsiyet eşitliği bağlamında kadın yöneticilere yönelik yapılan çalışmalar incelenerek 

kadın yönetici sorunsalına yönelik bir değerlendirme yapılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde 

kavramsal çerçeveye yer verilmiştir. İlerleyen bölümlerde araştırma deseni ve bulgular 

aktarılırken sonuç ve öneriler bölümüyle çalışma sonlandırılmıştır.   
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Cinsiyet eşitliği ilkesiyle toplumun yarısını oluşturan kadınların sahip oldukları bilgi birikimleri 

ve tecrübelerinden faydalanılması, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi ve böylece 

sürdürülebilir kalkınmada gelişmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Klasik kalkınma anlayışı 

niteliksel büyümeyi hedef alırken bütünsel bir gelişmeyi amaçlayan ve kalkınmada 

sosyoekonomik ve çevresel boyutları dikkate alan sürdürülebilir kalınmaya ulaşmada kadın 

nüfusun potansiyelinin yaşama aktarılması gerekmektedir (Güneş vd., 2021: 1595).  

Kadınların iş yaşamında yer almaları 1970 yıllarının sonlarına doğru olsa da 1980 yılına 

gelindiğinde kadınların iş hayatında yer almalarına yönelik bakış açısı olumlu yönde büyük 

değişmelere uğramıştır (Yılmaz, 2020). 1980’li yıllar kadınların yönetsel görevler almaları 

açısından olumlu bir izlenim oluşturmasına rağmen 1980’lerin sonuna doğru bu durum durağan 

hale gelmiştir (Negiz ve Yemen, 2011: 199). Yönetsel görevlerdeki kadın yönetici oranı 1985 

yılında %6 iken, 1989 yılında bu oran %3,9’a düşmüş ve 1990’larda ise %4,2 oranlarında 

seyretmiştir (Acuner ve Sallan, 1993: 81). Özellikle 1990’lardan itibaren yöneticilik 

görevlerine yükselen kadınların sayısı artış göstermiş olsa dahi günümüzde kadınlar yöneticilik 

konusunda erkeklerden daha az tercih edilmektedir.  

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı içerisinde kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın 

ortadan kaldırılması amaçları yer alsa da dünyada kadın yöneticilerin sayısı henüz istenilen 

düzeyde değildir. Türkiye’de ise Sermaye Piyasası Kurulu gibi kurumların kadın yönetici 

sayısını arttırmaya yönelik tavsiye niteliğinde kararları olmasına rağmen kadın yöneticilerin 

sayısı dünya ortalamasının oldukça kalmaktadır. Türkiye gibi geleneksel bir yapıya sahip 

toplumlarda yasal teşvikler olmasına karşın kadınların yöneticilik görevlerine gelmesinde bazı 

engeller bulunmaktadır (Nergiz ve Yemen, 2011: 198).  

Kolektif kültürlerde yapılan araştırmalara bakıldığında, kadın yöneticilerin kariyer tercihlerinde 

toplumsal cinsiyet rollerinin ve ataerkil toplum yapısının kadınların iş gücü piyasasındaki 

varlıklarını engellediği sonucuna ulaşılmaktadır (Budhwar vd., 2005; Woodhams vd., 2014; 

Metcalfe, 2008). Genellikle kadınların iş gücü piyasasındaki durumuna yönelik yapılan 

değerlendirmelerde; kadınların yönetim pozisyonlarına gelememesi nedenleri arasında işe 

bağlılık duymama, yüksek iş değiştirme potansiyelinin olması, aile sorumlulukları nedeniyle iş 

hayatına sınırlı katılma durumu gibi nedenler ön plana çıkmaktadır (Acuner & Sallan, 1993: 

70). Ayrıca kadınların erkekler kadar dayanaklı olmadığı, hızlı karar veremedikleri, kariyer 

odaklı hareket etmedikleri, duygusal ve kaprisli oldukları yönündeki inanışlar da ülkemizde 

kadınların yönetim görevleri almalarını engelleyen diğer unsurlar olarak görülmektedir 

(Akdemir vd., 2019). 

Kadınların işgücü piyasasında cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılığına maruz kaldığı 

görülmektedir (Parlaktuna, 2010: 1223). Özellikle kadın yöneticilerin karşılaştıkları zorlukların 

incelendiği çalışmalarda, cinsiyet eşitsizliği (Limon & Paçacı, 2022), cam tavan (Şahin vd., 
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2018), cam uçurum (Kalafatoğlu & Torun, 2022), toplumsal normlar (Arıkboğa, 2019), iş-özel 

hayat dengesizliği (Çetinoğlu vd., 2019), dışlanma (Bakan vd., 2022), düşük ücretlendirme 

(Kemer & Aslan, 2022) gibi kadınların mücadele ettiği engeller görülmektedir. Akademik 

çalışmalar ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaları konusunda farkındalık 

oluşturmakta ve katkı sağlamaktadır. Bu nedenle sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik 

akademik çalışmaların sayısının arttırılması gerekmektedir. Bu çalışmada Sürdürülebilir 

Kalkınma Amaçlarından biri olan “Cinsiyet Eşitliği” bağlamında kadın yöneticiler 

değerlendirilmekte ve alanda yer alan çalışmaların değerlendirilmesi yapılmaktadır.  

3. ARAŞTIRMA DESENİ 

Araştırmanın kapsamı; son 5 yılda kadın yöneticileri temel alan makalelerden oluşmaktadır. 

Çalışmanın örnekleminin belirlenmesi amacıyla, 2018-2022 yılları arasında (2022 yılı için ilk 

9 ay) Dergipark’ta yayınlanan ve içerisinde “kadın” kelimesi geçen makaleler taranmıştır. 

Yapılan tarama sonucunda 26 konu başlığında toplam 221 makale incelenmiştir. Yapılan 

incelemeler sonucunda, araştırmanın örneklemi kadın yöneticileri temel alan 28 makale olarak 

belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini oluşturan aşağıda bulunan Tablo 1’de detayları verilen 

28 makalenin incelenmesi noktasında MAXQDA programından yararlanılmıştır. 

Tablo 1 

Araştırmanın Örneklemi 

Yazar Yıl Makalenin Konusu 
Araştırma 

Yöntemi 

Akbaş & Bahar 2022 
Kadının yazılı tarihte yönetim ve iktidar ilişkilerindeki 

yerinin incelenmesi 

Literatür 

taraması 

Arıkboğa 2019 
2014 yerel seçimlerinde belediye meclislerinde kadın 

üyelerin değerlendirilmesi 

İkincil veri 

analizi 

Bakan vd.  2022 
Kadın yöneticilere karşı geliştirilen tutumun ele 

alınması 
Anket 

Baz  2021 

Üst düzey kadın yöneticilerin geleceğe yönelik kariyer 

hedefleri ve bu hedefleri etkileyen faktörlerin 

keşfedilmesi 

Görüşme 

Baz & Aslan 2021 
Üst düzey kadın yöneticilerin kariyer engellerinin 

incelenmesi 
Görüşme 

Çetinoğlu vd. 2019 
Kadın yöneticilerin iş- aile yaşam dengesini nasıl 

sağladığının ele alınması 
Görüşme 

Çıkmaz  2019 

Türk kamu örgütlerinde kadınların yöneticilik görevini 

yerine getirme sürecinde karşılaştıkları sorunların 

belirlenmesi 

Görüşme 



INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-VI 

December 20-22, 2022 
 

Abstracts Book 366 www.aegeanconference.com 

 

Debeş vd.  2021 

Kadın yöneticilerin toplumsal cinsiyet eşitliğine göre 

kadın rollerinin kariyerlerini etkileyip etkilemediğinin 

tespit edilmesi 

Anket 

Doğanalp & 

Ortakarpuz  
2021 

Kadın çalışan sayısının ve yönetim kurulunda kadın 

oranının işletme performansına etkisinin analiz edilmesi 

İkincil veri 

analizi 

İplı̇k & Ülbeğı̇  2021 

Kadın girişimcilerin yaşadıkları iş-aile zenginleşmesi ile 

yaşam ve kariyer tatminleri arasındaki ilişkilerin 

incelenmesi 

Anket 

İşler vd.   2018 
Kadın yöneticilerin farklı politik becerilerinin 

değerlendirilmesi 
Anket 

Kalafatoğlu & 

Torun  
2022 

Kadınların yönetici olmalarını engelleyen ya da 

kolaylaştıran unsurların tespit edilmesi 
Görüşme 

Karakaya & 

Reyhanoğlu 
2020 

Kadınların çalışma hayatında, yönetim pozisyonuna 

gelirken ve yönetim pozisyonunda karşılaştıkları 

zorlukların belirlenmesi 

Görüşme 

Kemer & Aslan  2022 

Kadınların turizm sektöründe çalışma ve yönetici 

pozisyonlarına gelme aşamalarında yaşadıkları 

deneyimlerini çözümleme 

Vignette 

tekniği 

Kısa & Şahin 2022 
Kadınların yönetici kademesinde karşılaştıkları 

sorunların belirlenmesi 
Görüşme 

Kurultay  2021 

Türkiye’de kadın yöneticilerin reklam ajanslarında 

toplumsal cinsiyet rollerini nasıl deneyimlediklerinin 

incelenmesi 

Görüşme 

Kütükçü  2018 
Kadın yöneticilerin demokratik liderlik eğilimleri ve 

çalışan bağlılığı arasındaki ilişkinin analiz edilmesi 
Anket 

Limon & 

Paçacı 
2022 Kadınların kadın yöneticiliğe bakış açısının anlaşılması Görüşme 

Litchka & 

Babaoğlan 
2018 

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerindeki kadın ve 

erkek müdürlerin nasıl liderlik yaptıklarının tespit 

edilmesi 

Görüşme 

Öcal  2022 

Yönetim kurulunda kadın üye varlığının şirketin 

muhasebe ve piyasa bazlı performansına olan etkisinin 

araştırılması 

İkincil veri 

analizi 

Pekel vd.  2021 

Yöneticilik yapan kadın personelin sosyal sermaye 

algısı ile iç girişimcilik davranışları arasındaki ilişkinin 

analiz edilmesi 

Anket 

Sağlam Arı vd. 2020 
Kadınların ve erkeklerin zihinlerindeki lider ve kadın 

lider prototiplerinin ortaya konulması 
Anket 
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Şarkaya & 

Çobanoğlu  
2020 

Yönetici kavramına ilişkin cinsiyet algılarının 

belirlenmesi ve kriz durumlarında kadınların atanmasına 

dair görüşlerinin incelenmesi 

Görüşme 

Şahin vd. 2018 
Yönetim kurullarında kadın yöneticilerin yönetim 

kurulu yapısı bağlamında analiz edilmesi 

İkincil veri 

analizi 

Talı̇  2022 
Kadın başkanların geçmişleri, aile bağları ve siyasi 

deneyimleri  

Örnek 

olay 

Tanrısevdi vd.  2019 
Kadın yöneticilerin kariyer süreçlerinde karşılaştıkları 

engellerin anlaşılması 
Görüşme 

Yıldırım & 

Çelikten  
2018 

Kadın yöneticilere yönelik algılanan liderlik 

davranışlarının analiz edilmesi 
Anket 

Yılmaz vd.  2021 
Kadın yöneticilerin, kariyer yapmalarının önündeki 

engellerin belirlenmesi 
Anket 
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırmanın örneklemini oluşturan makalelere dair ön bulgular Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 2’ye göre, incelenen 28 makale toplam 62 yazar tarafından hazırlanmıştır. Bu 

çalışmalardan sadece yedisi tek yazarlıdır. Makalelerin kaleme alındığı yazar incelemesinde 

kadın yazar sayısı 43 iken erkek yazar sayısının sadece 19 olduğu görülmektedir. Bu durum 

kadın yöneticilere yönelik olarak son 5 yılda hazırlanmış olan bu çalışmaların yine büyük bir 

oranda (%69) kadınlar tarafından yapıldığını göstermektedir.   

Tablo 2 

Araştırmanın Örneklemine İlişkin Ön Bulgular 

Veri Seti Hakkında Temel Bilgiler 

Zaman Aralığı 2018-2022 

Kaynaklar 221 

Yazarlar İlişkin Temel Bilgiler 

Yazar Anahtar Sözcükleri 115 

Toplam Yazar Sayısı 62 

Tek Yazarlı Yazarların Sayısı 7 

Birden Fazla Yazarların Sayısı 55 

Kadın Yazar Sayısı 43 

Yayın Türüne İlişkin Bilgiler 

Makale 28 

Araştırma kapsamında incelenen çalışmaların yıllara göre dağımı Grafik 1’de verilmiştir. 

Grafik 1’de görüldüğü üzere, çalışmaların beşi 2018, dördü 2019, üçü 2020, sekizi 2021 yılında 

ve sekizi 2022 yılı Ekim ayına kadar yayınlanmıştır. 2020 yılında pandeminin de etkisiyle kadın 

yöneticilere yönelik araştırma sayısında azalma görülse bile 2021 yılından bu yana alandaki 

çalışmaların sayısı artmaya devam etmektedir. 
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Grafik 1. Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı 

 

Aşağıda yer alan Tablo 3’te araştırma kapsamında yer alan makalelerin yazarlarının bağlı 

olduğu üniversite bilgileri bulunmaktadır. Buna göre, Ankara Hacı Bayram Veli, Aydın Adnan 

Menderes, Çağ, Karadeniz Teknik, Marmara, Akdeniz Karpaz ve Sivas Cumhuriyet 

üniversiteleri 3’er yazar ile kadın yönetici bağlamında en çok yayın yapan yazarların bağlı 

olduğu üniversiteler olarak tespit edilmiştir. Ayrıca bir makalede yer alan tüm yazarlar Millî 

Eğitim Bakanlığına bağlı bir ilkokulda görev almaktadır. Bunun dışında biri Kıbrıs olmak 

üzere, 5 yazarın yurt dışındaki üniversitelere bağlı olarak görev yaptığı görülmektedir. 

Tablo 3 

Yazarların Bağlı Olduğu Üniversiteler 

Üniversite Yazar Sayısı 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 3 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 3 

Çağ Üniversitesi 3 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 3 

Marmara Üniversitesi 3 

Akdeniz Karpaz Üniversitesi 3 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  3 
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Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 1 

Bozok Üniversitesi 1 

Çukurova Üniversitesi 1 

Erciyes Üniversitesi 1 

Gaziantep Üniversitesi 1 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 1 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 1 

İstanbul Gedik Üniversitesi 1 

İstanbul Gelişim Üniversitesi 1 

Kadir Has Üniversitesi 1 

Loyola Üniversitesi 1 

Mersin Üniversitesi 1 

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi 1 

Süleyman Demirel Üniversitesi 1 

Toros Üniversitesi 1 

The Bohdan Khmeknytsky National Üniversitesi 1 

 

İlgili çalışmaların anahtar kelimelerinin MAXQDA programı aracılığıyla taranmasına ilişkin 

sonuçlar Tablo 4’te verilmiştir. Tablo 4’te görüldüğü gibi; kadın yönetici (%60,71), cam tavan, 

kariyer engelleri (%14,29), liderlik, toplumsal cinsiyet, yönetim kurullarında kadın (%10,71), 

kariyer gelişimi, cinsiyet, kariyer, toplumsal cinsiyet rolleri, üst düzey kadın yönetici ve kadın 

(%7,14) anahtar kelimeleri ön plana çıkmaktadır.  

Tablo 4 

Anahtar Kelime Taraması 

Anahtar Kelimeler Belgeler Yüzde 

Kadın yönetici 17 60.71 

Cam tavan, kariyer engelleri  4 14.29 

Liderlik, toplumsal cinsiyet, yönetim kurullarında kadın  3 10.71 

Kariyer gelişimi, cinsiyet, kariyer, toplumsal cinsiyet rolleri, üst düzey 

kadın yönetici, kadın 
2 7.14 

Cinsiyet rolü, demokratik liderlik, devam bağlılığı, eğitim örgütleri, 

eğitim yöneticileri, elma kurdu sendromu, erkek müdür, erkek yönetim 

biçimi, fenomenoloji, iktidar, iş ve aile yaşam dengesi ölçeği, iş-aile 

zenginleşmesi, işletme performansı, belediye meclisleri, kadın çalışanlar, 

kadın devlet başkanı, kadın eğitim yönetici, kadın girişimci, kadın 

istihdamı, kadın lider, kadın müdür, kadın tarihi, kadın üyeler, 

1 3.57 
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belediyenin nüfus büyüklüğü, kalıp yargılar, kalıplaşmış yargılar, kaos, 

BİST 50, çalışan bağlılığı, aile bağı, kariyer planlaması, kariyer tatmini, 

konaklama işletmeleri, kurumsal yönetim, Latin Amerika, lider, lider 

prototipleri, cam uçurum, normatif bağlılık, okul müdürü, okul yöneticisi, 

ordu ili, örgüt, örtük liderlik teorisi, otel işletmeleri, politik beceri, 

reklam ajansı, reklamcılık, siyasi deneyim, siyasi temsil, sorunlar, sosyal 

sermaye, spor işletmesi, tarih, temsil, TOBİN Q oranı, aktif karlılığı, 

toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsiyet çeşitliği, Türk kamu örgütleri, cinsiyet 

eşitliği, vignette tekniği, yaş, yaşam tatmini, yönetici, yöneticilere karşı 

tutum, yönetim, yönetim kurulları, cinsiyet kotası 

Çalışmanın örneklemini oluşturan makalelerin bütününe ilişkin olarak MAXQDA programı 

aracılığıyla yapılan kelime sıklığı taraması sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. Makalelerde kelime 

sıklığı taranırken, sıklıkla karşılaşılabilen ama çalışma için anlamlı kabul edilmeyecek olan 

daha, ve, gibi, bu, ise ve benzeri ifadeler kelime sıklığı taraması dışında bırakılmıştır. Tablo 5 

incelendiğinde, 28 makalenin tamamında kadın kelimesinin geçtiği, kadınların, women, 

yönetici, yönetim, yöneticilerin, kariyer, erkek, sosyal, cinsiyet kelimelerinin ise en sık 

kullanılan ilk 10 kelime olduğu görülmektedir.  
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Tablo 5 

Kelime Sıklığı Taraması 

Sözcük Derece Frekans % Belgeler Belgeler % 

Kadın 1 2967 1.74 28 100.00 

Kadınların 2 1059 0.62 26 92.86 

Women 3 1014 0.59 27 96.43 

Yönetici 4 842 0.49 23 82.14 

Yönetim 5 781 0.46 25 89.29 

Yöneticilerin 6 644 0.38 26 92.86 

Kariyer 7 622 0.36 19 67.86 

Erkek 8 576 0.34 24 85.71 

Sosyal 9 479 0.28 26 92.86 

Cinsiyet 10 473 0.28 25 89.29 

İş 11 449 0.26 25 89.29 

Çalışma 12 424 0.25 26 92.86 

Kadınlar 13 422 0.25 25 89.29 

Female 14 417 0.24 26 92.86 

Eğitim 15 395 0.23 25 89.29 

Gender 16 385 0.23 24 85.71 

Liderlik 17 382 0.22 15 53.57 

Career 18 377 0.22 15 53.57 

Toplumsal 19 351 0.21 26 92.86 

Sahip 20 325 0.19 24 85.71 

Araştırma kapsamında yer alan ilgili çalışmaların önemli bir bölümünde yönetim faaliyetlerine 

odaklanılmakta ve kadınların karşılaştıkları zorluklar, engeller, cam tavan konuları 

incelenmektedir. Ek olarak, sosyal yaşamda kadının rolü, toplumsal cinsiyet, iş ve eğitim 

kavramları da ele alınmaktadır. Bu çalışmalarda ön plana çıkan kavramlara ilişkin yapılan 

inceleme sonuçları Tablo 6'da yer almaktadır. Kadınların karşılaştıkları zorlukların bu 

çalışmalarda ne ölçüde ele alındığına dair bir durum tespiti yapabilmek için aynı cümle için 

kadın kelimesi ile mücadele, sor, güç, engel, sorun ve problem kelimeleri taranmıştır. 

Çalışmaların %96’sında kadın ve engel kelimelerinin, %50’sinde ise kadın ve problem 

kelimelerinin aynı cümle içinde kullanıldığı görülmektedir.   
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Tablo 6 

Kelime Grubu Taraması 

Kelime Grubu Bulunma Sayısı Belge Sayısı Yüzdesi (%) 

Kadın + Engel 319 23 95,83 

Kadın + Zor 193 19 79,17 

Kadın + Sorun 191 21 87,50 

Kadın + Güç 113 20 83,33 

Kadın + Mücadele 63 14 58,33 

Kadın + Problem 27 12 50,00 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmanın amacı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından biri olan “Cinsiyet Eşitliği” 

bağlamında kadın yöneticilere yönelik yapılan çalışmaları incelemektir. Çalışmanın kapsamını; 

son beş yılda Dergipark’ta yayınlanan ve kadın yöneticileri temel alan 28 adet makale 

oluşturmaktadır. Bu makaleleri yöntemleri incelendiğinde bir literatür taraması, bir örnek olay 

çalışması, dört ikincil veri analizi, dokuz anket uygulaması ve biri Vignette tekniği olmak üzere 

toplam 12 görüşme metodu kullanılmıştır. Araştırmanın örnekleminde yer alan çalışmaların 

metodolojik yöntemlerinin farklı olması bu çalışmaya zenginlik katmıştır.  

Araştırma kapsamında yer alan çalışmaların yıllara göre dağılımı incelendiğinde, 2020 yılında 

pandeminin etkisiyle beraber kadın yöneticilere yönelik araştırma sayısında azalma görülse bile 

2021 yılından bu yana alandaki çalışmaların sayısı artmaya devam etmektedir. Hatta 2022 yılı 

Ekim ayına kadar olan süreçte 2021 yılında gerçekleştirilen yayın sayısının yakalandığı 

görülmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de cinsiyet eşitliğinin arttırılması yönünde 

uygulanan politikalar neticesinde bu alana yönelik çalışmaların sayısının daha da artacağı 

öngörülmektedir.  

Bu çalışmanın sonucunda, kadın yöneticilerin yönetim süreçlerinde karşılaştıkları engeller, üst 

düzey kadın yönetici, cam tavan, kariyer engelleri, liderlik, toplumsal cinsiyet, kariyer gelişimi, 

sosyal yaşam, aile-iş dengesi gibi kavramlar ışığında incelendiği görülmektedir. Çalışmaların 

neredeyse tamamında kadın yönetici kavramı karşılaşılan engeller ile ele alınmaktadır. Buradan 

hareketle, cinsiyet eşitliğinin sağlanması için uygulanan çeşitli politikalara rağmen kadın 

yönetici sayısında istenen artışın henüz yakalanamadığı ve kadın yöneticilerin bu süreçte ciddi 

engeller ile karşılaştığı söylenebilir. 

Literatürde yer alan araştırmaların incelendiği bu çalışma ile literatüre teorik katkı sunulurken 

kadınlarımızın farkındalık düzeyleri arttırılarak pratik katkı sağlanmaktadır. Çalışmaya ait 

birtakım sınırlılıklar bulunmaktadır. Öncelikle çalışmanın Dergipark veri tabanında 

yürütülmesi ve belli alanlarla sınırlandırılması temel kısıtları oluşturmaktadır. Gelecekte 

Scopus veri tabanı gibi farklı veri tabanları da dahil edilerek bibliyometrik analiz yöntemiyle 

yapılacak çalışmalarda araştırmaya ait kısıtlar aşılabilir. 
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Son olarak cinsiyet eşitliği bağlamında kadın yöneticilere yönelik yapılan çalışmaların 

incelenmesi hala yapılması gerekenler olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda çalışmanın bazı 

önerileri bulunmaktadır. Öncelikle kadın yöneticilerin iş hayatında daha fazla görev alabilmesi 

için zorunlu kota uygulamasına gidilmesi gibi bazı yasal düzenlemelerin yapılması yararlı 

olacaktır. Daha önce de değinildiği üzere yasal düzenlemeler tek başına yeterli olmayacağından 

konu ile ilgili farkındalığın arttırılması yönünde çaba gösterilmelidir. Akademisyenlerin konu 

hakkında daha fazla araştırma yapması, proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi özellikle 

uygulama ayağında özel sektör temsilcilerinin yapacağı eğitim ve bilgilendirme programları 

olumlu katkılar sağlayacaktır. 
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ÖZET 

İnsan kaynakları yönetiminin işlevleri; işe alım, eğitim ve geliştirme, motivasyon ve devamlılık 

sağlama olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Şüphesiz ki en önemli işlev işe alım faaliyetidir. 

Çünkü tüm süreç işe alım faaliyeti ile başlamaktadır. Bu sürecin kötü yönetilmesi ya da süreç 

sonunda işin niteliklerine ya da görev tanımına uygun olmayan bir adayın işe alınması ile 

sonuçlanması birtakım maliyetleri de beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla aday seçimi 

işletmeler açısından son derece önemli hale gelmektedir. İşletmeler bu gibi durumların etkisini 

en aza indirebilmek adına öncelikle işe alım süreçlerine yapay zekayı dahil etmekte; ardından 

tüm işlevler içerisinde aktif olarak kullanmaktadırlar.  

Diğer yandan motivasyon işlevi içerisinde de yapay zekanın aktif olarak kullanıldığı göze 

çarpmaktadır. Çalışanların ödüllendirilmesinden çalışan memnuniyetine; işletme kültürüne 

uyumdan o işletmeye bağlılık sağlamaya hatta kariyer planlamalarına kadar pek çok alanda 

çalışanların motive edilmesi için yapay zekâya başvurulmaktadır. Ayrıca yapay zekâ sayesinde 

elde edilen verilerin işlenmesi ile çalışanlardan elde edilen girdiler çalışan etkileşimleri 

konusunda işletmeye bilgi sağlamakta; verimlilik ve performans artışlarını desteklemektedir. 

Yapay zekanın aktif olarak kullanıldığı bir diğer işlev eğitim ve geliştirme işlevidir. Yapay zekâ 

sayesinde eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi noktasında çalışanların bireysel istek ve ihtiyaçları 

ön planda tutulmaktadır. Bunun yanı sıra yapay zekâ uygulamaları çalışanların işletme 

içerisinde gelişimlerini desteklemek adına bu kişilerin beceri ve davranışlarının sürekli olarak 

analiz edilmesini kolaylaştırmaktadır. 

Yapay zekanın kullanıldığı diğer işlev; devamlılık sağlama işlevidir. Verimli bir çalışanın elde 

tutulması o çalışanın işe alınması kadar zordur. Dolayısıyla yapay zekâ teknolojileri bu 

çalışanların işletmede devamlılığını sağlamak için kolaylıklar sunmaktadır. Dijital sanal 

asistanlar çalışanların günlük çalışma hayatını kolaylaştırırken; kişiselleştirilmiş ve 

uyarlanabilir kullanıcı deneyimiyle güçlendirilen yapay zekâ uygulamaları çalışanların uzun 

çalışma saatleri içerisinde üretkenliklerini korumakta; iş yaşam dengesini kurmaları açısından 

fırsat tanımaktadır. Diğer yandan yapay zekanın işletme içerisinde işlediği veriler sayesinde, 

üretim süreçleri içerisinde karşılaşılan sorunlu alanlarda iyileştirmelerin yapılması yüksek 
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işgücü devir oranının azaltılmasında etkili olabilmektedir. Böylelikle işletme içerisinde yaşanan 

yüksek işgücü devir oranına ilişkin nedenler ve çözüm önerileri geliştirilebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İşe Yerleştirme, Eğitim ve Geliştirme, Motivasyon, Devamlılık Sağlama, 

Yapay Zekâ. 

 

ABSTRACT 

Functions of human resource management are recruitment function, training and development 

function, motivation function and maintenance function. The most important function is 

undoubtedly recruitment activity. Because the whole process starts with the recruitment 

activity. Poor management of this process or hiring a candidate who is not suitable for the job 

qualifications or job description at the end of the process brings some costs. Therefore, 

candidate selection becomes extremely important for businesses. In order to minimize the 

impact of such situations, businesses first include artificial intelligence in their recruitment 

processes. Then they actively use artificial intelligence in all functions. 

On the other hand, it is noticeable that artificial intelligence is actively used in the motivation 

function. Artificial intelligence is used to motivate employees in many fields, like rewarding 

employees, ensuring employee satisfaction; adaptation to the organizational culture, 

commitment to the organization, career planning. In addition, the data obtained within the 

organization is processed with artificial intelligence. This provides information to the 

organization about employee interactions. This situation supports employee productivity and 

performance increases. 

Another function where artificial intelligence is actively used is the training and development 

function. Artificial intelligence applications help to prioritize individual wishes and needs in 

determining the training needs of employees. These applications facilitate the continuous 

analysis of the skills and behaviors of the employees. And with these applications, the 

development of the employees within the company is constantly supported. 

Other function using artificial intelligence is maintenance function. Retaining an efficient 

employee is as difficult as hiring that employee. Therefore, artificial intelligence technologies 

offer conveniences to ensure the continuity of these employees in the business. Digital virtual 

assistants make the daily working life of employees easier. Employees' productivity is protected 

during long working hours with artificial intelligence applications powered by personalized and 

adaptive user experience, and these applications provide employees with an opportunity to 

establish a work-life balance. On the other hand, these practices enable improvements in 

problematic areas encountered in production processes and can be effective in reducing the high 

turnover rate. In this way, reasons and solutions for the high labor turnover rate experienced in 

the organization can be developed. 

Keywords: Recruitment, Training and Development, Motivation, Maintenance, Artificial 

Intelligence.
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MOBİL KIYAFET ALIŞVERİŞİNDE GÜVENİN ÖNCÜLLERİ 

ANTECEDENTS OF TRUST IN MOBILE APPAREL SHOPPING 

 

Görkem ERDOĞAN 

Dr. Ankara Bilim Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü, Ankara 

ORCID NO: 0000-0002-2417-2718 

 

ÖZET 

Bu çalışma, mobil kıyafet alışverişi yapan Ankara’da yaşayan tüketicilerin güvenini etkileyen 

faktörlerin incelenmesini hedeflemiştir. Kolayda örnekleme yöntemi kullanılan çalışmada 

veriler, 411 katılımcıdan anket yoluyla toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak algılanan 

kullanım kolaylığı ölçeği, hizmet sağlayıcısına aşinalık ölçeği, yapısal güvence ölçeği, güvenlik 

ve gizlilik endişeleri ölçeği, güven eğilimi ölçeği, güven ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen 

veriler SPSS 26 ve AMOS 24 programları kullanılarak yapısal eşitlik modeliyle analiz 

edilmiştir. Çalışmanın hipotezlerinin sınanmasına yönelik gerçekleştirilen analizler sonucu 

algılanan kullanım kolaylığının, hizmet sağlayıcısına aşinalığın, yapısal güvencenin ve güven 

eğiliminin güven üzerinde etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca gizlilik ve güvenlik 

endişelerinin güven üzerindeki etkisinin negatif ve anlamlı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Elde 

edilen sonuçlar, müşterinin güven düzeyinin arttırılması açısından kıyafet mobil ticareti 

faaliyeti gösteren işletmelere ve reklamcılara fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Güven, kıyafet mobil ticareti, mobil alışveriş. 

 

ABSTRACT 

This study aimed to examine the factors affecting the trust of consumers living in Ankara using 

mobile apparel shopping. In the study, in which convenience sampling method was used, data 

were collected from 411 participants through questionnaires. Perceived ease of use scale, 

familiarity with the service provider scale, structural assurance scale, privacy and security 

concerns scale, trust tendency scale, trust scale were used as data collection tools. The data 

obtained were analyzed by using SPSS 26 and AMOS 24 programs with the structural equation 

model. As a result of the analyzes carried out to test the hypotheses of the study, it was 

determined that perceived ease of use, familiarity with the service provider, structural assurance 

and trust tendency had an effect on trust. In addition, it was found that the effect of privacy and 

security concerns on trust was negative and significant. It is thought that the results obtained 

will benefit businesses and advertisers operating in apparel mobile commerce in terms of 

increasing the level of trust of the customer. 

Keywords: Trust, apparel mobile commerce, mobile shopping. 
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GİRİŞ 

Son yıllarda, mobil telekomünikasyon teknolojisinin ilerlemesi, mobil ticaretin küresel olarak 

hızla yayılmasını sağladı (Chan ve Chong, 2013). Elektronik ticaretle karşılaştırıldığında mobil 

ticaret anında alışveriş, her yerde bulunabilirlik, yerelleştirme ve kişiselleştirme gibi benzersiz 

bir dizi avantaj sunmaktadır (Wang vd., 2015). İnternet özellikli mobil cihazlar ile 

gerçekleştirilen mobil ticaret, sunduğu bu faydalar sayesinde gün geçtikçe daha da kullanılmaya 

başlanmıştır.  2017 yılında tüm perakende elektronik ticaretin yüzde 58,9'unu mobil ticaret 

kanalı kapsamaktayken bu oran 2021’de %72,9’a ulaşmıştır (Statista, 2022).  

Bir bütün olarak mobil ticareti analiz eden önceki çalışmalarla karşılaştırıldığında, Holmes vd. 

(2013) ürüne özel mobil ticaret çalışmalarının daha uygulanabilir bulgular üretebileceğini öne 

sürmüştür. Elektronik ticaret yoluyla satılan en popüler tüketici ürünlerinden biri özel mobil 

ticaret kategorisi olan kıyafettir. Türkiye’de internet üzerinden 2021 yılının ilk üç ayı içerisinde 

ürün siparişi veren ya da satın alan bireylerin %70,7'si giyim, ayakkabı ve aksesuar satın alarak 

tüketiciler internet üzerinden en çok bu ürün grubuna ilgi göstermiştir (TUİK, 2021). Aynı 

şekilde mobil alışveriş yapan her iki kişiden biri kıyafet sektöründe satın alma işlemini 

gerçekleştirmektedir (Bkm Express, 2021). Diğer taraftan 2021 yılı sonu itibariyle elektronik 

ticaretin genel ticarete oranının %19’da kalması (Eticaret, 2022), mobil kıyafet alışverişini 

yapan daha fazla tüketicinin nasıl çekileceği sorusunun öne çıkmasına neden olmaktadır. 

Kıyafet mobil ticareti üzerine geçmiş çalışmalardan Sun ve Chi (2019) ABD’li tüketicilerin, 

Chi (2018) Çinli müşterilerin kıyafet mobil ticaretini benimsemesini araştırmışlardır. Bununla 

birlikte, mobil kıyafet alışverişi yapan kullanıcıların güvenlerini etkileyen unsurlar çok sınırlı 

sayıda incelenmiştir. Bu araştırmanın amacı, mobil kıyafet alışverişi yapan tüketicilerin 

güvenini etkileyen faktörleri belirlemektir. Teknoloji kabul modelinden kullanım kolaylığı 

değişkeni alınmıştır. Diğer taraftan hizmet sağlayıcısına aşinalık, yapısal güvence, güvenlik ve 

gizlilik endişeleri ve güven eğilimi değişkenleri de güvenin belirleyicileri olarak yer almaktadır. 

Mobil kıyafet alışverişini yapan Türkiye’de yaşayan tüketicilerin güvenini etkileyen önemli 

faktörler istatistiksel olarak belirlenerek literatüre katkı sağlanması hedeflenmektedir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Güven 

Çevrimiçi işlemlerde yer alan büyük belirsizlik ve risk nedeniyle güven, elektronik ticaret 

bağlamında önemli bir kavram haline gelmiştir. Bir tarafın diğer tarafın gelecekteki davranışına 

yönelik olumlu beklentiye dayalı olarak savunmasız olma isteğini yansıtır (Schoorman vd., 

2007). Güven ilişkisi, güvenilen tarafın iyi niyetli davranacağını varsayar; güvenen taraf, 

güvenilen tarafı beklentiyi karşılaması için kontrol edemez veya zorlayamaz ve bu iki taraf 

arasında belirli bir düzeyde bağımlılık vardır (Whitener vd., 1998). 
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Sun ve Chi (2019) ABD'li tüketicilerin kıyafet mobil ticaretini kullanma niyetlerini etkileyen 

temel faktörleri belirlemek yaptıkları çalışmada güven değişkeninin güvenlik ve gizlilik 

endişeleri ile negatif yönlü, geçmişte yapılan mağaza dışı deneyimi ile ise pozitif yönlü ilişki 

içerisinde olduğunu belirlemiştir. İlk güvenin, mobil ödemenin kullanıcı tarafından 

benimsenmesi üzerindeki etkisini inceleme amacıyla yaptığı çalışmada Zhou (2011a) algılanan 

her yerde bulunabilmenin, algılanan güvenliğin ve algılanan kullanım kolaylığının güveni 

etkilediği sonucuna ulaşmıştır. 

Algılanan Kullanım Kolaylığı 

Algılanan kullanım kolaylığı "kişinin belirli bir sistemi kullanmanın çaba gerektirmeyeceğine 

inanma derecesi" olarak tanımlanmıştır (Davis, 1989: 381). Zhou (2011a) masaüstü 

bilgisayarlarla karşılaştırıldığında, mobil cihazların daha küçük ekranlar ve klavye, daha düşük 

çözünürlük gibi bazı kısıtlamaları olmasından dolayı kullanıcıların mobil ödemeyi kullanmakta 

zorlanabileceklerini ve bu durumun kullanıcıların güvenini etkileyeceğini ifade etmiştir. 

Geçmiş çalışmalar mobil ticarette (Li ve Yeh, 2010) ve mobil ödemelerde (Zhou, 2011a) 

algılanan kullanım kolaylığının güven üzerinde etkisi olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Literatürde 

yer alan çalışmalar ışığında aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir. 

H1: Algılanan kullanım kolaylığının güven üzerinde istatistiki açıdan anlamlı etkisi vardır. 

Hizmet Sağlayıcısına Aşinalık 

Gefen (2000), bir hizmet sağlayıcısına aşinalığın, bir elektronik ticaret işleminde satın alma 

süreci de dahil olmak üzere önceki etkileşimlere dayanan deneyim ve bilgilerden 

kaynaklandığını belirtmiştir. Güven, kişinin diğer tarafla deneyimden kaynaklanan güvenle 

ilgili bilgi birikimi ile zamanla gelişmektedir (Lewicki ve Bunker, 1995). Wang vd. (2015) 

mobil bankacılık hizmeti kapsamında yaptıkları çalışmada kullanıcının hizmet sağlayıcısına 

aşinalığın artmasıyla beraber güveninin de arttığı sonucuna ulaşmışlardır. Bu bilgilerden 

hareketle aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir. 

H2: Hizmet sağlayıcısına aşinalığın güven üzerinde istatistiki açıdan anlamlı etkisi vardır. 

Yapısal Güvence 

Yapısal güvence, ödeme güvenliğini sağlamak için yasal ve teknolojik yapıların var olduğu 

anlamına gelmektedir (Zhou, 2011b). Mobil ticaret bağlamında taahhütleri, garantileri, 

düzenlemeleri, sigortaları, sözleşme hüküm ve koşullarını kapsayan yapısal güvence, satıcının 

güvenilirliğini gösterir ve sisteme karşı güvenin oluşturulmasına yardımcı olur (Afshan ve 

Sharif, 2016; Wang vd., 2015). Aynı şekilde Xin vd. (2015) mobil ödeme sistemlerinde yapısal 

güvencenin güven üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna varmışlardır. Bu 

çalışmalar ışında aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir. 

H3: Yapısal güvencenin güven üzerinde istatistiki açıdan anlamlı etkisi vardır. 
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Güvenlik ve Gizlilik Endişeleri 

Gizlilik, tüketicilerin kişisel bilgilerinin yetkisiz paylaşımı ve internet üzerinden alışveriş 

davranışlarının izlenmesiyle ilgili algılarını ifade eder (Limbu vd., 2011). Güvenlik, 

tüketicilerin internet üzerinden gerçekleştirilen finansal işlemlere ilişkin etik algısını ifade eder 

(Matemba ve Li, 2018). Mobil ticaret bağlamında tüketiciler, mobil uygulamaların veya mobil 

web sitelerinin olası kötü amaçlı yazılımlara ve virüslere karşı korunmasını, böylece finansal 

işlemlerini sorunsuz şekilde tamamlamalarını beklerler (Sarkar vd., 2020). Diğer taraftan 

kullanıcıların mobil kıyafet alışverişi işlemleri sırasında kredi kartı, telefon numarası, ev adresi 

gibi önemli bilgilerini paylaşması gerektiğinden, tüketicilerin güvenlik ve gizlilik endişeleri 

önemli konulardan biri haline gelmiştir. Wu vd. (2012) çevrimiçi ortamlarda güvenlik ve 

gizlilik endişeleri ile güven arasındaki negatif ilişkiyi ortaya koymaktadır. Aynı şekilde Sun ve 

Chi (2019) kıyafet mobil ticareti kapsamında tüketicilerin güvenlik ve gizlilik endişelerinin, 

güven ile negatif yönde ilişkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu çalışmalar göz önünde 

bulundurulduğunda aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir. 

H4: Güvenlik ve gizlilik endişelerinin güven üzerinde istatistiki açıdan negatif ve anlamlı etkisi 

vardır. 

Güven Eğilimi 

Güven eğilimi, bir kişinin çeşitli durumlarda başkalarına güvenme yatkınlığını temsil 

etmektedir (McKnight vd., 1998). Kişilik tipleri, deneyimler ve geçmişin bir sonucu olarak 

şekillenen güvenme eğilimleri farklı yaşam deneyimleri olan farklı kültürlerdeki bireylerde 

değişiklik gösterecektir (Lin, 2011). Yüksek güven eğilimi olan kullanıcılar, yeni teknolojilere 

karşı olumlu tutumlara sahip olma eğiliminde olacaklar ve böylece mobil kıyafet alışverişi 

sırasında daha kolay güven inşa edeceklerdir. Geçmiş çalışmalar sonucunda mobil bankacılık 

kapsamında (Zhou, 2011b; Wang vd., 2015), mobil ödeme sistemlerinde (Xin vd., 2015) güven 

eğilimi ve güven arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar 

doğrultusunda araştırılmak üzere aşağıdaki hipotez kurulmuştur. 

H5: Güven eğiliminin güven üzerinde istatistiki açıdan anlamlı etkisi vardır. 

Araştırma modeli Şekil 1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 1. Araştırma Modeli 

YÖNTEM 

Araştırma Evreni ve Örneklem 

Araştırma evreni olarak Ankara’da yaşayan mobil kıyafet alışverişi yapan kişiler tercih 

edilmiştir. Araştırma kapsamında, kolayda örnekleme metoduyla 425 anket formu dağıtılmış, 

geçersiz 14 anket formu çıkarıldıktan sonra 411 anket formu değerlendirilmek üzere kabul 

edilmiştir. Geçmiş çalışmalardan yapısal eşitlik modelinin kullanılacağı araştırmalarda 

gözlenen değişkenlerin toplam sayısının en az 5 katı kadar örneklem sayısına ulaşılması (Kline, 

2011:11) ve bir milyon üzeri araştırma evreninde örneklem yeter sayısının 384 olması gerektiği 

(Sekaran ve Bougie, 2016:263-264) önerilerinden yola çıkılarak çalışmanın örneklem sayısının 

yeterli olduğu değerlendirilmektedir. 

Ölçekler 

Bu çalışmada anket yöntemi ile veriler toplanmıştır. Anketin ilk bölümünde katılımcıların 

sosyodemografik bilgileri alınmış ikinci bölümde ise araştırmanın altı değişkenine ait ölçekler 

bulunmaktadır. Katılımcıların, algılanan kullanım kolaylığı düzeyini ölçmek için Kim vd. 

(2010) tarafından geliştirilen ölçek, hizmet sağlayıcısına aşinalık düzeyini ölçmek için Gefen 

(2003a) ve Gefen (2003b) tarafından geliştirilen ölçek, yapısal güvence düzeyini ölçmek için 

McKnight vd. (2002) tarafından geliştirilen ölçek, güvenlik ve gizlilik endişeleri düzeyini 

ölçmek için Korgaonkar ve Wolin (1999), Wu vd. (2012) tarafından geliştirilen ölçek, güven 

eğilimi düzeyini ölçmek için Koufaris ve Hampton-Sosa (2004) tarafından geliştirilen ölçek, 

güven düzeyini ölçmek için Gu vd. (2009) tarafından geliştirilen ölçek 7’li Likert ölçeğine göre 

kullanılmıştır. 

Algılanan Kullanım 

Kolaylığı 

Hizmet Sağlayıcısına 

Aşinalık 

Yapısal Güvence 

Güvenlik ve Gizlilik 

Endişeleri 

 

Güven Eğilimi 

Güven 
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BULGULAR 

Katılımcılara İlişkin Bilgiler 

Araştırmaya katılanların %60,83’ü kadınlardan oluşurken, %39,17’si ise erkeklerden 

oluşmaktadır. Katılımcıların %25,30’u 18-29, %29,20’si 30-39, %22,63’u 40-49, %14,84’u 50-

59 ve %8,03’u 60 üstü yaş aralığındadır. Bireylerin %18,49’u ilköğretim, %26,03’ü lise eğitimi, 

%11,19’u ön lisans eğitimi, %32,36’sı lisans eğitimi ve %11,92’si lisansüstü eğitim 

düzeyindedir. Ne zamandan beri mobil kıyafet alışverişi yapıldığına ilişkin soruya verilen 

cevaplara göre; 1 yıldan az %13,14; 1-3 yıl %25,06; 3-5 yıl %29,44 ve 5 yıldan fazla olanlar 

%32,36 oranındadır. 

Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Doğrulayıcı faktör analizinden önce ölçeklerin çarpıklık ve basıklık katsayılara bakılmış, bu 

katsayıların Tabachnick ve Fidel (2015) tarafından tavsiye edilen ±1 aralığında yer aldığı 

görülmüş ve veri setinin normallik varsayımını karşıladığı ifade edilmektedir. Yapısal eşitlik 

modeli neticesinde tespit edilen uyum iyiliği değerlerinden yola çıkılarak ölçüm modelinin iyi 

uyum indekslerine sahip oldukları görülmektedir (CMIN=189,842; CMIN/DF=1,225; 

GFI=0,957; AGFI=0,942; NFI=0,967; CFI=0,994; RMSEA=0,023).  

Tablo 1’de ölçüm modeline ilişkin sonuçlar verilmiştir. Ölçeklerin güvenilirliği için faktörlerin 

Cronbach’s Alpha ve Birleşik Güvenilirlik (CR) değerleri incelenmiş ve bu iki değerin bütün 

faktörlerde Hair vd. (2013:107) tarafından önerilen 0,7 üzerinde olduğu görülmüştür. Birleşme 

geçerliliği için Hair vd. (2013:103) tarafından önerilen faktör yüklerinin ve açıklanan ortalama 

varyans (AVE) değerinin 0,5 ve üzerinde olduğu incelenmiş ve bütün değerlerin tavsiye edilen 

sınırın üstünde olduğu görülmüştür.  Ayırt edici geçerlik için de ölçeklerin AVE değerlerinin 

karekökleri hesaplanarak faktörler arası korelasyondan yüksek olup olmadığına bakılmıştır 

(Fornell ve Larcker, 1981) ve elde edilen değerlere göre ilgili ölçeklerin ayırt edici geçerliliği 

olduğu söylenmektedir. 

Tablo 1. Ölçüm Modeline İlişkin Sonuçlar 

Faktörler 
Gözlenen 

Değişkenler 

Faktör 

Yükleri 

Cronbach's 

Alpha 
CR AVE 

Algılanan 

Kullanım 

Kolaylığı 

AKK1 0,708 

0,858 0,912 0,777 AKK2 0,846 

AKK3 0,905 

Hizmet 

Sağlayıcısına 

Aşinalık 

HSA1 0,836 

0,932 0,956 0,879 HSA2 0,967 

HSA3 0,916 

Yapısal 

Güvence 

YGÜ1 0,688 
0,779 0,871 0,692 

YGÜ2 0,698 
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YGÜ3 0,825 

Güvenlik ve 

Gizlilik 

Endişeleri 

GGE1 0,856 

0,919 0,939 0,755 

GGE2 0,790 

GGE3 0,865 

GGE4 0,858 

GGE5 0,795 

Güven 

Eğilimi 

GEĞ1 0,700 

0,860 0,915 0,783 GEĞ2 0,916 

GEĞ3 0,860 

Güven 

GÜV1 0,910 

0,952 0,967 0,906 GÜV2 0,949 

GÜV3 0,939 

Hipotez Testi Sonuçları 

Anderson ve Gerbing (1988) tarafından önerilen iki aşamalı yaklaşımı göz önünde 

bulundurarak, ilk olarak güvenilirlik ve geçerliliği test etmek için ölçüm modelini incelenmiş 

ve bu aşamada araştırma hipotezlerini ve model uygunluğunu test etmek için yapısal model 

incelenmiştir. Yapısal modelin kabul edilebilir uyum indeksi değerlerine sahip olduğu 

görülmektedir (CMIN=189,842; CMIN/DF=1,225; GFI=0,957; AGFI=0,942; NFI=0,967; 

CFI=0,994; RMSEA=0,023). 

Çalışmada geliştirilen hipotezlerin sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. Algılanan kullanım 

kolaylığının (β=0,210, p=0,000), hizmet sağlayıcısına aşinalığın (β=0,162, p=0,000), yapısal 

güvencenin (β=0,254, p=0,000) ve güven eğiliminin (β=0,213, p=0,000) güven üzerinde pozitif 

ve anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. Diğer taraftan gizlilik ve güvenlik endişelerinin güven 

üzerindeki etkisi negatif ve anlamlıdır (β=-0,124, p=0,007). 

Tablo 2. Hipotez Sonuçları 

Hipotez Yapısal İlişki 
Standart 

Katsayı 
t-değeri p Sonuç 

H1 AKK -> GÜV 0,210 4,107 0,000 Desteklendi 

H2 HSA -> GÜV 0,162 3,410 0,000 Desteklendi 

H3 YGÜ -> GÜV 0,254 4,576 0,000 Desteklendi 

H4 GGE -> GÜV -0,124 -2,702 0,007 Desteklendi 

H5 GEĞ -> GÜV 0,213 4,407 0,000 Desteklendi 

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışma, Türk tüketicilerin mobil kıyafet alışverişi yaparken güvenlerini etkileyen faktörleri 

ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma ilk hipotezine göre algılanan kullanım 

kolaylığının güven üzerinde etkisi olduğu bulgusuna ulaşılmış ve literatürdeki bazı araştırma 
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sonuçları ile paralellik göstermektedir (Li ve Yeh, 2010; Zhou, 2011a). Mobil kıyafet alışverişi 

yapmayı ve bu davranışları öğrenmeyi kolay olarak algılayan tüketicilerin güven düzeyleri 

artacaktır. İkinci hipoteze göre hizmet sağlayıcısına aşinalık ile güven arasında pozitif yönlü 

bir ilişkinin olduğunu saptanmıştır ve bu sonuç Wang vd. (2015)’nin çalışması ile tutarlıdır. 

Geçmişte kıyafet satın aldığı için veya reklamlardan, yazılardan kıyafet mobil ticareti yapan 

firmayı tanıyan tüketicinin güveni yüksek olacaktır. Araştırmanın üçüncü hipotezine göre elde 

edilen sonuç değerlendirildiğinde, yapısal güvence ile güven arasında bulunan pozitif ilişki, Xin 

vd. (2015) tarafından yapılan çalışma ile uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Şifreleme ve 

diğer teknolojik gelişmeler, tüketicilerin kıyafet mobil ticaret kullanımını daha güvenli hale 

getirmektedir. Ayrıca yasal ve teknolojik yapılar, tüketicilerin mobil internetteki ödeme 

sorunlarından yeterince koruduğundan emin olmasına neden olmaktadır.  

Çalışmada güvenlik ve gizlilik endişeleri ile güven arasında negatif yönde ve anlamlı ilişkinin 

olduğu belirlenmiştir. Farklı yazarlar tarafından yapılan çalışmada, bu çalışma ile benzer 

sonuçlar olduğu ortaya konulmuştur (Sun ve Chi, 2019). Mobil cihazları aracılığıyla yapılan 

finansal işlemlerin güvenliği konusunda endişeli olan, kredi/banka kartı numarasını vermekten 

rahatsız olan ve mobil kıyafet alışverişi yaparken kişisel bilgilerin güvenliği konusunda endişe 

duyan kullanıcıların güven düzeyleri düşük olacaktır. Güven eğilimi ile güven arasında pozitif 

yönlü bir ilişki çıkarken aynı zamanda çalışmanın son hipotezinin bulguları, Wang vd. (2015), 

Xin vd. (2015) çalışmaları ile tutarlıdır. Bir kişiye ve bir şeye daha kolay güvenen, hakkında 

çok az bilgisi olmasına rağmen bir kişiye güvenme eğilimi olan tüketiciler, mobil kıyafet 

satıcısının daha güvenilir olduğuna inanmaktadır. 

Müşterilerinin güven düzeyini arttırmak isteyen, kıyafet mobil ticareti yapan işletmelere bazı 

öneriler sunulmaktadır. Tasarladıkları mobil ortamın kullanımı kolay olmalıdır. Daha fazla 

reklamlarda, dergilerde, gazetelerde yer alarak işletmenin tanınmasını sağlamalılardır. 

Tüketicilere, kıyafet mobil ticareti kullanmaları için sağlam ve güvenli bir ortam sunmalıdırlar. 

Mobil platformlardaki yasal ve teknolojik yapılara daha fazla yatırım yapmalıdırlar. 

Tüketicilerin kişisel finansal bilgilerini onların izni olmadan işletmelerle paylaşmamalı, 

müşteriler e-posta veya metin mesajları gönderirken birilerinin bunları müşteri bilgisi dışında 

okuyabileceği açıkları kapatmalıdırlar. 
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ÖZET 

Covid-19’un tüm dünyayı etkisi altına alması ve hızla yayılması pandeminin yönetimini 

zorlaştırmıştır. Eğitim, sağlık, ekonomi gibi birçok alanda bireylerin ve toplumun yaşamı 

sekteye uğramıştır. Gerek politikacılar gerekse sağlık hizmet sunucuları pandemiyle mücadele 

için büyük çaba harcamışlardır. Çabalar pandeminin bulaş riskini azaltmaya yönelik yapılsa da 

hastane kapasitesinin ayarlanması ve tıbbi kaynakların hastalara ulaştırılmasında sağlığın etkili 

şekilde yönetilmesi hayati önem taşımıştır. Bu çerçevede sağlık yönetimi bölümünün önemi 

pandemiyle birlikte daha da artmıştır. Bu çalışmayla pandemi döneminde sağlık yönetimi 

alanında yapılan tezlerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada içerik analizi ve 

kategorisel analiz kullanılmıştır. YÖKTEZ veri tabanında genel anlamda pandemi ve Covid-19 

temalı 1343 teze ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında 01.12.2022 tarihinde “pandemi”, “covid-

19”, “sağlık yönetimi” anahtar kelimeleri kullanılarak sağlık yönetimi alanında 2021-2022 

yılları arasında yayınlanan 39 tez elde edilmiştir. Elde edilen tezlerin 29’u (%74,4) 2022 yılında 

yayınlanmıştır. Tezlerin 36’sı (%92,3) yüksek lisans tezinden, 32 tanesi (%82,1) nicel 

yöntemlerden oluşmaktadır. Tezlerin 17’sinde (%43,6) veri toplama tekniği olarak online anket 

kullanılmıştır. 23 farklı üniversitede pandemi ile ilgili tezler hazırlandığı görülmüştür. Üsküdar 

Üniversitesi yaptığı 9 tez ile (%23,1) en çok yayın yapan üniversitedir. En çok tezin yapıldığı 
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il İstanbul (%48,7) olmuştur. 19 tezde örneklem olarak sağlık çalışanları seçilmiştir. Tezlerin 

en çok üzerinde durduğu konular “pandemi ve sağlık çalışanları” ile “covid-19’un sosyo 

psikolojik etkileridir”. Tezlerde en çok kullanılan anahtar kelimeler ise “pandemi”, “covid-19” 

ve “sağlık çalışanları”dır. Bu bağlamda pandeminin en çok sağlık çalışanları üzerinde etkisinin 

olduğu görülmektedir. Bu nedenle sağlık çalışanlarının koşullarının iyileştirilmesinin hem 

sağlık sistemi açısından hem de sağlığın yönetilmesi noktasında politikacılara kolaylık 

sağlayacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Sağlık Yönetimi, Pandemi, Tezler, İçerik Analizi 

 

ABSTRACT 

The spread and rapid spread of Covid-19 all over the world has made it difficult to manage the 

pandemic. The life of individuals and society has been interrupted in many fields such as 

education, health and economy. Both politicians and health service providers have made great 

efforts to combat the pandemic. Although efforts have been made to reduce the risk of 

transmission of the pandemic, effective health management has been vital in adjusting hospital 

capacity and delivering medical resources to patients. In this context, the importance of the 

health management department and the studies carried out in this field has increased with the 

pandemic. With this study, it is aimed to examine the theses made in the field of health 

management during the pandemic period. Content analysis and categorical analysis were used 

in the research. In the YOKTEZ database, 1343 theses with the theme of pandemic and Covid-

19 were reached in general. Within the scope of the study, 39 theses published between 2021-

2022 in the field of health management were obtained by using the keywords "pandemic", 

"covid-19", "health management" on 01.12.2022. 29 (74.4%) of the theses were published in 

2022. 36 of the theses (92.3%) consist of master's theses and 32 of them (82.1%) consist of 

quantitative methods. In 17 of the theses (43.6%), an online questionnaire was used as a data 

collection technique. The province with the highest number of publications regarding the 

pandemic period in 23 different universities was Istanbul with 19 dissertations (48.7%). 

Üsküdar University is the university that publishes the most with 9 dissertations (23.1%). 

Health workers were selected as samples in 19 theses. The topics that the theses focus on the 

most are the pandemic and health workers and the socio-psychological effects of covid-19. The 

most used keywords in theses are "pandemic", "covid-19" and "health workers". In this context, 

it is seen that the pandemic has the most impact on healthcare workers. For this reason, it is 

thought that improving the conditions of health workers will make it easier for politicians to 

manage health. 

Keywords: Covid-19, Health Management, Pandemic, Theses, Content Analysis 
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1.GİRİŞ 

Pandemilerin toplumların hafızasında ayrı bir yerinin olması toplumda bireylerin korku ve 

endişe içinde yaşamalarına, yaşamlarının doğal akışının bozulmasına sebep olmaktadır. Bu 

nedenle herkesin pandemiyle olan deneyimleri vardır ve deneyimler kuşaktan kuşağa 

aktarılmaktadır. Meydana gelen pandemi deneyimleri toplumun farklı kesimlerinde farklı 

etkiler yaratabilmektedir (Bostan vd., 2020: 1). Ancak sağlık kuruluşlarının diğer kuruluşlara 

nazaran sağlık hizmetlerine talebin önemli oranda artması ve tedavi arayan hastaların akışından 

dolayı en ağır şekilde etkilendiği söylenebilir. Bu durumda hasta bakımını etkili şekilde 

sağlama ve etkilenen nüfusun sağlık hizmetini karşılayabilme becerileri de çoğunlukla 

tehlikeye girmektedir. Sağlık hizmetleri etkili yönetilmezse hastanelerde hasta akışlarıyla baş 

edemeyecek ve tüm sağlık sistemi bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Bu nedenle salgın 

hastalıklar gibi çalkantılı olayların etkili bir şekilde yönetilmesi sağlık kuruluşlarında büyük 

önem taşımaktadır (Donelli vd., 2021: 67). Ayrıca pandemi döneminde sağlık hizmetlerinin 

sunumunda malzeme tedariki, teçhizat eksikliği ve fiziki yer sıkıntısı başta olmak üzere birçok 

zorluk meydana gelmiştir. Bu dönemde ülkeler, hastanelerdeki sorunlara yönelik çeşitli 

yöntemler kullanmıştır. Ülkelerin bazısı sağlık hizmetleri kaynaklarını pandeminin şiddetinden 

az şekilde etkilenen bölgelerden çok etkilenen bölgelere ulaştırmıştır. Birçok ülke, ventilatör, 

yüz maskesi, tıbbi ve bireysel koruyucu ekipman eksikliği yaşamıştır. Ayrıca birçok ülke 

pandemiyle mücadele edebilmek için acil hastaneler inşa ederken bazı ülkelerde stadyum, yurt, 

pansiyon vb. mekanlar süreli olarak pandemi hastanesine dönüştürülmüştür. Dolayısıyla 

pandemi sürecinde hastanelerin yönetilmesinde büyük zorluklar yaşanmıştır (Yağma vd., 2020: 

155). Bu noktada Covid-19 bir ülkede yeterli sağlık hizmetlerine ve sağlık sektörüne sahip 

olmanın ne kadar önemli olduğunu net bir şekilde göstermiştir. Hastanelerin, sağlık 

çalışanlarının ve hastane yatağının yeterli sayıda olduğu ülkelerde küresel salgın krizleri daha 

etkin bir şekilde yönetilmektedir (Öncü vd., 2021: 68). Hastanelerin yönetilmesinde “hastane 

idarecileri” gerek hasta yatağı sayısının ayarlanmasında gerekse tıbbi ilaç ve cihazların 

hastaneye tedarik edilmesinde aktif rol oynamışlardır. Covid-19 pandemisiyle hastane 

yöneticilerinin önemi daha da artmıştır. Hossny ve diğerlerinin (2022: 10) ifade ettiği gibi 

hastanelerin salgına hazırlanmasının yanı sıra hastaneye gelecek olan şüpheli ve pozitif 

vakalarla hemen ilgilenecek müdahale ekibinin kurulması, vakalara yönelik ayrı odaların tahsis 

edilerek pozitif vakaların izole edilmesi gibi birçok rol de pandemilerde sağlığın 

yönetilmesinde önemlidir.  

Pandemi sürecinde sağlık hizmetleri dijital sağlık hizmetlerine dönüşmüştür. Covid-19 

sürecinde hastalar, vatandaşlar ve sağlık çalışanları güncel verilere dijital platformlar 

yardımıyla ulaşmışlardır. Bu anlamda bu süreç sağlık hizmetlerinin ve bilgi yönetiminin online 

platformlar ve mobil araçlara uyarlanmasının bir gereklilik olduğunu göstermiştir (Öncü vd., 

2021: 69). Bu açıdan Covid-19’un sadece tek bir yönde değil sağlığın birçok alanında etkiler 

bıraktığı görülmektedir. Sağlık sektörünün hem karmaşık yapısı hem de yönetilmesinin diğer 
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birçok sektöre göre daha zor olmasından dolayı hastane yöneticilerine büyük roller 

düşmektedir. Bu açıdan hem sağlık yöneticilerine ışık tutacak hem de var olan durumu ortaya 

koyacak çalışmaların incelenmesi gelecekteki pandemiler açısından yol gösterici nitelikte 

olacaktır. Bu çalışmada sağlık yönetimi alanında yapılan tez çalışmalarının incelenmesi 

amaçlanmıştır.  

2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırma kapsamında, 01.12.2022 tarihinde YÖKTEZ veri tabanında kelimeler düzeyinde 

“covid-19”, “pandemi” anahtar kelimeleri aratılmıştır. Bu arama sonucunda 1343 tane teze 

ulaşılmıştır. Sağlık yönetimi alanındaki tezleri tespit etmek adına 2020 ile 2022 yılları 

arasındaki tezlerle sınırlandırarak ve aranacak kelimelere de “sağlık yönetimi” anahtar kelimesi 

de eklenerek 39 teze düşürülmüştür. Sonrasında elde edilen tezlere yönelik içerik analizi ve 

kategorisel analiz kullanılmıştır. Büyüköztürk ve arkadaşlarına göre (2012: 259), içerik analizi, 

belirli kurallar çerçevesinde yapılan kodlamalarla bir metindeki bazı sözcüklerin daha küçük 

içerik kategorileri ile özetlendiği sistematik ve yinelenebilir bir teknik olarak 

tanımlanabilmektedir. 

2.1.Verilerin analizi 

Araştırmaya dahil edilen tezler, “yayın yılı, tez türü, danışman ünvanı, üniversite türü, yöntem, 

örneklem, tezde kullanılan anahtar kelimeler” başlıkları kapsamında Excel üzerinde 

oluşturulan veri tabanına işlenmiş ve içerik analizi uygulanmıştır. Ayrıca elde edilen 39 tez 

örneklemleri ve konuları bakımından kategorisel analize analize tabi tutulmuştur. Oluşturulan 

kategoriler, nitel araştırmalar konusunda uzman, bir öğretim görevlisi ve bir araştırma 

görevlisinin katılımıyla yapılan komite sonrasında son şeklini almıştır. 

3.BULGULAR 

Tablo 1’de araştırmaya dahil edilen örneklemlere dair bilgiler yer almaktadır.  

Tablo 1: Örnekleme dair genel bilgiler 

Değişkenler Frekans Yüzde 

Yıl 

2022 29 74,4 

2021 10 25,6 

Tez Türü   

Yüksek Lisans 36 92,3 

Doktora 3 7,7 

Danışman Ünvanı 

Dr. Öğr. Üyesi 17 43,6 

Doç. Dr 13 33,3 
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Prof. Dr 9 23,1 

Üniversite Türü 

Vakıf 22 56,4 

Devlet 17 43,6 

Toplam 39 100 

 

Tablo 1’de yayınların tezlerin 29’unu (%74,4) 2022 yılında yayınlanmıştır. 36 tane tez 

(%92,3) yüksek lisans tezinden oluşmaktadır. Yayınlanan tezlerde 17 tezde (%43,6) 

danışmanın Dr. Öğr. Üyesi, 13 tezde (%33,3) Doç. Dr. unvanına sahip olduğu bulunmuştur. 

Tezlerin hazırlandığı üniversitelerin 22’si devlet (%56,4), 17’si (43,6) ise vakıf 

üniversitelerinden oluşmaktadır.  

Tablo 2: Tezlerin Yöntemlerine Yönelik Bilgiler 

Değişkenler Frekans Yüzde 

Araştırma Yöntemi 

Nicel 32 82,1 

Nitel 5 12,8 

Derleme 1 2,6 

Karma 1 2,6 

Veri Toplama Tekniği 

Online Anket 17 43,6 

Yüz Yüze Anket 11 28,2 

Online ve Yüz Yüze Anket 3 7,7 

Doküman İnceleme 2 5,1 

Yüz Yüze Mülakat 2 5,1 

Literatür Taraması 1 2,6 

Online ve Yüz Yüze Mülakat 1 2,6 

Veri Zarflama 1 2,6 

Yüz Yüze Mülakat ve Yüz Yüze 

Anket 

1 2,6 

Toplam 39 100 

 

Tablo 2’de araştırma yöntemi ve veri toplama tekniğine yönelik elde edilen bilgilere yer 

verilmiştir.  Tezlerin 32’sinde (%82,1) nicel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Veri toplama 

tekniği olarak 17 tezde (%43,6) online anket kullanıldığı tespit edilmiştir. Nitel araştırmalar 

sayısı 7 ile 12 arasında değişen katılımcılarla yürütülmüş, ortalama 1 aylık sürede veri 

toplanmıştır. Nicel araştırmalarda ise en az katılımcı 103 kişi, en fazla katılımcı ise 1068 kişiden 
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oluşmaktadır. Nicel araştırmalarda ortalama 315 katılımcı ile yürütüldüğü görülmüştür. Ayrıca 

nicel araştırma yöntemi kullanılan tezlerde veri toplama süreci ortalama 4 ay (en az 1 ay, en 

çok 12) ay sürmüştür. 

Tablo 3: Tezlerin Yayınlandığı Üniversitelere yönelik bilgiler 

Üniversiteler Frekans Yüzde 

Üsküdar Üniversitesi 9 23,1 

Süleyman Demirel Üniversitesi  4 10,3 

Düzce Üniversitesi 2 5,1 

Fırat Üniversitesi 2 5,1 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2 5,1 

Nişantaşı Üniversitesi 2 5,1 

Ufuk Üniversitesi 2 5,1 

Ankara Hacı Bayram Veli 

Üniversitesi 

1 2,6 

Ankara Üniversitesi 1 2,6 

Atılım Üniversitesi 1 2,6 

Bahçeşehir Üniversitesi 1 2,6 

İstanbul Aydın Üniversitesi 1 2,6 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi 1 2,6 

İstanbul Okan Üniversitesi 1 2,6 

İstinye Üniversitesi 1 2,6 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 1 2,6 

Kafkas Üniversitesi 1 2,6 

Karamanoğlu Mehmetbey 

Üniversitesi  

1 2,6 

Mersin Üniversitesi  1 2,6 

Sakarya Üniversitesi 1 2,6 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 1 2,6 

Yakın Doğu Üniversitesi 1 2,6 

Yeditepe Üniversitesi 1 2,6 

Toplam 39 100 

Tezlerin yayınlandığı 23 farklı üniversiteye tablo 3’te yer verilmiştir. Tezlerin 9’u (%23,1) 

Üsküdar Üniversitesi’nde 4’ü (%10,3) Süleyman Demirel Üniversitesinde yayınlanmıştır. 
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Tablo 4: Tezlerin Yayınlandığı Üniversitelere yönelik bilgiler 

Üniversiteler Frekans Yüzde 

İstanbul 19 48,7 

Ankara 5 12,8 

Isparta 4 10,3 

Düzce 2 5,1 

Elazığ 2 5,1 

İzmir 1 2,6 

Karaman 1 2,6 

Kars 1 2,6 

Mersin 1 2,6 

Sakarya 1 2,6 

Tekirdağ 1 2,6 

Kıbrıs 1 2,6 

Toplam 39 100 

Tablo 4’te tezlerin yayınlandığı 12 farklı şehir yer almaktadır. Tezler 19 tezle (%48,7) en çok 

İstanbul, 5 tezle (%12,8) Ankara ve 4 tezle (%10,3) Isparta’da yayınlanmıştır.  

Tablo 5: Tezlerin Örneklemlerine göre değerlendirilmesi 

Örneklem Kategorisi Örneklem Çeşitleri 

Sağlık Çalışanları (19 

Tez) 

Hekimler, Hemşireler, Ebeler, Anestezi Teknikerleri, 

Tıbbi Sekreterler, Radyoloji Teknikerleri, Diş Hekimleri 

Sağlık Alanı Dışı 

Katılımcılar (10 Tez) 

18 yaş üstü bireyler, Okul Çağında Çocuğu Olan 

Ebeveynler, Film, Dizi ve Reklam Endüstrisinde Çalışma 

Hayatını Sürdüren Bireyler, Havacılık Firması 

Çalışanları, Üniversite Öğrencileri, Temizlik çalışanları 

Dokümanlar (4 Tez) 
Hasta Kayıtları, Sağlık İle İlgili Haberler, Küresel Sağlık 

Politikalarına Yönelik Literatür, Veri Zarflama Veri Seti 

Sağlık Yöneticileri (3 

Tez) 

Özel Hastane Yöneticileri, Acil Sağlık Hizmetleri 

Yöneticileri, Eczane Mesul Müdürleri 

Hastalar (3 Tez) 
Kronik Hastalar, Yatan Hastalar, Covid-19 Tanısı Alan 

Bireyler 

Tablo 5’te 39 tezde kullanılan örneklemlere yönelik kategorisel analiz bulgularına yer 

verilmiştir. Tezlerde en çok hekim, hemşire, ebe, anestezi teknikeri, tıbbi sekreterler, radyoloji 

teknikerleri ve diş hekimlerinden oluşan sağlık çalışanları 19 tezde örneklem olarak 

kullanılmıştır. Sağlık alanı dışındaki 18 yaş üstü bireyler, ebeveynler, havacılık firması 
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çalışanları gibi katılımcılar da 10 tezde örnekleme dahil edilmiştir. 4 tezde hasta kayıtları, sağlık 

haberleri gibi dokümanlardan yararlanılmıştır. 3 tez ise kronik hasta, yatan hasta ve Covid-19 

tanısı alan bireyler gibi hasta katılımcılardan oluşmaktadır. Dolayısıyla tezlerde kullanılan 

örneklemler toplumun farklı kesimlerinin pandemiden etkilendiğini ortaya koymaktadır. 

Tablo 6: Tezlerin konularına göre değerlendirilmesi 

Konu kategorileri Konular 

Pandemi ve Sağlık 

Çalışanları (10 Tez) 

Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromu (3), 

Hemşirelerin Çalışma Koşulları, Sağlık Çalışanlarının 

Mesleki Tutum ve Davranışlarına Etkisi (2), Sağlık 

Çalışanlarında mesleki Motivasyon (2), Sağlık 

Çalışanlarının Yaşam Doyumu, Sağlık Çalışanlarının İş 

Tatmini 

Covid-19’un 

Psikososyal Etkileri (9 

Tez) 

Sağlık Algısı ve Kaygı (2), Covid-19 Fobisi, Covid-19 

Risk Algısı, Depresyon Düzeyi, Pandemi Döneminde 

psiko-sosyal durumlar (2), Pandemi Döneminde Dijital 

Bağımlılık, Uzaktan Eğitim Süreci 

Çalışma Hayatı (6 

Tez) 

 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Yükü (2), Kariyer Endişesi, İş 

Yerinde Mobbing, Çalışma Hayatında Tükenmişlik 

Covid Farkındalığı (5 

Tez) 

Covid-19'a Yönelik Bilgi Düzeyi, Kovid-19 İle Mücadele, 

Sağlık Okuryazarlığı, Sağlık İletişimi, Sağlıklı Yaşam 

Biçimi Davranışları 

Sağlık Hizmet 

Kullanımı (5 Tez) 

Acil Sağlık Hizmetleri (2), E- Nabız Kullanımı, Kronik 

Hastalıklar, Pandemi Döneminde İlaç Temini 

Sağlık Politikaları (4 

Tez) 

Küresel Sağlık Politikaları, Sosyo-ekonomik Sorunlar, 

Ülkelerin Covid-19 Salgınıyla Mücadelesi, Sağlık 

Turizmi 

Tablo 6’da tezlerde üzerinde durulan konuların kategorisel analiz bulgularına yer verilmiştir. 

10 tezde sağlık çalışanlarının tükenmişlik düzeyi, iş tatmini, çalışma şartları gibi konular 

üzerinde durulmuştur. 9 tezde Covid-19’un kaygı ve stresle ilişkilendirilmesinin yanı sıra dijital 

bağımlılık, uzaktan eğitim gibi birçok psikososyal etkisinden de bahsedilmiştir. 6 tezde çalışma 

hayatına yönelik konular üzerinde durulmuştur. 5 Tezde Covid-19’a yönelik sağlık 

okuryazarlığı, sağlık iletişimi gibi farkındalık çalışmaları yapılmıştır. Aynı şekilde 5 tezde 

Covid-19 döneminde acil sağlık hizmetleri, e-nabız, kronik hastalıklar gibi sağlık hizmet 
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kullanımına yönelik konulara değinilmiştir. 4 tezde ise küresel sağlık politikaları üzerinde 

durulmuştur. 

Tablo 7: Tezlerde kullanılan anahtar kelimeler (≥2) 

Sözcük Frekans % 

covid-19 24 15,09 

Pandemi 14 8,81 

Sağlık çalışanları 11 6,92 

Tükenmişlik 4 2,52 

Anksiyete 3 1,89 

Kaygı 3 1,89 

Motivasyon 3 1,89 

Salgın 3 1,89 

Stres 3 1,89 

Depresyon 2 1,26 

Duygudurum 2 1,26 

ı̇ş stresi 2 1,26 

ı̇ş yükü 2 1,26 

Sağlık 2 1,26 

Sağlık iletişimi 2 1,26 

Sağlık yönetimi 2 1,26 

Araştırma sonucunda elde edilen tezlerde toplam 156 anahtar kelime kullanılmıştır. Tablo 7’de 

tezlerde en çok kullanılan, 2 ve üzeri kez tekrar eden, anahtar kelimelere yer verilmiştir. 

Pandemi döneminde 24 tezde (%15,09) “covid-19”, 14 tezde (%8,81), 11 tezde (%6,92), 4 tezde 

(2,52) tükenmişlik, diğer tezlerde anksiyete (%1,89), kaygı (%1,89), motivasyon (%1,89), stres 

(%1,89), depresyon (%1,26), duygudurum (%1,26), iş stresi (%1,26), iş yükü (%1,26), sağlık 

(%1,26), sağlık iletişimi (%1,26), sağlık yönetimi (%1,26) anahtar kelimeleri kullanılmıştır. 

Tezlerde kullanılan anahtar kelimelerden oluşan kelime bulutu Şekil 1.’de yer almaktadır. 

Kelime bulutunun oluşturulmasında MAXQDA 2020 nitel veri analizi programından 

yararlanılmıştır. 
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Şekil 1: Anahtar kelimelerden oluşan kelime bulutu 

4. TARTIŞMA 

Covid-19 sürecinde sağlık hizmetlerinin etkili yönetilmesinin önemi anlaşılmıştır. Bu 

doğrultuda pandemi sürecinde yazılan tezlerde sağlık çalışanlarının en fazla etkilenen grup 

olduğu ortaya koyulmuştur. Bu çalışmada sağlık yönetimi ile ilgili yüksek lisans alanındaki 

tezlerde Covid-19 üzerine odaklanılmıştır.  Çalışma sonucuna göre 39 tez analiz kapsamına 

alınmış bu tezlerden 36’sı yüksek lisans, 3’nün doktora tezi olduğu tespit edilmiştir. Bunun 

nedeni olarak yüksek lisans yapan bireylerin sayısının fazla olması ve sürecinin daha kısa 

olması düşünülmektedir. Potaş (2017) çalışmasında sağlık yönetimi alanında yayınlanan 

tezlerin %89.04’ ünün yüksek lisans düzeyinde yapıldığı sonucuna ulaşmıştır.   

Çalışmada tezlere en çok Dr. Öğretim Üyesi unvanındaki akademisyenler danışmanlık 

yapmıştır. Bu durumun daha çok yüksek lisans düzeyinde tezlerin bulunmasından dolayı 

olduğu düşünülmektedir. Yeni Dr. Öğr. Üyesi ünvanı alan akademisyenler, danışmanlıklarında 

en az bir yüksek lisans öğrencisi mezun vermeden doktora düzeyinde öğrenci alamamaktadır. 

Sağlık yönetimi alanında durum böyle iken, Kaçaroğlu, (2022), Covid- 19 sürecinde eğitim 

alanında yazılan tezleri incelemiş, araştırma sonucunda tezlere daha çok Prof. Dr. unvanlı 

akademisyenlerin danışmanlık yaptığını tespit etmiştir.  

Çalışma da tezlerde örneklem olarak sağlık çalışanlarının olduğu görülmektedir. Özellikle 

hekim, hemşire grubu üzerine çalışılmıştır. Bunun nedeni olarak Covid- 19 sürecinde bedenen 

ve zihnen en çok etkilenen grubun sağlık çalışanlarının olmasıdır. Kıroğlu (2020) yaptığı 

çalışmada sağlık çalışanlarının uzun çalışma saatlerine maruz kaldıklarını ve ailelerine 
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bulaştırma kaygısıyla bağlarının koptuğunu belirtmiştir. Tekgöz Obuz vd. (2021) yaptığı 

çalışmada 2020’de yazılan 10 lisansüstü tezin  örneklem grubunu, sağlık personeli ya da 

çalışanları oluşturmaktadır. Sethi vd., (2020),   çalışmasında Covid-19 sürecinde örneklem 

olarak aldığı 290  sağlık çalışanını örneklem almıştır. Şahin ve Ocak, (2019) yaptığı çalışmada 

örneklemlerin en fazla sağlık çalışanlarından oluştuğu görülmektedir. Dolayısıyla sağlık 

çalışanları pandeminin odak grubunu oluşturmuştur. 

Tezler incelendiğinde Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromu (3), Sağlık Çalışanlarının 

Yaşam Doyumu, Sağlık Çalışanlarının İş Tatmini gibi Covid- 19 ve sağlık çalışanları ve sağlık 

algısı ve kaygı (2), Covid-19 fobisi, Covid-19 Risk Algısı gibi Covid-19’un psikososyal etkileri 

üzerine odaklanılmıştır. Pandemi sürecinde sağlık çalışanları, fiziksel, psikolojik ve sosyal 

yönden oldukça etkinlenmiş ve bu konuda birçok uluslararası araştırma yapılmıştır (Türkmen 

ve Kaya, 2022). Örneğin, Sethi vd. (2020), çalışmasında sağlık çalışanları üzerinde Covid- 

19’un zihinsel, fiziksel ve sosyal refahları üzerine etkisine, Arpacıoğlu, vd. (2021), Covid-19 

sürecinde sağlık çalışanlarında depresyon, mesleki tatmin ve Covid-19’a yönelik korku üzerine 

odaklanmışlardır.  Lai vd., (2019) Wuhan’da yaptığı araştırmaya göre ön saflardaki sağlık 

çalışanları depresyon, uyku problemi, şiddetli anksiyete ve olay ölçeğinde daha yüksek puanlar 

vermişlerdir.  Simione, vd. (2020) Covid-19 sürecinde sağlık çalışanlarının riski algılama ve 

şiddetli anksiyete düzeylerinin topluma oranla daha yüksek çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. Tekir, 

vd. (2016), sağlık çalışanlarının fazla iş yüküne sahip olduğunu, tatmin düzeylerinin düşük ve 

tükenmişliğinin yüksek olduğunu ifade etmişlerdir. 

Çalışma sonucunda tezlerde veri analiz yöntemi olarak en fazla nicel araştırma yöntemlerinin 

kullanıldığı ve verilerin ise online anket yoluyla toplandığı tespit edilmiştir.  Benzer şekilde 

Tekgöz Obuz vd. (2021) çalışmasında 2020-2021 yılları arasında Covid-19 süreciyle ilgili  

yüksek lisans ve uzmanlık tezlerinde en fazla nicel araştırma yöntemi olan  anket tekniğini  

kullanıldığı ifade edilmiştir.  Nicel araştırma yönteminin fazla kullanılmasının nedenini Şahin 

ve Ocak, (2019), nicel araştırma yöntemleriyle büyük kitlelere daha kolay ulaşılabilmekte 

ulaşmak ve güvenirlik sorunu ortadan kaldırılabilmek şeklinde ifade etmektedir. Farklı olarak 

Demir Uslu ve Hancıoğlu (2022), araştırma makalelerinin % 30'unda nitel araştırma, 

%13,3'ünde nicel araştırma ve %50'sinde karma araştırma yöntemleri kullanıldığını ifade 

etmiştir. Ayrıca nitel araştırmaların genellikle yüzyüze mülakat ve gözlem gerektirebilmesi ve 

uzun süreli görüşme seansları olabilmesi, pandemi döneminde bir risk faktörü olarak 

değerlendirilebilir. Diğer yandan nitel araştırmaların derin bilgi ve tecrübe gerektirebilesi, 

yüksek lisans düzeyinde tezler için tercih edilmemesine sebep olabileceği düşünülmektedir. 

Pandemi döneminde sağlık yönetimi alanında en çok tez hazırlanan ilk altı üniversite; Üsküdar 

Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İstanbul 

Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesidir. Özellikle İstanbul, Ankara ve Isparta ilinde 

çalışmaların yapıldığı görülmektedir. İstanbul ve Ankara illerinin ön plana çıkmasında pandemi 
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sürecinde vaka yoğunluklarının ve ölüm oranlarının en fazla olduğu, aynı zamanda Türkiye’nin 

nüfusu en kalabalık şehirleri olmasının etkisinin olduğu düşünülmektedir. Benzer şekilde Şahin 

ve Ocak’ın  (2019), çalışmasına göre en fazla tez yapılmış ilk altı üniversiteyi Beykent 

Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul 

Üniversitesi ve Ankara üniversitesi şeklinde sıralamaktadır. Yardım ve Eser (2020) İstanbul’da 

beklenenden daha çok ölüm oranının olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bek ve Bek (2021) 

İstanbul’da nüfusun kalabalık olmasından dolayı pandemiyle mücadelede Belediyelerde maske 

üretimi, dezenfekte işlemleri gibi birçok hizmet gerçekleştirdikleri sonucuna ulaşmıştır.  

Tezlerde  anahtar kelime olarak en fazla covid-19, Pandemi, Sağlık çalışanları, Tükenmişlik 

kullanılmıştır. Benzer şekilde Yumru (2020), Hoşgör ve Yaman (2021), Hoşgör vd. (2021), 

Arpacıoğlu vd., (2021), Özışık (2020), Çelik ve Mertoğlu (2022) sağlık çalışanlarda 

tükenmişliğin çok fazla arttığı sonucuna ulaşmıştır. Gül vd., (2015), çalışmasında yapılan 

tezlerin  en çok sağlık, hastane, sağlık hizmetleri ve  hemşire gibi anahtar kavramların 

kullanıldığı sonucuna ulaşmıştır. 

5. SONUÇ 

Pandemi süreci birçok alanda ülkeleri  ekonomi, sağlık, eğitim gibi alanlarda sunulan hizmetleri 

aksatarak olumsuz etkilemiştir. Bu süreçte özellikle sağlık sisteminin etkili ve verimli bir 

şekilde yönetilmesinin önemi ortaya koyulmuştur. Bu çerçevede sağlık yönetimi alanında 

yapılan tezlerin analizi sonucunda pandemi, covid-19, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının 

psikolojik tepkileri gibi anahtar kavramlar üzerinde durulmuştur. Sağlık yönetimi alanında 

yapılan tezlerde pandemi sürecinin üzerinde durulduğu ve bunlara yönelik önlemler alınması 

gerektiği vurgulamaktadır.   

Araştırmada 2021-2022 yılları arasında pandemi sürecinde sağlık yönetimi alanında yazılan 39 

tez incelenmiştir. Araştırma sonucunda  36 tez yüksek lisans alanında yazılmış ve tezlere en 

fazla Dr. Öğretim Üyelerinin danışmanlık yaptığı tespit edilmiştir. Bu durum Doktora Öğretim 

Üyelerinin pandemi sürecinde sağlığın yönetilmesi üzerine daha çok odaklandıklarını 

göstermektedir. En fazla tez yazılan üniversite Üsküdar Üniversitesidir. Bunun sebebi olarak 

örnekleme ulaşım kolaylığının olması düşünülmektedir. Örneklemde  en fazla sağlık çalışanları 

yer almış ve  özellikle sağlık çalışanlarının iş yükünün artması sağlık çalışanların tükenmişlik 

düzeylerini, iş tatmini ve çalışma şartları konuları üzerine odaklanılmıştır. Çünkü sağlık 

çalışanları bu süreçte iş yükü artan ve hayatı riski olan gruptur ve sağlık çalışanlar bedenen, 

ruhen ve sosyal açıdan bu süreçten en fazla etkilenen meslek grubu olduğu için örneklem 

alınmıştır. Tezlerde nicel araştırma yöntemleri kullanılmış ve verilerin online anketlerle  

toplandığı görülmektedir.  Online anketle bireylere ulaşım daha kolay  ve veriler daha hızlı 

toplanabilmektedir.  Ayrıca pandemi döneminde sokağa çıkma yasağı gibi önlemler de online 

anketle veri toplanmaya yönlendiren bir durumdur.  
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ÖZET 

Toplumsal tabakalaşma modern toplumu anlama çabalarında önemli bir konu başlığıdır. Karl 

Marx ve Max Weber tabakalaşma ile ilgili ortaya koydukları fikirlerle bu meselenin iki önemli 

ismi olarak anılır. Kuramsal ve metodolojik yaklaşımını her türlü ikiliği aşma fikriyle 

şekillendiren Pierre Bourdieu ise son yarım asrın en dikkat çekici sosyologları arasında yerini 

almıştır. Bourdieu’nün yıkmaya çalıştığı ilk ikilik sınıf meselesi içerisinde yeşeren Marx ve 

Weber karşıtlığıdır. O sınıf meselesini apayrı bir zemin üzerine oturtmuştur. Bourdieu’ye göre 

toplumsal sınıflar kültür bağlamı içerisinde şekillenir. Estetik yargılar, beğeni anlayışı, kültürel 

tercihler sınıfları birbirinden ayıran temel unsurlardır. Sınıfsal ayrım beğeni ve tüketim olgusu 

etrafında şekillenir. Tüketimin sahip olduğu anlam kapitalizmin değişim evreleriyle birlikte 

dönüşmüştür. Fordist üretim biçiminin kitlesel tüketimi, postfordist üretim biçiminin parçalı 

tüketimi, değişen motivasyonlar tüketimin sahip olduğu anlamı ve etki alanını derinleştirmiştir. 

1980’li yıllara gelindiğinde kapitalizmi içine girdiği açmazdan kurtaracak yeni politika arayışı 

neoliberal girişimlerle sonuçlanır. Amerika ve İngiltere’nin uygulamada başı çektiği 

neoliberalizm ekonomik, toplumsal ve kültürel alanda yarattığı değişmeler ile “küresel” yeni 

bir dünya düzeni meydana getirmiştir. Bu küreselleşme fırtınası neoliberalizmin ortaya 

çıkardığı “hizmet sektörü” içerisinde faaliyet gösteren yeni orta sınıf adı verilen bir sınıf 

meydana gelmiştir.  

Bu bildiri ile yeni orta sınıfın tüketim pratikleri ve motivasyonlarına dair güncel sonuçlar elde 

etmek amaçlanmaktadır. Bu bağlamda kültür-sanat, gıda, beden, spor ve moda başlıkları 

üzerinden yeni orta sınıfın tüketim davranışları incelenmiştir. Belirlenen hedefler 

doğrultusunda 391 yeni orta sınıf mensubunun katılımı ile anket çalışması, 8 yeni orta sınıf 

mensubunun katılımı ile yarı yapılandırılmış derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir. 
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Katılımcılardan elde edilen sonuçlar Bourdieu’nün sınıf anlayışı referans alınarak analiz 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Pierre Bourdieu, yeni orta sınıf, tüketim 

 

ABSTRACT 

Social stratification is an essential topic in efforts to understand modern society. Karl Marx and 

Max Weber are the two important names of this issue with their ideas about stratification. Pierre 

Bourdieu, who shaped his theoretical and methodological approach to overcome all kinds of 

dualities, took his place among the most remarkable sociologists of the last half-century. The 

first dichotomy that Bourdieu tried to destroy is the opposition of Marx and Weber that 

flourished within the class issue. He placed the class issue on a completely different ground. 

According to Bourdieu, social classes are shaped within the context of culture. Aesthetic 

judgments, understanding of taste, and cultural preferences are the essential elements that 

separate classes from each other. Class distinction is shaped around the phenomenon of taste 

and consumption. Aesthetic judgments, understanding of taste, and cultural preferences are the 

essential elements that separate classes from each other. Class distinction is shaped around the 

phenomenon of taste and consumption. The meaning of consumption has transformed with the 

change phases of capitalism. The mass consumption of the Fordist mode of production, the 

fragmented consumption of the postfordist mode of production, and changing motivations have 

deepened consumption's meaning and sphere of influence. By the 1980s, the search for a new 

policy to save capitalism from its impasse resulted in neoliberal initiatives. Neoliberalism, led 

by the USA and England in practice, has created a "global" new world order with the changes 

it has created in the economic, social, and cultural fields. This storm of globalization has created 

a class called the new middle class operating within the "service sector" created by 

neoliberalism. 

This paper aims to obtain up-to-date results on the consumption practices and motivations of 

the new middle class. In this context, the consumption behaviors of the new middle class were 

examined through the titles of culture-art, food, body, sports, and fashion. In line with the 

targets set, a survey was conducted with the participation of 391 new middle-class members, 

and semi-structured in-depth interviews were conducted with eight new middle-class members. 

Finally, the results obtained from the participants were analyzed concerning Bourdieu's 

understanding of class. 

Keywords: Pierre Bourdieu, New Middle-class, Consumption 
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ABSTRACT  

The collapse of the “Bretton Woods System” and the decline in profitability of companies in 

developed countries in the mid-1970s led large capital groups to seek new markets and 

investments. This situation has led to the popularity of neo-liberal economic thought, especially 

against Keynesian and developmental economic policies. Neo-liberal policies suggest that 

developing countries should give up protectionism in foreign trade and focus on p both in 

foreign trade and capital movements. However, the trade barriers that were removed before the 

necessary regulations were completed and the newly created financial markets brought up 

economic weaknesses for these countries. Especially the liberalization of global capital 

movements has disorganized capital flows to developing countries and increased their 

dependency. One of the measures designed to regulate capital flows and reduce financial 

fragility is the “Tobin Tax” as a type of tax on capital movements. The purpose of this tax, 

named after the US economist James Tobin, is a kind of foreign exchange control in order to 

prevent the financial risks on national currencies caused by speculative attacks originating from 

free capital movements. 

In Turkey, while the tax rate on foreign exchange transactions was 0.2% until May 24, 2020, it 

was increased to 1% as of this date and decreased to 0.2% again on September 30, 2020. In this 

process, the aim of this practice is to prevent speculative attacks on the exchange rates and to 

create a kind of exchange barrier by deterring the foreign exchange demand of the residents. In 

this context, the tax policy followed in the relevant period sets an example for the Tobin Tax. 

The aim of the study is to analyze the success of the policy by examining the change of the tax 

policy applied in this period on foreign currency deposits. Using the CBRT data as a working 

method, total foreign deposits, foreign deposits in banks, foreign exchange distribution of 

residents, real and legal persons were compared. According to the findings, there was no decline 

in the foreign exchange demand and it was concluded that the distrust in the Turkish Lira was 
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more dominant than the deterrent of the foreign exchange tax. On the other hand, it has been 

determined that financial instruments such as “Exchange-Protected Deposits”, which came into 

effect after the relevant date, are more deterrent than the foreign exchange tax.  

Keywords: Tobin Tax, foreign exchange transaction, foreign exchange control, financial risks, 

public finance 
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ÖZET 

Dünya nüfusunun artmasıyla birlikte insan ihtiyaçlarını karşılayan şirketlerin sayısı da 

artmaktadır. Aynı zamanda küreselleşmeyle beraber ulusal ve uluslararası pazarda şirketlerin 

rekabet edebilmeleri gittikçe zor bir hale gelmektedir. Rekabet edebilirliğini sürdürmek isteyen 

şirketler, faaliyetlerini rekabet ortamına göre şekillendirmek durumunda kalmaktadırlar. 

Şirketlerin rekabet edebilirliğini artıran unsurların başında bilgi, kâr ve hız gelmektedir. 

Dolayısıyla muhasebenin bilgi üretme ve kâr hesaplama işlevlerinin şirketler için önem arz 

ettiğini söylemek mümkündür. Söz konusu bilginin üretilmesi ve elde edilen ya da edilecek 

olan kârın hızlı bir şekilde hesaplanabilmesi için şirketler, muhasebe konusunda eğitim almış 

bireylere ihtiyaç duymaktadır. Muhasebe eğitimi bireylere ticaret liselerinde, üniversitelerde 

veya özel kurslarda verilmektedir. Kurslarda muhasebe eğitimi saat karşılığı verilmektedir. Lise 

düzeyinde verilen muhasebe eğitimi bireyleri üniversiteye hazırlamaya yöneliktir. 

Üniversitelerde ise muhasebe eğitimi ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 

verilmektedir. Muhasebe ön lisans programları şirketlerin muhasebe departmanlarının ve 

meslek mensuplarının ara eleman ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Çalışmanın amacı 

meslek yüksekokullarında verilen muhasebe eğitiminin işletmeler, meslek mensupları ve 

öğrenciler açısından yeterli olup olmadığını değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda meslek 

yüksekokullarındaki muhasebe eğitimini konu alan çalışmalar içerik analizine tabi tutulmuştur. 

Yapılan analize göre meslek yüksekokullarında verilen muhasebe eğitiminin işletmelerin ve 

meslek mensuplarının beklentilerini genellikle karşıladığı söylenebilir. Öğrencilerin 

beklentileri ise daha çok verilen muhasebe eğitiminin hizmet boyutuyla ilgili olduğu sonucu 

çıkarılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, muhasebe eğitimi,  meslek yüksekokulları 

 

ABSTRACT 

With the increase in the world population, the number of companies that meet human needs is 

also increasing. At the same time, with globalization, it is becoming more and more difficult 

for companies to compete in national and international markets. Companies that want to 
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maintain their competitiveness have to shape their activities according to the competitive 

environment. Information, profit and speed are the leading factors that increase the 

competitiveness of companies. Therefore, it is possible to say that the information generation 

and profit calculation functions of accounting are important for companies. Companies need 

individuals who have been trained in accounting in order to produce the information in question 

and to quickly calculate the profit to be obtained or to be obtained. Accounting education is 

given to individuals in trade high schools, universities or private courses. Accounting education 

is given hourly in the courses. Accounting education given at high school level is aimed at 

preparing individuals for university. In universities, accounting education is given at associate, 

undergraduate, graduate and doctoral levels. Accounting associate degree programs are aimed 

at meeting the intermediate staff needs of companies' accounting departments and 

professionals. The aim of the study is to evaluate whether the accounting education given in 

vocational schools is sufficient for businesses, professionals and students. For this purpose, 

studies on accounting education in vocational schools were subjected to content analysis. 

According to the analysis, it can be said that the accounting education given in vocational 

schools generally meets the expectations of businesses and professionals. It can be concluded 

that the expectations of the students are mostly related to the service dimension of the 

accounting education given. 

Keywords: Accounting, accounting education, vocational schools  

 

1. GİRİŞ 

İşletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri, sürekli değişen pazar şartlarına uyum sağlayarak bu 

konuda gerekli olan kararların alınması ile doğru orantılıdır. Söz konusu kararların doğru bir 

şekilde alınabilmesi için de mali nitelikteki bilgilerin sağlanıp yorumlanması gerekmektedir. 

Bu durum işletmeler açısından muhasebenin önemini artırmaktadır (Demir, 2012: 109). 

Muhasebe bir işletmenin gerçekleştirdiği faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, mali nitelik taşıyan 

işlemlerin kaydedilmesini, ayrı ayrı sınıflandırılmasını, doğru bir şekilde özetlenmesini ve 

rapor haline getirip bu konuda işletmenin bilgi sahibi olmasını sağlayan faaliyetler bütünüdür. 

Muhasebenin tanımına bakıldığında muhasebenin bilgi üreterek işletmenin gelecekle ilgili 

planlar yapmasına ve faaliyetlerinin etkinliğini ölçüp kontrol etmesine yardımcı olduğu 

söylenebilir (Alkan, 2015: 139). Dolayısıyla bir işletmenin rekabet ortamında var olabilmesi 

için değişen şartlara uyum sağlamasına, gereken uyumun sağlanması için mali nitelikteki 

işlemlerin iyi bir şekilde analiz edilmesine bağlanabilir. Finansal verilerin doğru bir şekilde 

okunup analiz edilebilmesi için muhasebe konusunda eğitim almış bireylere ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

İşetmelerin muhasebe departmanlarında çalışan bireylerin iyi bir muhasebe eğitimi almış 

olmaları işletmeler açısından oldukça önemlidir. Bireylerin almış oldukları muhasebe eğitimi 

işletmenin muhasebe departmanının imajını etkilemektedir (Çukacı ve Alagöz, 2006: 147). 

İşletmelerin ulusal ve uluslararası rekabet ortamında varlığını sürdürebilmesi ancak iyi bir 

eğitim almış çalışanları, teknolojiye uyum sağlamaları ve muhasebe bilgisi ile sağlanabilir. 

Çünkü işletmelerin gerçekleştirdikleri faaliyetler ile rekabet edebilmesi, meydana gelen 

gelişmelere cevap verebilmesi ve ortaya çıkan sorunları çözebilmesi güvenilir sağlıklı ve 
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zamanında sunulmuş olan muhasebe bilgisi ile mümkündür. Söz konusu muhasebe verilerinin 

bilgiye dönüştürülmesi ve raporlar haline getirilerek işletme yönetimine sunulması kalifiye 

işgücünü gerektirmektedir.  Kalifiye işgücü işletmenin performansının artırmasında ve kaliteli 

bilgiye ulaşmasını sağlamada önemli rol oynamaktadır (Karasioğlu ve Duman, 2011: 166).  

Küreselleşmeyle birlikte kaliteli ve doğru bilginin ön plana çıkması eğitim kurumlarını bu 

konuda kaliteli hizmet sunmaya itmektedir. Eğitim sektörü içerisinde iyi bir imaj sağlamak ve 

yer edinmek isteyen eğitim kurumlarının öğrencilere kaliteli bir eğitim sunarak hedeflerine 

ulaşabilmektedirler. Dolayısıyla öğrencilerin kaliteye bakış açıları eğitim kurumları açısından 

önem arz etmektedir. Özellikle yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen faaliyetlerin çoğu 

eğitim ve öğretim kalitesinin artırılmasına yöneliktir (Aslan Çetin ve Öztürk, 2020: 38). Meslek 

yüksekokullarındaki muhasebe bölümlerinde verilen muhasebe eğitiminde işletmelerin 

beklentilerinin dikkate alınması öğrencilerin iş sahibi olmalarına katkıda bulunacaktır. Aynı 

zamanda meslek mensuplarının yanında ara eleman olarak çalışacak olan öğrencilere mesleğin 

gerektirdiği bilgi ve yeteneği kazandırmak mezun olduklarında istihdamlarını kolaylaştıracaktır 

(Coşkun, Kır ve Coşkun, 2017: 331).  

Bu çalışmada meslek yüksekokullarında verilen muhasebe eğitiminin işletmeler, meslek 

mensupları ve öğrencilerin beklentilerini ne düzeyde karşıladıkları ve beklentilerinin neler 

olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda literatür taranıp bu konuda ele alınmış 

çalışmaların içeriği analiz edilerek elde edilen bilgiler ışığında sonuç kısmı oluşturulmuştur. 

 

2. LİTERATÜR ÖZETİ 

Meslek yüksekokullarında verilen muhasebe eğitimi ile ilgili daha önce yapılmış çalışmalardan 

bir kısmı aşağıda sunulmuştur. Söz konusu çalışmaların amacı, kapsamı ve elde edilen bulguları 

dikkate alınarak analize tabi tutulmuştur.   

Çürük ve Doğan (2001) tarafından Türkiye’deki ilk 500 işletme arasına giren işletmelerin 

üniversitelerden beklentilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Buna göre 56 işletmeye anket 

uygulanmıştır. Elde edilen verilere göre üniversitelerde verilen muhasebe ders içeriklerinin 

oluşturulmasında üniversite ve işletme işbirliğinin gerekli olduğu belirlenmiştir.   

Demir ve Çam (2006) tarafından Kırşehir Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü 

öğrencilerinin muhasebe eğitiminde kendilerine verilen bilgilerin yeterliliği hakkındaki 

düşüncelerini saptamak amacıyla 113 öğrenciye anket uygulanmıştır. Analize tabi tutulan anket 

sonucuna göre öğrencilerin %41,6’sı verilen bilgilerin yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Yardımcıoğlu ve Büyükşalvarcı (2007) Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında 

muhasebe eğitiminin düzeyini belirlemek amacıyla muhasebe eğitimi alan 300 öğrenciye anket 

uygulamıştır. Ankete katlan öğrencilerin 120’si erkek geriye kalan 180 kişi kızlardan 

oluşmaktadır. Analize tabi tutulan anketin sonucuna göre erkeklerin %60’ı ve kızların %49’u 

aldıkları muhasebe eğitiminden yüksek düzeyde tatmin oldukları geriye kalanların ise orta 

düzeyde tatmin oldukları belirlenmiştir. 

Bulca ve Eren (2014) tarafından meslek yüksekokullarında muhasebe ve finans eğitimine 

ilişkin görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılan çalışmada Uşak Üniversitesine bağlı Uşak 

Meslek Yüksekokulu, Banaz Meslek Yüksekokulu, Karahallı Meslek Yüksekokulu, Sivaslı 
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Meslek Yüksekokulu ve Ulubey Meslek Yüksekokulunda 739 öğrenciye anket uygulanmıştır. 

Anket analize tabi tutulmuştur. Analiz sonucuna göre muhasebe ve finans eğitiminin kalitesinin 

belirleyicinin dersi veren öğretim elemanın kalitesiyle ilişkili olduğu belirlenmiştir. 

Alkan (2015) tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu mezun 

öğrencilerin iş olanağı sağlayan işletmelerin ve meslek mensuplarının beklentilerinin karşılanıp 

karşılanmadığını belirlemek amacıyla yapılan çalışmada 98 işletme yetkilisine anket 

uygulanmıştır. Elde edilen verilere göre verilen temel muhasebe bilgilerin paydaşlarının 

beklentilerini genellikle karşılandığı belirlenmiştir.   

Çakır, Canbaz ve Gümüş (2014) Uzunköprü Meslek Yüksekokulunda muhasebe dersi alan 258 

öğrenciye muhasebe dersine olan ilgi ile muhasebe dersinden beklentileri arasındaki ilişki 

belirlemek amacıyla anket uygulanmıştır. Yapılan istatistik analizin sonucuna göre öğrencilerin 

gördükleri muhasebe derslerinin çeşitli etkinliklerle (konferans gibi) pekiştirilmesi ve aynı 

zamanda derslerde teknoloji kullanımının artırılması şeklindeki beklentilerinin olduğu ve 

bunun derse olan ilgiyi artıracağı düşüncesine sahip oldukları belirlenmiştir. 

Coşkun, Kır ve Coşkun (2017) Manisa’da bulunan meslek mensuplarının yanında çalışan 

muhasebe eğitimi almış bireylerden beklentilerinin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmada 41 

meslek mensubu ile mülakat gerçekleştirilmiştir. Melek mensuplarından elde edilen bilgilere 

göre muhasebe mezunu öğrencilerinin pratik eksikliği, defter tutmayı bilmedikleri, Çalışma 

hayatına uyum zorluğu yaşadıkları ve sosyal yanlarının yetersiz olduğu belirlenmiştir. Bundan 

dolayı muhasebe işlevlerini yerine getirmede zorlandıkları düşünülmektedir. 

 

3. SONUÇ 

İşletmeler zorlu rekabet şartlarında rekabet edebilmeleri için nitelikli muhasebe elemanlarına 

ihtiyaç duymaktadırlar. Özellikle meslek yüksekokullarında muhasebe eğitimi almış bireyleri 

istihdam etmektedirler. Söz konusu muhasebe elemanlarının almış oldukları muhasebe eğitimi 

işletmelerin mali nitelikteki verilerinin doğru bir şekilde analiz edilip edilmediği konusunda 

önem arz etmektedir.  

Çalışmada meslek yüksekokullarında verilen muhasebe eğitimi işletmeler, meslek mensupları 

ve öğrenciler açısından değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda daha önce yapılmış olan 

çalışmalardan elde edilen bilgilere göre meslek yüksekokullarında verilen muhasebe eğitiminin 

işletmelerin ve meslek mensuplarının beklentilerini çoğunlukla karşıladığı söylenebilir. 

Öğrencilerin beklentileri ise daha çok verilen muhasebe eğitiminin hizmet boyutuyla ilgili 

olduğu sonucu çıkarılabilir. Daha sonra meslek yüksekokullarında muhasebe eğitimi ile ilgili 

öğrencilere, işletmelere ve meslek mensuplarına uygula şeklindeki bir çalışma yapılabilir. 
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DWINDLING CULTURE OF HAND EMBROIDERY IN KARAM KHAN NIZAMANI 

VILLAGE DISTRICT MATIARI, SINDH 
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ABSTRACT 

The artwork of hand embroidery is a unique aspect of the culture of Sindh. But sadly this 

tradition is slowly fading away amid the axiom that some of the unique embroidery forms are 

hardly even mentioned in the present literature. Therefore this research is designed to present a 

detailed study of one of the underdetermined embroidery forms—Wangryun, exclusively 

practiced in the Karam Khan Nizamani village, Matiari district Sindh. Following the 

phenomenological approach, the qualitative data were collected using the questionnaire and 

interview methods, which were then analyzed through the content analysis approach. While 

considering the technical, visual, and cultural aspects of the Wangryun embroidery, this study 

contributes towards the augmentation of the current lexicon of indigenous embroideries of 

Sindh.  

Keywords: Hand embroidery, Karam Khan Nizamani village, Sindh, Wangryun, Stitches  
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WORLD WAR ONE COULD NOT STOP WOLRD WAR TWO; COURSE AND 

CAUSES 
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ABSTRACT 

The interwar period revealed the error of the catastrophic action caused by the victors of the 

First World War. The major outcry of the world after experiencing what is known as the Great 

War or what was later described as the war to end all wars was peace. After exhaustion the 

world sought the best option to avoid a repetition of such again. This led to the creation of the 

League of Nations. However, the error inherent in the League of Nations became prevalent in 

the aftermath of its creation which led to series of events that made the Second World War 

inevitable.  This work is a critical analysis of the events that took place in the build up to the 

Second World War as a failure of addressing the pressing issues needed in the international 

political system. 
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THE COINTEGRATION BETWEEN FOREIGN INTEREST RATES 

 

Adirek Vajrapatkul 

School of Economics, Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand 

 

ABSTRACT 

This work is designed to identify the interaction between interest rates, namely the US Discount 

Rate and the London Interbank Offered Rate of the US Dollar, Pound Sterling, Euro, and Yen, 

by utilizing the Vector Error Correction Model. To estimate the model, the daily data of these 

rates between 29 August 2016 and 14 July 2021, covering 1196 periods, are downloaded from 

Bank of Thailand website. The empirical evidence reveals that these interest rates have a long-

run relationship between them. The bidirectional short-run relationship between these rates is 

also found. Thus, governments and investors can use the findings of this study to plan fund-

raising and investment strategies to reduce risk and raise return. 

Keywords—foreign interest rate, Long-Run Relationship, VECM 
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THE EFFECTS OF VALUE ADDED ON THE COUNTRY RESERVES IN THE 

SPATIAL PANEL DATA MODEL: EVIDENCE FROM FOUR SELECTED AEC 

MEMBER COUNTRIES 
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School of Economics, Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand 

 

ABSTRACT 

This research aims to analyze the effect of agriculture and industrial value added on the country 

reserves of four selected AEC member countries by considering spatial inter-relationships 

between countries. The yearly data during the period of 1972 – 2020 of   Singapore, Malaysia, 

Philippines, and Thailand for analysis are acquired from World Bank database. The result 

showed that both the panel data model and the spatial Durbin model with random effect estimate 

that agriculture value added has a negative significant impact on countries’ reserves while 

industry value added has a positive significant impact on countries' reserves. However, the 

Spatial Durbin Model with a random effect reveals the spatial interactions between countries, 

which imply that the reserve is always related to the neighbor. 

Keywords: agriculture value added, industrial value added, reserve, spatial regression. 
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ABSTRACT 

In connection with the healthy nutrition concept popularization, products containing a high 

concentration of biologically valuable substances and improving positive effect on the human 

body, which are called superfoods, have gained considerable interest. Superfoods such as goji 

berries, acai, guarana, kale, quinoa, spirulina, psyllium, chia seeds, etc. are the most common 

in Ukrainian market. One gets the impression, superfoods are something special, foreign and 

expensive. In fact, a huge number of available products practised traditionally in the national 

Ukrainian cuisine, can be called superfoods. For example, low-calorie flax seeds are a real 

Ukrainian superfood. It contains vitamins A, E, B1, B2, B3, B6, B9, C, omega-3 

polyunsaturated fatty acids, protein and essential amino acids, and essential elements such as 

Calcium, Phosphorus, Magnesium and Zinc. Flax seeds, like chia seeds, are a source of fiber, 

absorb liquid, swell, and positively effect the digestive tract, removing toxic substances, 

harmful cholesterol and heavy metals. Flax seeds are added to salads, granola, smoothies, soups, 

bread, loaves, pancakes, crackers, pates, desserts, and healthy candies, flax flour is included in 

cookies, snacks, buns, muffins (gluten-free baking), flax porridge and jelly are prepared. Flax 

flour retains water better, prolonging the freshness and preserving the magnificence of baked 

goods. In some recipes, flax flour can be used as a substitute for butter and eggs, the baking is 

prepared much faster, acquires a pleasant brown colour with a subtle aroma of nuts, and is 

perfect for all vegetarians. Flaxseed oil is a champion in unsaturated fatty acids content. As the 

goals of the regional organic brand is familiarization with the traditions of local cuisine, by 

attending specialized events, tastings, fairs, and festivals with a pronounced emphasis on 

healthy nutrition related to the products, food, during which the area commercial food products, 

cooking technology and local dishes consumption, the area itself with its historical and cultural 

heritage, and culinary traditions are simultaneously popularized. An interesting addition to 

https://orcid.org/0000-0002-3713-7620
http://orcid.org/0000-0002-5076-0572


INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES 
ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES-VI 

December 20-22, 2022 
 

Abstracts Book 418 www.aegeanconference.com 

 

these events can be presentations of such linen products, as clothes, shoes, bags, accessories, 

table and bed linen, and souvenirs decorated with authentic embroidery. In our opinion, the 

target audience of the region's organic brand, the customers and users can be the local 

population, guests, and tourists. 

Keywords: longevity, national restaurant, regional business, antioxidant capacity, seeds, 

berries 
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ABSTRACT 

One of the reasons for preferring the choice test to other methods such as contingent valuation 

is the indirect estimation of willingness to pay, which is less prone to adverse response behavior 

that is often observed in contingent valuation studies. For this purpose, the willingness to pay 

for an alternative feature can be calculated as the ratio of the feature factor to the price factor. 

When price is considered as an attribute in a choice test, marginal utility estimates from a choice 

test model can be converted to estimates of willingness to pay associated with changes in the 

desired attribute. In this research, the willingness to pay is given for all estimates. The important 

point in interpreting the results of the willingness to pay is that the evaluation of the willingness 

to pay alone does not give the correct picture and different characteristics must be weighed 

together. The average willingness of consumers to pay for a liter transgenic corn oil, with a 

well-known brand and traceable using block chain, was estimated in thousands of Rails. 

Willingness to pay for the tracking feature using block chain is the highest among the features. 

This is an important point for producers, marketers and policymakers in the oil field. The 

willingness to pay to avoid transgenic oil is about the same as the willingness to pay to have a 

well-known brand 

Keywords: Consumer, Transgenic, Block Chain, Price 
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ABSTRACT 

There are several methods can be used in an experimental setting to study consumer preferences 

and willingness to pay for food products. We can refer to multiple price lists, test auctions, open 

selection tests. In the present study, the choice experiment method was used to evaluate 

consumers' preferences for each of the characteristics of corn oil. This method is one of the 

stated preference valuing methods that is used for choice modeling. This tool is used to assign 

monetary values for different goods or services. By using the choice experiment, people's 

preferences are evaluated for each of the features of the desired product, and finally, the overall 

value of the desired product can be found. In this method, the value of the characteristics of the 

product under investigation is determined scientifically and by completing the questionnaire so 

that the obtained result can be used. In the selection test, the participants are asked to consider 

several products and choose the desired one. Two levels of transgenic and non-transgenic 

(conventional) production method attributes are considered. Similarly, when shopping in 

grocery stores or selecting dishes in a restaurant environment, consumers are faced with a set 

of food options that differ in attribute levels and choose their favorite option. Therefore, the 

choice experiment allows us to understand current behavior and predict future choices. The 

main purpose of the selection test is to investigate the behavioral reactions of consumers, 

households or even organizations in different sectors. The most fundamental part of designing 

a choice test is identifying the essential features, and as a rule, price is always given when 

different options are presented. Price allows one to calculate the willingness to pay for each 

feature. In a choice experiment, respondents repeatedly choose between different options 

characterized by different features and respective levels. This method allows to identify the 

characteristics that significantly influence the decision and the willingness to pay the 

corresponding final. This is a critical advantage of the choice experiment compared to other 

survey instruments, such as open-ended questions or conditional assessments. 

Keywords: Foods , Choice Experiment, Preferences
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ABSTRACT 

Behavioral economics as an emerging science by integrating psychology and economics 

provides a tool to influence consumer behavior. It studies the influence of psychological, 

cognitive, emotional, cultural, and social factors on the decisions of individuals or institutions, 

such as how these decisions differ from those of classical economic theory. In order to measure 

the characteristics of the multifactorial model, the Midlife Personality Development 

Questionnaire according to The Midlife Development Inventory (MIDI) has been used as the 

most widely used personality model for this purpose. In addition to the variables of the multi-

factor model, this test has also added another feature called agency. This feature directly deals 

with the features of dominance, and considering that the effects of dominance on people's 

behavior have been proven in the bidding auction, it is suggested to consider this variable in 

behavioral economics studies were chosen. The main advantage of the MIDI scale is its 

simplicity and brevity, which works well when interviewing participants in a limited time 

frame. Since the questionnaires of this study were filled online, it was very important to keep 

the time needed for the participants to answer the questions short. In this questionnaire, 

participants are given 30 attributes and are asked to rate themselves on a scale of one to four 

depending on how much this attribute describes them. The reason for choosing the MIDI scale 

was that it was designed to provide the shortest possible set of items for reliable personality 

measurement. 

Keywords: Economics, Behavior, Consumer, Psychology 
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ABSTRACT 

Migration has a wide variety of causes, from safety and security in case of people living in 

conflict zones, demography, social exclusion and human rights to poverty, climate change, but 

also economic, fiscal, social and cultural policy measures. An important feature of the migrant 

population is displacement from one place to another, generally leaving their country. Fiscal 

policy has a significant impact on the phenomenon of migration. A country with high taxation 

and other fiscal restrictions is not very attractive for migrants. Free movement of workers is a 

fundamental principle of the European Union, so including citizens of emerging countries in 

the European Union benefit from this recognized right. Moreover, rising unemployment and 

escalating tensions have led governments to tighten fiscal policy in the event of illegal 

emigration, especially to combat tax evasion. The common economic space within the 

European Union is very attractive for migrants from poor or war-torn countries. However, 

immigrants participate in the socio-cultural life of the destination country, as well as, obviously, 

in economic life. However, without substantial, well-balanced and sustainable migration, the 

social and economic system will be endangered. The dıgıtızatıon of bankıng systems is essential 

in order to achieve progress considering the dynamics of the world economy. 

Keywords: European Union economy, fiscal policy, taxation, migrant population, immigrants, 

dıgıtızatıon of bankıng systems, tax evasion 
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