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The 6th edition of International Conference on Economics and Social Sciences (E&SS2021b),
hosted by Cyprus Science University, Kyrenia, North Cyprus, September 18 - 19, 2021, was a great
and exciting experience with all our distinguished guests, participants and listeners. There were 117
papers presented during the plenary sessions (31 from Turkey, 52 from International participants; 37,34
% Turkish, 62,66% International participants). We had participants from 18 countries, listed in the
table above.

Hope to meet you again in our upcoming conferences!
Thank you for your support and collaboration.

Organizing Committee

Takım Dinamikleri Ölçeği Geliştirilme Süreci:
Yüksek Öğretim Örneği1
Türker BAŞ
Galatasaray Üniversitesi, Türkiye

Abstract
Yükseköğretim kurumları için öğrenci tatmini uluslararası bir konu haline gelmiştir. Bu kapsamda
dünya çapında bir çok çalışma yapılmaktadır (Douglas vd., 2006; Gruber vd., 2010; Shah ve Widin,
2010; Nair ve Shah, 2012; Grebennikov ve Shah, 2012). Yükseköğretimde öğrenci beklentilerinin
anlaşılması, yükseköğretimde niteliğin artmasına katkı sunacaktır. Bunun için ihtiyaç duyulan en temel
hususlardan biri üniversite öğrencilerinin memnuniyetlerinin doğru boyutlardan tespit edilebilmesidir.
Böylelikle planlanan sonuçlara ne ölçüde ulaşıldığı, sorunların tespiti ve nasıl çözülebileceği hususunda
geribildirim almak mümkün olacaktır (Leckey ve Neill, 2001; Harley, 2003).Buna bağlı olarak
geçtiğimiz 20 yılda öğrenci tatmin anketlerinde hızlı artışlar görülmektedir (Gibson, 2010; Zaitseva vd.,
2013). “National Student Survey” söz konusu anketlerin önde gelenlerinden birisi olarak karşımıza
çıkmaktadır.

NSS’nin farklı kültürlere uyarlanarak uygulanması yükseköğretim kurumlarının etkinliğini artırıcı bir
unsur olabilir. Yapılan literatür incelemesinde NSS’nin Türkçeye uyarlanmadığı ve Türkiye
örnekleminde NSS baz alınarak yeni bir ölçek geliştirme çalışmasının varlığına rastlanmamıştır.
Bu gerekçe ile bu çalışmada üniversite öğrencilerinin tatminlerinin doğru boyutlardan ölçümlenebilmesi
için, uluslararası alanda yaygın olarak kullanılan NSS temel alınarak Türk kültürü ile uyumlu yeni bir
ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda NSS maddeleri ve boyutları temelinde öğrenci ve
akademisyen odak grupları ve öğrenci bireysel mülakatları vasıtasıyla geniş bir madde havuzu
oluşturulmuştur. Daha sonra pilot çalışma ve uzman görüşleri vasıtasıyla söz konusu madde havuzu
daraltılmıştır. Bunu takiben anketler uygulanmış ve gerekli analizlere başvurulmuştur. Sonuç olarak 16
boyutlu ve 64 maddeli geçerli ve güvenilir, ileriki araştırmalarda kullanılabilecek öğrenci tatmin ölçeği
geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçeğin Türk yüksek eğitim kurumlarına ve öğrenci tatmin yazınına katkı
sağlanması beklenmektedir.

Bu çalışma Galatasaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından Proje ID: 168 ve
18.102.007 nolu proje kapsamında desteklenmiştir (This work has been supported by the Scientific Research
Projects Commission of Galatasaray University under Project ID: 168 and grant number 18.102.007).
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Türkiye’de Yüksek Öğretim
Türkiye’de devlet ve vakıf üniversiteleri olmak üzere iki çeşit üniversite vardır. Bütün üniversiteler
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından akredite edilmektedir. Yükseköğretim sistemi üniversiteler,
yüksek teknoloji enstitüleri, meslek yüksek okulları ve diğer eğitim enstitülerinden (askeri ve polis
akademileri) oluşur. Niceliksel anlamda elde edilen ilerlemelerin niteliksel olarak da desteklenmesi için
bir takım yeni uygulamalara da başvurulmaktadır. Bu amaçla temelde Yükseköğretime ayrılan kaynak
artırılmaktadır (YÖK, 2015).
Ancak niceliksel anlamda yaşanan artış beraberinde kurumsallaşma sorunu, fiziki yetersizlikler ve
nitelikli öğretim elemanı ihtiyacı gibi niteliksel sorunları da beraberinde getirmiştir (Doğan, 2013).
Bunun yanında söz konusu niceliksel artış kurumlarda yönetim ve organizasyon sorunu,
akademisyenlerin ve öğrencilerin sorunları da artırmaktadır (Bilgin vd., 2009; Zineldin vd., 2011). Bu
bakımdan yaşanan bu nitelik sorunun çözülmesinde öğrenci tatmin çalışmalarının geri bildirimlerinden
faydalanmanın önemli girdiler sunacağı düşünülmektedir. Bu sebeple üniversite öğrencilerinin
tatminlerine ilişkin yapılan çalışmalarda kullanılan ölçeklerinde rolü kritik hale gelmektedir (Billups,
2008; Williams ve Cappuccini-Ansfield, 2007).

Öğrenci tatmininin önemi
Yükseköğretimde ulusal ve uluslararası rekabetin artması, öğrenci tatminin geliştirilmesi ve süreklilik
kazandırılmasını önemli hale getirmiştir (McClelland, 2009; Kotler ve Fox, 1995). Çünkü öğrenci
tatmini eğitim ve programların verimliği açısından dikkate alınması gereken kritik bir husustur (Bolliger
ve Halupa,2012). Öğrenci tatmini birçok değişkenden etkilenmektedir ve öğrenci tatminini tanımlamak
zordur. Öğrenci tatmini Elliot ve Healy (2001) tarafından “eğitim deneyiminin değerlendirilmesinden
sonra ortaya çıkan uzun dönemli tutum” olarak tanımlanırken, Carey vd. (2002) öğrenci tatmininin
bütün akademik yıl boyunca öğrencilerin deneyimleri ve algıları ile ilişkili olduğunu belirtmiştir.
Öğrenci tatminin temel çıktısı öğrenci geribildirimidir. Öğrencilerden alınan geri bildirimler birçok
açıdan fayda sağlamaktadır. Bunlar arasında; kurumların gelişimi sağlayacak bilgi sunma (Rowley,
2003; Williams ve Cappuccini-Ansfield, 2007), kurumlara kıyaslama yapma imkânı sunmak (Williams
ve Cappuccini-Ansfield, 2007; Rowley, 2003), kurumun ününün artmasına yardımcı olacak göstergeler
sağlamak (Rowley, 2003), öğrencilerin tatmin düzeylerinin anlaşılmasını sağlamak (Rowley, 2003),
gelişim sağlamak için içsel (internal) enformasyon sağlamak (Harvey, 2003), potansiyel öğrencilerin
kurumu tercih etmeleri için katkı sunmak (Harvey, 2003), sorumluluk bilincinin vurgulanması
(Williams ve Cappuccini-Ansfield, 2007; Harvey, 2003) mevcut öğrenciler için bilgi sağlamak
(Williams ve Cappuccini-Ansfield, 2007) kurumsal performansın değerlendirilmesi (Williams ve
Cappuccini-Ansfield, 2007) ve aileler ve öğrenciler için eğitim programı ve üniversite seçimini
hakkında girdi sunmak (Richardson, 2005; Williams ve Cappuccini-Ansfield, 2007) gibi hususlar ön
plana çıkmaktadır.
Bunun yanında Marsh (1987) öğrenci geribildirimlerinin 5 temel açıdan sunduğu katkıyı şu şekilde
özetlemiştir.
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·

Öğrencilerin öğrenmelerine katkı sunacak tanısal geri bildirim sağlama

·

Yönetimsel karar vermede kullanılmak üzere öğretme etkinliğinin ölçümlenmesi

·

Üniversite ve bölüm seçiminde öğrencilere rehber olması açısından girdi sunma

·

Ders kalitesinin ölçümü

·

Eğitim için yapılacak araştırmalara girdi sunma

Öte yandan öğrencilerin tatminsizliği kurum ve öğrenciler açısından birçok olumsuz sonuçlara yol
açabilmektedir. Bunlar arasında başarısız öğrenciler (Wlather, 2010) öğrencilerin okulu bırakması
(Astin, 2001), kurumun imajının zedelenmesi gibi hususlar ön plana çıkmaktadır. (Tatminsizliğin
sonucu geliştirilecek)
Kısacası öğrenci tatminleri hakkında elde edilen geri bildirimler eğitim kurumlarının stratejik
planlarının oluşturulması, kurumsal ün ve kalitenin artırılması, öğrencilerin okulu bırakma davranış ve
niyetlerinin engellenmesi açısından kurumlara hayati girdiler sunmaktadır (Billups, 2008). Söz konusu
girdileri elde etmede en önemli araçlardan birisi öğrenci tatmin anketleridir. Doğru bir şekilde uygulanıp
yorumlandığında öğrenci geribildirim anketlerinin oldukça önemli fonksiyonlara hizmet ettiği
söylenebilir (Richardson, 2005; Alves ve Raposo, 2007; Marsh, 2007; Fielding vd. 2010). Douglas vd.
(2006) öğrencileri okula kazandırmak ve devamlılıklarını sağlamak üzere üniversitelerin onları tatmin
etmelerini ve tatminsizliği azaltmalarını gerektiği sonucuna ulaşmıştır (Grebennikov ve Shah, 2013).

Öğrenci tatmin anketlerinin özellikleri
Üniversite öğrencilerinin memnuniyetini ölçme çalışmaları ağırlıklı olarak ölçeklere başvurularak
yürütülmektedir (Billups, 2008; Gibson, 2010). Belirli bir akademik programda eğitim gören
öğrencilerden alınan geribildirimlerde eğitim programına ve kuruma ilişkin çeşitli boyutlarda
öğrencilerin tatmin ve beklentileri değerlendirilmektedir (Gibson, 2010). Bu amaçla geliştirilmiş
ölçeklerin büyük bir bölümü SERVQUAL Modeli, (Stodnick ve Rogers, 2008), SERVPERF modeli (Li
ve Kaye, 1998), HEdPERF modeli (Abdullah, 2005) ya da ECSI modeline (Brown ve Mazzarol, 2009)
dayanmaktadır (Băcilă vd., 2014). (Öğrenci tatmin anketlerinin eksileri henüz yazılmadı) Üniversite
öğrencilerin tatminlerini ölçmeye yönelik geliştirilmiş ölçekler temelde; eğitim kalitesi (Grebennikov
ve Shah,2013), öğretim elemanı niteliği (Grebennikov ve Shah, 2013; Nair ve Shah, 2012) ders çıktıları
(Grebennikov ve Shah,2013; Gruber vd., 2010), değerlendirme kriter ve usulleri (Nair ve Shah, 2012;
Grebennikov ve Shah,2013; Grebennikov ve Shah,2012), öğrenme materyallerinin zenginliği (Douglas
vd., 2006; Grebennikov ve Shah,2013), eğitim sırasında çalışma imkanı (Grebennikov ve Shah,2013),
zamanında geribildirim (Grebennikov ve Shah,2013), IT imkanları (Douglas vd., 2006; (Gruber vd.,
2010;Nair ve Shah, 2012), dersler (lectures) (Douglas vd., 2006; (Gruber vd., 2010), kütüphane
imkanları (Gruber vd., 2010; Douglas vd., 2006; Nair ve Shah, 2012;Shah vd., 2010; Shah ve Widin,
2010),rehberlik (Douglas vd., 2006; Grebennikov ve Shah,2013; Nair ve Shah, 2012), ders tahtası
(Blackboard) (Douglas vd., 2006), öğretim elemanının yaklaşımı ve iletişimi (Douglas vd., 2006;
Grebennikova ve Shahb,2013), okul yerleşkesi (Gruber vd., 2010), öğrenciler arasındaki atmosfer
(Gruber vd., 2010), yemekhane ve kafeterya (Gruber vd., 2010) ve şehrin çekiciliği (Gruber vd., 2010)
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gibi boyutlar üzerinden değerlendirmektedir. Önem derecesine göre farklılık göstermekle birlikte söz
konusu boyutların sayısı ve mahiyeti farklılaşabilmektedir.

National Student Survey
The National Student (Satisfaction) Survey (NSS) 2005’ten itibaren İngiltere’de son sınıf üniversite
öğrencilerinin yükseköğretim algılarını değerlendirmede kullanılan önde gelen ölçeklerdendir (Fielding
vd., 2010). Anket İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İşkoçya’nın birçok yükseköğretim kurumu
tarafından kullanılmaktadır. 23 maddeli 5’li likert ölçeği şeklinde düzenlenmiş (definitely agree; mostly
agree; neither agree nor disagree; mostly disagree; definitely disagree) bir ölçektir. NSS öğretme ve
öğrenme kalitesi (quality of teaching and learning), değerlendirme ve geri bildirim (assessment and
feedback), akademik destek (academic support), örgütleme ve yönetim (organization and management),
öğrenme kaynakları (learning resources), kişisel gelişim (personel development) boyutlarında
ölçümlemektedir (Douglas ve diğ., 2015).
2005’ten bu yana İngiltere’deki her yıl neredeyse yarım milyon öğrenci bu anketi uygulamaktadır.
Anket sayesinde öğrenciler eğitim gördüğü eğitim kurumunu ve aldıkları dersler hakkında eğitim
kurumları ve aday öğrenciler için kritik geribildirim sunabilmektedir. Aynı zamanda öğrenciler eğitim
kurumları ve programları hakkında pozitif ve negatif geribildirimler sunabilmektedir
(www.thestudentsurvey.com).
Öte yandan NSS tüm disiplinlere uygun olmama (Canning, 2014) ve negatif soru içermeme (Yorke,
2009) açılarından eleştirilmektedir. Ancak NSS’nin her yıl binlerce öğrenci ve yüzlerce eğitim kurumu
tarafından uygulanmasından ve on yıldır giderek daha fazla kabul görmesinden dolayı farklı kültürlerde
NSS temelinde geliştirilmiş yeni bir ölçeğin faydalı olması beklenmektedir. Türkiye örnekleminde konu
ele alındığında NSS temel alınarak geliştirilecek yeni bir ölçeğin NSS’nin geniş kitlelere tanıtılması,
gelişmekte olan bir ülke için eğitim kurumlarının etkinliğinin artması, Türkiye’de niceliksel artışın
getirdiği niteliksel sorunların çözülmesi, mevcut öğrencilerin tecrübelerinden faydalanılması ve aday
öğrencilerin bilinçlenmesi açısından katkı sunması beklenmektedir.

ÖLÇEK GELİŞTİRME SÜRECİ
Araştırmanın amacı
National Student Survey (NSS) temel alınarak Türkiye örnekleminde kullanılabilecek üniversite
öğrencilerinin memnuniyetlerinin ölçümlenebilmesi için kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir yeni bir
ölçek geliştirmektir.

Soru Formunun Geliştirilmesi
Araştırmada kullanılan soru formu dört aşamalı sistematik bir süreç kullanılarak geliştirilmiştir.
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Aşama 1
İlk olarak, Türkçe ve yabancı yazındaki referans çalışmalardan yola çıkılarak bir soru havuzu
oluşturuldu. Bunlar içinden özellikle İngiltere’de uygulanan Ulusal Öğrenci Anketi’ndeki sorular temel
alındı.
Aşama 2
Odak Grubu Çalışması: 4 – 6 öğrencinin yer aldığı 12 odak grubu çalışması ile öğrencilerin
memnuniyetini ölçmek için yeni ifadeler üretildi. Ayrıca literatür çalışması ile belirlenen maddeler, odak
görüşmeleri sırasında test edildi. Kritik Olay Yöntemi: Öğrencilere form dağıtılarak eğitim öğretim ve
destek hizmetlerinde yaşadıkları olumlu ve olumsuz anılarını yazmaları istendi. Bu şekilde yine farklı
bölümlerden toplam 126 form elde edildi.
Aşama 3
Literatür ve odak grubu çalışmaları ile üretilen 89 ifade araştırmacılar tarafından 24 faktör altında
toplandı.
Elde edilen anket formu 128 öğrenciden oluşan bir gruba pilot olarak uygulandı. Farklı faktörler altında
toplanan ve güvenilirliği düşüren 24 madde anketten çıkartıldı. Bu şekilde 22 faktör ve 65 sorudan
oluşan kapsamlı bir anket formu elde edildi.
Aşama 4
Anket formu İşletme Fakültesi’nin tüm bölümlerinden toplam 622 öğrenciye uygulandı. Güvenilirlik ve
Faktör Analizi sonrasında 13 faktör ve 46 maddeden oluşan nihai anket formu elde edildi.
Ankette Kesinlikle Katılmıyorum, Büyük Ölçüde Katılmıyorum, Kararsızım, Büyük Ölçüde
Katılıyorum, Kesinlikle Katılıyorum ifadelerinden oluşan 5’li likert ölçeği kullanılmıştır.
Değerlendirmelerde Büyük Ölçüde Katılıyorum, Kesinlikle Katılıyorum “1” olumlu, Kesinlikle
Katılmıyorum, Büyük Ölçüde Katılmıyorum, Kararsızım ifadeleri “0” olumsuz olarak kodlanmıştır.
Etki Analizinde her bir maddenin “Üniversitemin bana sunmuş olduğu eğitimin kalitesinden
memnunum” maddesiyle olan korelasyon değeri hesaplanmış, daha sonra her bir maddenin eğitim
kalitesi algısına olan etkisi karşılaştırmalı olarak yorumlanmıştır.
Örneklem
Anket araştırmasına;
İnsan Kaynakları Bölümü’nden 183, İşletme Bölümü’nden 150,
Sağlık Yönetimi Bölümü’nden 94, Turizm İşletmeciliği Bölümü’nden 122, Uluslararası Ticaret
Bölümü’nden 43,
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nden 30 öğrenci olmak üzere toplam 622 öğrenci katılmıştır.
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Soru Formu
Anket, Dersler ve Öğretim Üyeleri, Programın Yapısı, Programın İşleyişi, Akademik Destek, Öğrenme
Kaynakları, Kişisel Gelişim, Kariyer Planlama, Staj, Mezunlar Topluluğu, Üniversite Yönetimi, Sosyal
Ortam, Tesisler ve Hizmetler olmak üzere 13 faktör ve 46 maddeden oluşmaktadır.
Dersler ve Öğretim Üyeleri faktörü altında, derslerin entelektüel birikime olan katkısı ve öğrencileri
üniversite sonrası yaşama hazırlama yeterliliği ile öğretim üyelerinin bilgi düzeyi, güncel gelişmeleri
takip etme durumları ve dersi çekici hale getirme konusundaki yeterlilikleri ölçülmüştür.
Programın Yapısı faktörünün altında derslerin niteliği ile programın öğrenciler üzerindeki etkisi
ölçülmüştür.
Programın İşleyişi faktörünün altında derslerin işlenme şekli, sınavlar, değerlendirme sistemi ve
yardımcı malze- melerin öğrenmeye olan katkı düzeyi ölçülmüştür.
Akademik Destek faktörü altında, öğrencilerin öğretim üyelerine ulaşabilme, onlardan yeterli düzeyde
tavsiye ve destek alabilme durumları ölçülmüştür.
Öğrenme Kaynakları faktörünün altında, kütüphane kaynakları, elektronik veri tabanları ve özel
ekipmanların öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılama düzeyi ölçülmüştür.
Kişisel Gelişim faktörü altında, alınan eğitimin öğrencinin kendisine olan güvenine, iletişim
yeteneklerine ve problem çözme yeteneğine olan katkısı ölçülmüştür.
Kariyer Planlama faktörü altında, üniversitenin kariyer hizmetlerinin etkinliği ölçülmüştür.
Staj faktörü altında staj uygulamasının yarattığı öğrenme ortamı ve yetenek gelişimine olan etkisi
ölçülmüştür.
Mezunlar Topluluğu faktörü altında, öğrencilerin Sakarya Üniversitesi mezunu olmaktan duydukları
gurur ile mezunların birbirlerini destekleme düzeyi ölçülmüştür.
Üniversite Yönetimi faktörü altında, üniversitedeki yönetim stili ve öğrencilere tanınan serbestlik ile
yönetimin öğrencilerin sorunları ile ilgilenme düzeyi ölçülmüştür.
Sosyal Ortam faktörü altında, diğer öğrencilerle sosyal etkileşim kurma imkanı, üniversite kulüp,
topluluk, sosyal aktivite ve eğlencelerin kapsamı ölçülmüştür.
Tesisler faktörü altında, üniversitedeki fiziksel şartların öğrenme için uygunluğu, kantin, yemekhane
gibi tesis- lerin öğrenci ihtiyaçlarını karşılama düzeyi, üniversitenin temizlik ve çevre düzenlemesi,
kampüs çevresindeki birimler ile kantin hizmetlerinin yeterlilik düzeyi ölçülmüştür.
Hizmetler faktörü altında idari personelin öğrencilere karşı olan tutumu, idari işlemleri tamamlanma
süresi, ye- mekhanede çıkan yemeklerin lezzeti, fiyatı ve üniversite yurtlarının beklentileri karşılama
düzeyi ölçülmüştür.
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Abstract
The purpose of this study is to analyze issues of reading habits among school students in Malaysia. This
study used a qualitative method by conducting semi-structured interviews with school leaders, teachers,
and parents in urban and rural areas. Sample selection used the purposive sampling method. Criteria in
selecting study participants were position, teaching experience, background related to students' reading
habits, and willingness to participate in this study. The findings of this study were analyzed using
thematic methods. The analysis of the issues in urban areas resulted in five (5) themes for urban areas,
while there were nine (9) themes for rural areas. These themes have been arranged according to the
priority of the issue. The themes of issues faced in urban areas consist of (i) Students' Attitudes and
Reading Awareness, (ii) Current Reading Programs Need to Be Improved, (iii) Changes in Reading
Styles and Technological Developments, (iv) Aspects of Students' Environment That Do Not Support
Reading Habits and (v) No Specific Time Allocation for Reading Activities. The results of the analysis
of the findings of the study with participants in rural areas consist of (i) Lack of Family Support, (ii) No
facilities, (iii) Students' Attitudes and Reading Awareness, (iv) Lack of Interesting Resources and
Reading Materials, (v) Limited Reading Resources, (vi) Lack of Teacher Training on Reading Practice
Skills, (vii) Aspects of Students' Environment That Do Not Support Reading Habits, (viii) Current
Reading Program Need Improvement, (ix) No Clear Guidelines or Profile. The results of this study can
serve as a reference, especially at the stakeholder level, such as for the District Education Office, School
Administrators, Non-Governmental Organizations (NGOs) as well as for policymakers who may utilize
the findings of this study to identify and improve the community and students in Malaysia as a reading
community.
Keywords: Student reading habit issues; themes
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INTRODUCTION
Achieving the goal of creating a knowledge society is not an easy endeavor. Furthermore, in the present
era, changes are taking place in every field. These changes occur relatively rapidly, particularly
concerning information, sources of information, and access to such information (Clark and Hawkins,
2018). The implication is that people who constantly improve their knowledge will adapt to these
changes for self-success in every field. Individual efforts to improve self-knowledge are particularly
significant with reading habits. According to Kutay (2018), reading activities can improve an
individual's thinking ability. Thus, the effort to make reading a habit is an essential objective of
education.
However, the reading habits of students worldwide are facing the issue of deterioration (Bashir and
Mattoo, 2019). In Malaysia, the same phenomenon is occurring. Planning and efforts to educate the
community to make reading a habit in life are not as simple as expected as they involve various
challenging and diverse issues. The question is, what are the issues faced in building the reading habits
of Malaysian students today. The reality is that building the reading habits of Malaysian students is
faced with various issues and challenges in implementation and planning. Judith Tharumaraj and
Noordin (2011) found many issues with students' reading habits in Malaysia involving various aspects
of teachers' readiness and reading habits. Similarly, issues related to the family’s socio-economic
background also influence students' reading habits (Najeemah Mohd Yusof, 2010).
The statistics of the Annual Report of the Malaysian Education Development Plan (PPPM) for 2017
(Ministry of Education Malaysia, 2018) show that the effectiveness of students' reading habits in
Malaysia is not at a reasonable level. The data of this report are linked to the achievement of Malaysian
students in all previous PISA participation which also shows that the country is still far behind compared
to the OECD average score (Ministry of Education Malaysia, 2016). These statistics also indicate that
there are significant differences in reading between urban and rural students. This situation allows
researchers to explore the main issues related to students' reading habits in Malaysia.
Various changes such as reading trends, generational changes, and environmental factors influence
students' reading habits (Inderjit, 2014) found that changes in students' reading habits indicate reading
habits related to and strategies that are appropriate time. Banou, Kostagiolas, and Olenoglou (2008)
show that these changes in reading habits and reading behaviors need to be redefined following the shift
of reading habits, especially with current technological developments. In addition, developing the
reading habits of Malaysian students requires a foundation for implementation that is in line with facts
and data. However, there are still not many studies that identify the issue of reading cognitively
(Mohamad Amin Embi, 2015). In addition, studies have also shown that reading habits cannot only
depend on the role of one party only. Kamalova and Koletvinova (2016) have shown that reading
problems among students are a problem that needs to be solved jointly by various parties. This opinion
is in line with a study by Olasehinde, Akanmode, Alaiyemola, and Babatunde (2015), showing the
importance of the role of various parties in inculcating reading habits in children. Therefore, this study
is essential to help various parties understand which efforts can inculcate reading habits in children. This
statement is in line with the view of Banou, Kostagiolas, and Olenoglu (2008) that reading policy should
be one of the priorities for an academic community.
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Purpose of the Study
This study aims to identify the issue of students' reading habits in Malaysia. The findings of this study
could contribute information to all parties involved in developing reading habits among students.
Furthermore, the results of this study help strengthen the goal of creating an informed society.

Research objective
The implementation of this study aims to achieve the following objective:
1. Analyze the issue of reading habits among Malaysian students
Method
This study uses a qualitative method using interview sessions. This method was chosen because the
researcher could recognize the interviewees’ feelings and appreciate the experiences of individuals in
society (Kvale, 2008). In addition, to achieve the objectives of this study, a qualitative approach is seen
as more suitable to understanding a phenomenon in-depth, as based on the view of Creswell (2008) that
the qualitative method is more suitable for the exploration of a phenomenon. Therefore, this study used
the interview method to answer the research question.

Study Sampling
The main aspects considered in selecting study participants were position, experience, background
related to students' reading habits, and willingness to participate in this study. Fraenkel and Wallen
(2008) stated that the primary condition for selecting study participants should be their willingness to
participate in the study voluntarily. The sample selection method is based on the purposive sampling
method. According to Noraini (2010), purposeful sampling involves individual consideration to select
a study sample based on the knowledge available to the researcher and the needs of the study. The
intended considerations called for study participants experienced in student reading activities. They were
school leaders, teachers, and parents.

Furthermore, the determination of the sample size took into consideration the view of Patton (1990) that
there are no specific rules in determining the sample size for a qualitative study as long as the researcher
can meet the study's objectives. The selection of a small sample size was made based on the views of
Onwuegbuzie and Collins (2007) to avoid the possible difficulties of data analysis. Thus, this study
involved nine study participants, as shown in Table 1 below, which shows the categories of study
participants based on job background.
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Table 1. Selection of Study Participants Based on Job Background
Category of study
participants

Number of participants

School Leaders

3
3

Teacher
Parents

3

Participant Profiles
Selecting Participants of this study was by purposive sampling. They consisted of nine (9) school leaders
with over five years’ experience, teachers with experience with students' reading practice over five (5)
years, and parents of students who had received NILAM awards shown in Table 2.

Table 2. Participant Profiles By Category And Location
Category

Location/Profile

School Leaders

2 Urban schools,

Total
3

1 rural school
Teachers
1 Urban school,
3
2 Rural schools
1 Urban school
Parents

1 Rural school

3

1 schooling experience
abroad

The study participants involved were school leaders who had the position of deputy principals, Head of
Department, and committee heads and who had served for more than ten years. The teacher category
consists of language teachers, Resource and Media Center Teachers, and innovative teachers who had
more than five years of experience in the reading practice of school children. For the parent category,
selection criteria included having a child who had received a NILAM award, and one of them also had
experienced schooling abroad. The study also considered participants’ local, either urban or rural school
areas. A summary of the codes and profiles of each participant in this study is shown in the following
table.
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Table 3. Summary of Interview Participant Code
Code

Category

Profiles

Location

I1

Teacher

Resource and Media Center Teacher

Rural

I2

Teacher

Innovative Teacher

Rural

I3

Teacher

English Teacher and NILAM Teacher

Urban

I4

School
leader

Head of Department

Urban

I5

School
leader

Deputy Principles

Urban

I6

School
leader

Head of the English Language Committee

Rural

I7

Parents

Parents of district-level NILAM Award
recipients

Rural

I8

Parents

Parents of NILAM Award recipients and
experience with schooling abroad

Urban

I9

Parents

Parents of state-level NILAM Award
recipients

Urban

Instrument
This study used a semi-structured interview protocol. The selection of this type of method is based on
the views of Merriam (1998). An expert review validated the interview instrument protocol. The
reliability of this study instrument was enhanced by using the same set of interview protocols for each
session, involving different respondents, locations, and backgrounds, as suggested by Yin (2014).

Data Collection Procedure
The data collection of this study was qualitatively was qualitative, using a semi-structured interview
protocol instrument. The researcher first identified the appropriate informants based on the set criteria
to arrange the interview session. Next, the consent and approval documents for permission to conduct
the study were obtained from those involved.

Data Analysis
The qualitative data of this study were analyzed using thematic methods. According to Holland (2002),
there is no standard level or rule for every researcher for qualitative research. Similarly, Cohen, Manion,
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and Morrison (2011) also express no agreement among qualitative researchers on qualitative data
analysis methods. Thus, for the qualitative data analysis of this study, the researcher chose an approach
based on the views of Miles and Huberman (1994), which involve procedures such as transcribing
interview data and then reducing the data using thematic analysis. This stage reduces the interview data
and starts with reading the manually encrypted data. The critical information in the data are compiled
and then interpreted for the study analysis report. The researcher also reduced the data by coding the
data related to the research question, as suggested by Holland (2002). Next, the data were filtered and
sorted according to theme codes into category groups and sub-categories. The theme of this study is
built based on the findings of previous studies and the study's findings. Finally, themes of the study were
arranged according to the priority and frequency of theme statements obtained from the analysis of the
interview data collected.
Findings
This section shows the results of the interview data for this study. According to urban and rural locations,
interviews on students' reading habits issues were conducted with nine (9) participants consisting of
school leaders, teachers, and parents.

Issues of the Effectiveness of Reading Habits of School Children in Urban Areas
To meet the objectives of this study, researchers conducted interviews to identify issues and challenges
faced by study participants in urban areas that were analyzed thematically. The researchers identified
the following themes:

a. Theme: Students Attitudes and Reading Awareness
Based on the experience of school leaders and teachers, the issues focused on the effectiveness of
students' reading habits in urban schools. The main issue stated by participant I3 (teachers) was the
attitude of students, such as limited reading resources among students, who tend to engage only in
academic reading for examination purposes as well as indicating a lazy attitude to reading as follows:
The boys read more for the exam. Only for exams but less for outside their field. (I3, 22-24)
The main issue is their actual attitude. The attitude of students (I3, 64-65)

Students are also said to suggest that where they have no awareness of the importance of having effective
reading habits, as the following statement by participant I3:
It is also possible that they do not understand the importance of reading. Because It
is something that distracts them from a mobile phone. (I3,98-100)
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School leaders in the urban areas also agree with the statement that most students still do not have an
awareness of the importance of having reading habits, as stated by the following by participant I4:
In this reading issue, a percentage of students do not have that interest in themselves.
There are many reasons why they do not have that Awareness (I4, 15-19)
The attitude of students in the urban areas towards reading habits depends on their own needs. This
means that they will only read if there is a need for them to do the activity as stated by the following by
participant I5:
I do not see the attitude of students towards this reading habit. Nevertheless, when
it comes time for the exam, it is different. Also, a reference book, right? (I5, 23-27)
For urban parents, their children's attitudes towards reading are a significant challenge facing them.
Participant I8 views students' attitudes as wildly diverse and challenging to predict. To form their
attitude towards reading habits requires an extended period as suggested by the following statement:
The boys now are too difficult for me to predict their attitude. Especially if we want
to see their attitude towards reading. (I8, 13-15)
In addition, urban parents also shared the view that students' attitudes towards reading habits are
influenced by the attitudes of the community and their own families, as stated by participant I9:
Their attitude will follow what we do. The problem now is that we do not have such
an attitude towards reading the way they need (I9, 23-26)

b. Theme: Current Reading Program Needs Improvement
Based on the interviews conducted, teacher participants and school leaders agreed that the current
reading program is one of the issues or challenges to developing the reading habits of students in urban
areas. Participant I3 stated that the current reading program used by the school has not been successful
in increasing the effectiveness of students' reading habits and needs improvement as per the following
statement:
I think evaluating the habit of reading using the number of books may not suit the
current situation. There must be another profile, meaning another method (I3,8692)
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School leaders I4 and I5 also stated that the current reading program needs improvement in enhancing
the effectiveness of students' reading habits in urban areas that are appropriate to the current situation,
as indicated by the following statements:
What is more, I saw this NILAM done at school. I just saw that we wanted to run it.
We just wanted to see the number of books that students read and how many pages
students read (I4,36-40)
It is just that the NILAM is more for reporting. It would be good if there is an
improvement in this NILAM with other programs. (I5, 81-84)
Similarly, parents who view the existing reading program see it as ineffective because the method used
may not have a fun mechanism to improve students' reading habits, as in the following statement:
I see that NILAM's program is good, but his methods cannot help us improve the
reading habits of these children. (I8, 30-36)
In addition, parents also view the current reading program looking only at the quantity and immediate
benefits as opposed it can make students' reading habits long-lasting as the following statement:
We do not just want to see beautiful numbers or immediate effects. If we can, we
want the habit of reading to be something that lasts until they are old. (I9, 56-58)

c. Theme: Students' Environment Does Not Support Reading Habits
The student environment, such as the influence of parents who do not support the effectiveness of
students' reading habits in urban areas, was also identified as among the issues raised as stated by
participant I3:
Maybe it is also a factor from people around. There is a possibility that the parents
themselves do not read, so the children do not read either. (I3, 66-68)

The diversity of students' family backgrounds, especially those related to financial ability in providing
a reading environment, are also among the issues faced as stated by participant I4:
I think this family background also plays a role in making a boy read. Not everyone
comes from a happy family (I4, 36-38)
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School leader I5 also mentioning that family and community support factors are among the
challenges faced in the following statement:
There are also other possibilities such as no motivation from parents or family. (I5, 63-64)

d. Theme: Changing Reading Styles and Current Technological Developments
An urban school leader (I4) stated the issue of significant changes to the reading style of the
current generation, which is more diverse, requires a new approach to produce an effect on
students' reading habits as follows:
If we look at the way, students read the world now. There are many ways, and there are many styles to
read (I4,20-21)
Nevertheless, now times have changed. Reading has become extensive. Reading that
can also be from internet materials, digital books. (I4, 32-34)

Similarly, the opinion of participant I5, who stated that students in urban areas face the issue of
competition of student interests with the development of current technology and new media that affect
their reading habits as in the following statement:
In the urban area here, the most important thing is the competition with the phone,
like playing games (I5, 56-57)

The following parents also supported this statement:
In this age of information explosion, they cannot get it all from one source. We must
pay close attention to all these things (I8, 97- 100)
Maybe the information they are looking for is there. There are more kinds of Youtube
and Facebook. We do not know. For me, that is the challenge that we face. (I9, 5660)
e. Theme: No Specific Time Allocation For Reading Activities

For urban school leader I4, the issue of no specific time allocation for reading activities is a matter that
has to be faced because the daily activities of students are filled with other things as the following
statement:
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In my school the main issue is time. (I4,85)

The Issue of lack of specific time for reading activities becomes a hindrance to reading habits, such as
in the following statement by I8:
It is time for our schools to have an opportunity or time for students to read. Their
time is very packed from morning to night. (I8, 67-70)

Summaries of the themes of the issue of students' reading habits in urban areas are arranged in order of
priority based on the frequency of theme codes as a result of the analysis shown as follows in table 4:
Table 4. Frequency of Theme Statements on Students' Reading Habits Issues in Urban Areas
Participant
I3

I4

I
5

I
8

I9

Frequenc
y

Students Attitudes and Reading Awareness

3

1

1

1

1

7

Current Reading Program Needs Improvement

1

1

1

1

1

5

Changing Reading Styles and Current Technological
Developments

-

2

1

1

1

5

Students' Environment That Does Not Support Reading
Habits

1

1

1

-

-

3

No Specific Time Allocation For Reading Activities

-

1

-

1

-

2

Theme

Issues of the Effectiveness of Reading Habits of School Children in Rural Areas
The researcher also conducted interviews in identifying the issues and challenges faced by the study
participants in increasing the effectiveness of reading habits in rural areas. Issues and challenges
expressed by participants in rural areas were analyzed and identified as expressing the following themes.

a. Theme: Lack of Family Support
Lack of family support due to economic and environmental conditions affects the effectiveness of
students' reading habits in rural areas and is a relatively important issue according to participants I1 and
I2:
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The second issue is the role of parents. Some parents do not care about their children's
condition at school. Which means they handed over one hundred percent of everything
to the teacher. (I1,66-72)
That is hard, I mean in terms of parental contribution funds. All students liked it but
could not get full support (I1,83-86)
Most parents are village workers. It is just that it is hard to engage parents (I2,74-75)
That awareness should come from the home. Again, before entering school, they were
at home (I2,143-144)
But if there is no enforcement from the parents at home, then it will not be a reading
culture (I2,232-233)

This issue was also discussed by rural leader I6, where the surrounding conditions and family life of
students in rural areas prevented him from getting support from students’ mothers in shaping the
effectiveness of reading habits as indicated in the following:
Another issue is that this student himself does not have the opportunity to read. When
he is from the countryside, the family is impoverished. Usually, the mother and father
both work, so the rest is always up to him. (I6, 64-66)

b. Theme: No facilities
Lack of access to other reading resources such as public libraries or digital infostructure is a critical
issue in rural areas, preventing them from physical reading or digital reading as indicated by participants
I1 and I2:
We should take advantage of gadgets like online reading. Nevertheless, there are
also challenges to the school's internet network. How do I say this? Here, if it rains,
there is no wifi in the school (I1, 116-118)
The village does not have a library. So in school alone, there is a library for their
only reading source. (I2,158-159)

I suppose that here access is minimal. This school, which only has a computer lab,
only has nine PCs that can be used. There are 40 students in one class. (I2, 208-210)
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For rural areas, participant I2 reported that access to reading materials was almost non existent as per the following statement:
As I said before, just in this village there is no library, no stationery store or
bookstore so I can say that access to books is almost non-existent (I2,168-170)

The same issue was also expressed by parents of students in rural areas as follows:
Facilities for these students are fundamental to me. Facilities at the school are just
the basics as far as books in the library are concerned (I7, 102-104)

c. Theme: Student Attitudes and Reading Awareness
As well as the issues faced by teachers in urban areas, experienced teachers in rural areas also considered
students' attitudes and awareness of reading habits to be the main issues and challenges faced as the
following statements of participant I1 and I2 indicate:
First of all, the attitude of rural students. Some students have a lazy attitude (I1,66-67)
The same goes for the views of participant I2
I think the main issue is Awareness which is the awareness of reading. When there
is no awareness, then there is no readiness. (I2,140-141)
I see their activities are more about playing. It feels more like a lack of interest in
reading than the issue of the source (I2, 199-201)
The same issue was also mentioned by the parents of students in rural areas facing the issue where the
attitude of students as the main factor in the following statement of participant I7:
To me, the most important thing is his attitude. Be worried, be upset if the child does
not read (I7, 42-43)

d. Theme: Lack of Interesting Resources and Reading Material
Teachers in rural areas stated that one of the main challenges for students in rural areas is the lack of
reading material resources due to demographic and access factors, as the following statement indicate:
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Many students here only go out to the city a few times a year, so if you want to buy
books for reading material, what is it like. I think the issue of lack of resources can be
said to be our main challenge here as well (I1, 77-79)
The same goes for the views of the following teacher:
We do not have many students, so that allocation will follow the number of students.
Our books are old and uninteresting books (I2, 59-60)
For rural leaders I6, providing exciting reading resources to students is a challenge shaping students'
reading habits.
If there is an issue for me in rural areas, the student does not have enough material.
There is a lot of reading material but exciting reading material that does not exist (I6,
58-59)
This exciting reading issue is the concern of all parties. It is not limited to the teacher
(I6, 78-79)

e. Theme: Limited Reading Sources
To increase the effectiveness of reading habits, participants I1 and I2 stated that students in rural areas
face limited reading resources even for the materials available in the library and school resource center.
The same goes for the resources available in their homes and village areas, as the following statements
indicate:
Like us in the school here, the school resources are all quite limited. Like wanting to
buy books, everyone needs a big budget. (I1,27-28)
As I said, the school lacks material. So we need extras. (I1, 112-113)
Yes. The only problem is the number of books is not enough. There are still some that
have to be shared (I2,114-115)
f. Theme: Teachers Lack Training on Reading Practice Skills
Teachers in rural areas view the training aspect of the development of reading habits as an obstacle and
an issue for them, as stated by participants I1and I2:
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Not all teachers know how to build an effective reading habit. Teachers who take
courses will probably know (I1, 98-101)
If anyone knows what kind of reading technique is needed, the majority are language
teachers. So it would be better if all teachers could have such training (I2, 103-105)
Leaders in rural areas also face issues where teachers in their schools still lack the skills to increase the
effectiveness of students' reading habits, as stated by participant I6:
If this teacher is searching for new knowledge, he is exposed, but if he is not, he is not.
(I6,89-90)

g. Theme: Students' Environment That Does Not Support Reading Habits
Participant I2 argued that for students in rural areas, an environment that does not support reading habits
is also an issue faced by them in shaping the effectiveness of reading habits, as in the following
statement:
Parents have all kinds of backgrounds. Here most of the villagers work, so we
understand that they cannot afford things. (I2,44-45)
In addition, school leaders in rural areas also stated that students’ environment does not support students'
reading habits, because of the lack of access to reading materials, as in the following opinion:
I think the children in the rural areas here have almost no access to reading materials,
so how can they be said to have the habit of reading. (I6, 20-22)

Rural parents also support this statement:
I believe that the environment of our students here is mostly not a reading
environment. (I7, 33-34)

h. Theme: Current Reading Program Needs Improvement
As in urban areas, teachers in rural schools also addressed the issue of current reading programs are still
not able to form effective habits as stated by participant I1:
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As of now, the NILAM’s data does not seem to reflect the real situation. It is more like
just wanting a report. (I1,96-97)

In addition, national-minded teachers still do not have a specific program to develop students' reading
habits, as in the following statement
I do not think we have a program that focuses on these students having reading habits
as in foreign countries (I2, 30-33)
i. Theme: No Clear Guidelines or Profiles
Teachers in rural areas very much feel the need for clear guidelines because they face the issue of no
guidelines that can be referred to in conducting a school reading practice program as stated by I1:
If there are guidelines or procedures related to this reading practice, I think it is very
appropriate. (I1,88-89)
The same issue was also expressed by the parents of students who had the issue of lack of references or
guidelines or profiles on reading practices implemented in school to continue at home as stated by
participant I7:
It is also good if there is a profile on how to do the digital reading. So parents can
cooperate with the school on how to handle the reading. (I7, 54-56)
Summaries of the themes of the issue of reading habits of students in rural areas are arranged in order
of priority based on the frequency of theme codes resulting from the analysis, as shown in table 5.
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Table 5. Frequency of Theme Statements on Students' Reading Habits Issues in Rural Areas
Participant
Theme

Frequency

I1

I2

16

17

Students Attitudes and Reading Awareness

2

3

1

1

6

No facilities

1

3

-

1

5

Student Attitudes and Reading Awareness

1

2

-

1

4

Lack of Interesting Resources and Reading Material

1

1

2

-

4

Limited Reading Sources

3

1

-

-

4

Teachers Lack Training on Reading Practice Skills

1

1

1

-

3

Students' Environment That Does Not Support Reading
Habits

-

1

1

1

3

Current Reading Program Needs Improvement

1

1

-

-

2

No Clear Guidelines or Profiles

1

-

-

1

2

Results, Conclusions and Recommendations
In developing reading habits, students have issues and challenges of various sorts. The main issues faced
in urban and rural areas are different but have similarities in several aspects. This study aims to analyze
the issues of reading habits of students in Malaysia that involve exploration in urban and rural areas. The
analysis of issues in urban and rural areas has resulted in five (5) themes for urban areas and nine (9)
themes in rural areas. The themes are arranged in order of priority.
The themes of issues faced in urban areas consist of (i) Students' Attitudes and Reading Awareness, (ii)
Current Reading Programs Need to Be Improved, (iii) Changes in Reading Styles and Current
Technological Developments, (iv) Students' Environment That Does Not Support Reading Habits and
(v) No Specific Time Allocation for Reading Activities.
The results of the analysis of participants in rural areas consist (i) Lack of Family Support, (ii) No
facilities, (iii) Students' Attitude and Reading Awareness, (iv) Lack of Interesting Resources and Reading
Materials, (v) Limited Reading Resources (vi) Teachers Lack Training on Reading Practice Skills (vii)
Studentls' Environment That Does Not Support Reading Habits (viii) Current Reading Program Needs
Improvement (ix) No Clear Guidelines or Profile.
For urban areas, students' lack of interest in reading habits is one of the issues faced. The tendency of
students to read materials depending only on their needs, such as to do assignments or take exams For
parents, the current attitude of students, from which it is difficult to predict the direction of their
tendencies, is an obstacle to the development of reading habits. Students also lack awareness of the need
to have reading habits. Parents also stated that family and community factors influence negative attitudes
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towards reading habits in urban areas. Due to these factors, this issue has become so important as the
findings of Lau's (2014) study that the decline in reading motivation results from a sudden change in
students' reading experience.
The study also found that the current reading program conducted in schools is considered unable to
develop students' reading habits are also raised by interviewees in urban areas. School leaders and
teachers agree that reading programs such as NILAM only report the number of student readings
compared to the effectiveness values resulting from reading activities. This is in line with the results of
a study by Loh (2015). In this aspect of the issue, parents feel that an improvement should be made to
the current reading program, which is more like reporting reading quantity than effectiveness. The
existing programs do not have a fun reading activity mechanism that allows students to develop longlasting reading habits.
The development of students' reading habits also faces issues related to changes in current reading styles.
Namely, students are more inclined to read on various platforms, including digital mediums. This
phenomenon makes students face the competition of interest in developing technology, which is more
interesting than reading. This reduces students’ reading habits to a lower practical level. These findings
align with Kamalova and Koletvinova‘s (2016) study, showing that young people have gradually
changed their perceptions of information. These changes also have an impact or effect on the
effectiveness of one's reading habits. This means that short messages, hyperlinks, or virtual clips have
replaced existing reading practices or habits. However, parents believe that this competition should be
accepted as a reality of student life now.
Finally, students in urban areas are faced with not having adequate time opportunities to perform reading
activities. This is because their daily time is filled with activities. School leaders and parents view the
absence of specific time in the timetable for reading activities as an issue that needs to be researched and
addressed. They argue that time at school can be utilized by allocating a particular time for students to
perform fun reading activities and, in turn, build lasting habits for them.
The analysis results found that there are more issues faced in rural areas compared to urban areas. The
lack of family support in building students' reading habits is the most critical issue due to environmental
and economic factors. In this aspect, the role of schools and teachers is seen as the most important that
can help improve this situation. These issues reinforce the findings of a study by Pandian, Anak Mikeng,
Mikal, & Dawn Kundrata (2020) that found that families play an essential role in children's reading
development, including their role in determining the type and content appropriate to the child's level and
needs as well as full support, as opposed to student reading assignments given by the school.
In addition, the main issue faced in rural areas is the lack of facilities for reading activities such as library
facilities and infostructure. Students in rural areas rely only on resources from the limited facilities
available at the school to carry out reading activities. The school and parents stated that the facilities
available in the students' environment are only basic facilities, which cannot help develop reading habits
in their area. This statement aligns with Chotitham and Wongwanich's (2014) study, which identified the
developmental component (to improve academic achievement) and the benefit component derived from
reading habits as factors in building students' reading habits.
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Furthermore, as with those in urban areas, the same issue is also faced in rural areas, where students'
attitudes toward and awareness of the importance of reading habits are still low. Teachers face difficulties
in instilling awareness of the importance of reading due to the attitudes of rural students. The results of
this study support the findings of Annamalai and Muniandy‘s (2013) study. There are other ways to learn
new things than reading because students find reading boring and unmotivating. However, the attitude
factor of students in rural areas is more due to competition with activities that are closely related to their
environment, such as playing with friends in their free time, than with having the effectiveness of reading
habits.
Demographic factors have led to the lack of resources and reading materials of interest to rural areas.
Most of them do not have access to resources to obtain exciting and up-to-date reading material are
minimal. In addition, the school also faces the issue of difficulty in obtaining interesting reading
resources due to funding factors. This is because the allocation for reading materials (PCG) is based on
the number of students in rural areas, usually very limited. The results of this study are in line with the
findings of a study by Mujan Yusuf et al., (2019) which showed that students who have a high selfconcept as a reader are also able to apply reading comprehension strategies. Overall, students found
reading very enjoyable and were more interested in collaborative reading activities and visual books.
In rural areas, resource issues are also faced in building students' reading habits due to the economy and
the environment. Most student families in this area focus more on other basic things than buying reading
material resources. This stated issue is in line with the results of a study (Yusof, 2010) that the socioeconomic background of the student’s family also influences students' reading habits. This issue of
limited resources is also faced by schools where their libraries and resource centers do not have exciting
and up-to-date reading materials to encourage interest in reading.
In contrast to urban areas, most teachers and school leaders in rural areas stated that they lacked training
related to improving students' reading habits. They also stated that teachers in these areas are still lagging
in reading skills such as effective reading techniques and somewhat backward in aspects of the latest
technology. Teachers in rural areas also stated that they are still less exposed to the development of
current training such as digital reading methods when compared to teachers in urban areas. The same
issue was also stated in a study by Zuridah Hanim Akhir, Mohd Hasani Dali & Khaliza Saidin (2017),
which clearly shows that this component needs to be given serious attention by school leaders to enable
the reading program development process to be implemented more effectively.
The next issue is related to the environment of students in rural areas, which does not support the
development of students' reading habits. The students' environment does not reflect reading habits
because their activities are just routine activities. This factor is due to environmental conditions such as
far from access to reading materials and academic facilities that can help build reading habits. This issue
is also supported through studies by Mujan Yusuf, Sigan John, Dawn Kundrata, & Pandian (2019).
Components such as providing opportunities for students to choose the reading that suits their interests
and level also dramatically help to improve reading habits. In addition, the school component also needs
to use technology to motivate young readers and the family support component, especially by parents.
Teachers in rural areas stated that they face issues with the current reading program, which does not
favor the situation of students in their area. This is because it is pretty difficult for a program that looks
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only at the reading material. After all, the resources themselves are very limited in rural areas. The
teachers also think that the effectiveness of reading habits resulting from this program is far behind
students' achievement in urban areas.
Finally, parents and teachers in rural areas feel presented with no clear guidelines or reference sources
for building students' reading habits. In rural areas, parents are not significantly exposed to education
development, and they are in dire need of guidance in implementing activities such as reading. These
findings confirm a study by Jafre Zainol Abidin, Pour Mohammadi, and Choon Lean (2011) that changes
in students’ reading habits and society create a need to explore new studies that must also occur in
Malaysia. Excellent and beneficial cooperation can also be established between parents and the school
if they are given clear guidelines and reference sources.
Summary
Conclusions based on the results of interviews and statements made by study participants consisting of
teachers, school leaders, and parents in urban and rural areas found that their issues were almost the
same in both location categories. The issues stated demand an effective solution to students' reading
habits to resolve the issues faced. This is because some of the issues mentioned involve issues and
challenges that need to be addressed by stakeholders such as schools, teachers, communities, and parents
based on information from the findings of issues of the reading habits of Malaysian students.
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Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretiminde
çeşitli araçların kullanımı
Aytan MAMMADOVA
Sumgait State University, Azerbaijan

Öz
Dil eğitiminde görsel-işitsel materyallerin kullanımının hızla yaygınlaşmasına rağmen öğrencilerin ilgi
ve düzeylerine uygun olarak hazırlanmış ders kitaplarının önemi hâlâ yerini korumaktadır. Yabancı dil
öğretimi yapan bir öğretmenin, uygun bir ders kitabını izlememesi ve bu şekilde başarılı olmaması
imkansız. İyi bir ders kitabının öğrenci ve öğretmenlerin ilgisini çekebilmesi gerekmektedir.
Yabancılara Türkçe öğretimi için hazırlanmış ders kitaplarının seçimi çok önemlidir. Yanlış ölçütlere
göre hazırlanmış, kafa karıştırıcı, düzenli olmayan, bol örnek içermeyen ders kitapları yeğlenmemelidir.
Bol örnekli, resimli, ve metinlerinde güncel örneklere yer veren ders kitapları öğrencilerin Türkçe
öğrenmesini kolaylaştıracak ve isteklerini artıracaktır. Ders kitabı eşliğinde kullanılabilecek, seviyeye
uygun çalışma kitapları ve öğretmenlerin dersi daha iyi planlayabilmelerine ve yürütebilmelerine olanak
tanıyan öğretmen kılavuz kitapları da eğitmenlerin her zaman yanlarında bulundurmaları gereken
gereçlerdir.Yabancı dil öğretimi için hazırlanmış ders kitaplarının, sunumların ve alıştırma kitaplarının
resimsiz olması o dersin ilgisizce izlenmesinin nedenlerinden biridir. Bu yüzden yabancı dil olarak
Türkçe öğretiminde materyal tasarlarken resimlerden yararlanılmalıdır. Özellikle görsel zekâya sahip
olan öğrenciler için dersin daha ilgi çekici olmasında resimlerin kullanılması yerinde olacaktır. Görsel
zekâya sahip öğrenciler ses ve sözcükleri belleklerinde canlandırarak öğrenme yerine resimler
aracılığıyla kavramayı yeğlerler . Yabancı dil öğreniminde özellikle başlangıç düzeyinde sözcük
öğretiminin önemi çok büyüktür. Sözcük öğretiminde flaş kartların kullanımı, derse olan ilgiyi
artırmakta ve öğretimi kolaylaştırmaktadır.

a)
b)
c)
d)

Resimler alanında uzman kişiler tarafından çizilmelidir.
Resimler hedef öğrenmeye uygun olmalıdır.
Resimlerin kullanımında seviyelere dikkat edilmelidir.
Öğrencileri meraklandırıcı resimler kullanılmalıdır.

Dil öğretiminde posterler, öğretilecek konu ile ilgili sözcük veya olayların resimlerin yardımıyla
anlatılmasında kullanılan araçlardır. Sınıf duvarlarına, koridorlara ve sınıf kapılarına uygun biçimde
asılan posterler öğrencilerde ilgi uyandıracaktır. Böylece edilgen olarak öğrenilen bilgiler yeri
geldiğinde kullanılacaktır. Posterler sınıfa ve okula canlılık da getirirler. Posterlerin ilgi çekici olmaları
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için kullanılacak karikatür ve resimlerin net biçimde görülebilmesi eğitim açısından önemlidir. Bu
yüzden posterlerin öğrencilerin sürekli olarak görebilecekleri yerlere asılması çok önemlidir.
Yazı tahtasının kullanımı
Yazı tahtalarını geleneksel olarak kara tahta, pazen tahta, manyetik tahta ve bülten tahtası olarak
sınıflandırabiliriz. Öğretmenlerin daha çok kullandıkları yazı tahtaları kara tahtalardır. Öğrenciler de
öğrendikleri sözcükleri tahtada görmek isterler. Yabancılara Türkçe öğretiminde yeni sözcüklerin
tahtanın sağ tarafına düzenli şekilde yazılıp ders boyunca orada kalması dikkat çekiciliği açısından
yararlıdır. Tebeşirle kullanılan kara tahtaların yanı sıra keçeli kalemle kullanılan beyaz tahtalar da
eğitimcilerce yeğlenmektedir. Tahta teknolojisinde gelinen son nokta ise akıllı tahtalardır. Akıllı tahtalar
ile gösterilecek programlar ve sunumlar yabancılara Türkçe öğretiminde etkili olacak ve derslerde
zaman kazanma açısından önemli olacaktır. Akıllı tahtalar görsel açıdan çok zengin bir ortam
oluştururlar. Yukarıda ifade edilen görsel ve işitsel materyallere ek olarak; levhalar, çalışma yaprakları,
güncelliği azalmış olsa da radyo ve teypler, sınıf ortamına getirilebilecek olan gerçek nesne ve modeller,
kuklalar, hareketli filmler ve yansıtıcılar eğitim ortamına çeşitlilik ve canlılık katacaktır. Şüphesiz ki
öğrenenlerin ihtiyaçlarını en iyi tespit edecek olan dil eğitmenleri öğrenme ortamına katacakları yeni ve
etkili materyaller ile öğrenmeyi daha kalıcı hale getirebilirler.
Sonuç ve Öneriler
Yabancı dili öğretmek yalnızca dille ilgili yapısal bilgileri öğrencilere kazandırmak değildir. Dil
öğretimi aynı zamanda kültür aktarımıdır. Türkçeyi yabancı dil olarak öğretirken yapıları işlevsel olarak
vermeli, kültür de uygun bağlamda aktarmalıdır. Kültür aktarımı yaparken oranlı davranmalı, öğretim
bir kültür dersi durumuna getirip sıkıcı olmaktan kurtarılmalıdır. Bunun yolu da öğretimde uygun görsel
ve işitsel materyaller kullanımıdır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimde sadece ders kitabı ve yazı
tahtasına bağımlı kalmamalı, çağın gereklerine uygun olarak görsel ve işitsel araçlarla öğrencilerin
duyularına seslenmeli ve dersi tekdüzelikten kurtarmalıdır.
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Nâzım Hikmet’in Amerikan
Yönelttiği Eleştiriler

Sinemasına

Nâzım Hikmet's Criticism On American Cinema
Kağan GARİPER
Arş. Gör. Dr. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, TÜRKİYE
E-posta: kgariper@erbakan.edu.tr

Öz
Özet: Türk edebiyatının üretken sanatkârlarından biri olan Nâzım Hikmet’in süreli yayınlarda kaleme
aldığı yazılarında, edebî konularla birlikte farklı tür ve alanlara yönelik içeriklere de yer verişi dikkat
çeker. Onun, Yeni Gün, Orak Çekiç, Aydınlık, Sinema Postası gibi gazete ve dergilerde yayımladığı
düşünce ve eleştiri yazıları tarandığında, mimariden tiyatroya, tarihî eserlerin durumundan Türk ve
dünya edebiyatındaki gelişmelere kadar birçok konu/alanla ilgili düşüncelerini ortaya koyduğu görülür.
Düzyazı türündeki bu metinlerde Nâzım Hikmet’in sinema, film sektörü ve özellikle Amerikan
sinemasının kurgusal yapısı ve hegemonik işlevi üzerine yoğunlaşması dikkat çeker. Bu çalışmada
Nâzım Hikmet’in sinema sanatına olan ilgisi/ilişkisi üzerinde durulacak ve özellikle süreli yayınlarda
yayımladığı yazılarında Amerikan sinemasına yönelttiği eleştiriler belirlenmeye ve incelenmeye
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Nâzım Hikmet, Amerikan sineması, film eleştirisi.

Abstract
Nâzım Hikmet, one of the productive artists of Turkish literature, draws attention to the fact that in his
articles he wrote in periodicals, he also includes content for different genres and fields along with literary
issues. When his thoughts and criticisms published in newspapers and magazines such as Yeni Gün,
Orak Çekiç, Aydınlık, Sinema Postası are scanned, it is seen that he reveals his ideas and thoughts on
many subjects/fields from architecture to theater, from the status of historical works to developments in
Turkish and world literature. In these prose-type texts, Nâzım Hikmet's focus on cinema, the film
industry and especially the fictional structure and hegemonic function of American cinema draws
attention. In this study, Nâzım Hikmet's interest/relationship with the art of cinema will be focused on,
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and the criticisms he directed towards American cinema, especially in his articles published in
periodicals, will be tried to be stated and examined.
Keywords: Nâzım Hikmet, American cinema, film criticism.

GİRİŞ
Nâzım Hikmet, başta şiir olmak üzere tiyatro, hikâye, roman gibi farklı türlerde eserler üreterek Türk
ve dünya edebiyatına katkı sunmuştur. O, sanat alnındaki yaratımlarının yanı sıra gazete ve dergilerde
kaleme aldığı düşünce yazıları, günlük yazılar ve fıkralarla, yaşam, edebiyat, mimari gibi birçok alanda
toplumsal ve sosyal hayata dair görüşlerini/düşüncelerini ortaya koyar.
Nâzım Hikmet, 1920’li yıllardan itibaren Tan, Akşam, Orak Çekiç, Yeni Gün, Aydınlık gibi süreli
yayınlarda yazılar yayımlar. Bu yazılar, Türkiye ve dünyadaki günlük siyasi-sosyal olaylardan, tarım ve
ziraata, sahne sanatlarından tarihî eserlere kadar oldukça farklı konuları ele alan metinler olarak varlık
kazanır. Nâzım Hikmet’in gazete ve dergilerde yazdığı yazılarda dikkat çeken noktalardan biri de
sinema filmlerine yönelttiği eleştirilerdir. Bu noktada onun kimi yazılarında, özellikle Türkiye’de
gösterime giren Amerikan filmleri üzerine yoğunlaştığı görülür.
Sahne sanatlarına ilgisini hayatının bütün dönemlerinde canlı tutan sanatkâr, üniversite öğrenimi için
Rusya’ya gidişiyle birlikte sinemayla da tanışmış olur. Bu tanışma belgesel-film türüyle, açık alanda
beyaz perdeye yansıtılan bir gösterimledir. Şevket Süreyya Aydemir’in anılarında da bahsedilen bu
belgeselin gelecekte Sovyet sinemasının önemli bir yönetmeni olacak olan Pudovkin’in arkadaşı
Gardin’le çektiği 18 dakikalık “Açlık… Açlık… Açlık…” (Glod… Glod… Glod.. ) isimli gösterim
olduğunu bilinmektedir (Makal, 2016: 116). Nâzım Hikmet’in izlediği bu ilk sinemagratif gösterimin,
onu oldukça etkilediği hatta sanatına ve özellikle şiirlerine yansıdığı kimi araştırmacılarca öne sürülür
(Vâlâ Nureddin, 1995; Memet Fuat, 2002; Ekber Babayev, 1976).
Öğrencilik yıllarında (1921-1924) ve sonrasında Rusya’da izlediği gösterimler (belgeseller, tanıtımlar
vb.) ve filmlerin yanı sıra Türkiye dönüşünde “Nazım Hikmet bir yandan babasının çıkardığı Sinema
Postası dergisinin teknik işlerine yardım ederken, bir yandan da gerek kendi adıyla, gerekse N.H. yahut
Ahmet imzasıyla Aydınlık dergisine yazılar, şiirler yetiştirir” (Bezirci, 2007: 20). Öte yandan Nâzım
Hikmet’in Rusya’dan ilk defa yurda döndüğü yıllarda (1924-1925), babası Hikmet Bey “Süreyya Paşa
Sineması”nın müdürlüğünü yapmaktadır. Babası Hikmet Bey’in Türkçe-Fransızca Sinema Postası (Le
Courrier du Cinéma) adlı bir sinema dergisi çıkartma düşüncesi vardır. Nâzım Hikmet bu derginin
çıkarılması için babasının yanında kısa süre çalışır (Makal, 2015: 44). Bu imkânlarsa onun sinema
sanatıyla ve güncel filmlerle doğrudan ilişki kurmasını sağlar. Hatta kimi zaman babası ile birlikte
çalışmasının ona, sinema gösteriminin teknik özelliklerini, kamera tekniklerini daha yakından tanıma
olanağı sağladığı söylenebilir. Çünkü onun özellikle hacimli (Örneğin Kuvâyi Milliye, Simavne Kadısı
Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı gibi) metinlerinde sinematografi başka bir ifadeyle görüntü yönetimi
tekniğinden faydalandığı görülür.
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Rusya’ya ikinci gidişi ve tekrar Türkiye’ye dönüşünün (1925-1928) ardından Nâzım Hikmet’in sinema
gösterimlerine olan ilgisinin artarak devam ettiği görülür. Zira süreli yayınlarda sinema ve gösterime
giren filmler hakkında birçok deneme ve eleştiri yazısı kaleme alır. Nâzım Hikmet’in sanat ve edebiyat
yazıları ve süreli yayınlarda yayımladığı diğer yazılar tarandığında,
“Ben” takma adıyla Yeni Gün’de yer alan “Filmlere Dair” (02.05.1931),
“Orhan Selim” takma adıyla Akşam’da yer alan “Bir Film İçin” (13.01.1935),
“Orhan Selim” takma adıyla Akşam’da yer alan “Sinemada” (20.01.1935),
“Orhan Selim” takma adıyla Akşam’da yer alan “Yüzüğü Alsana Budala!” (31.01.1935)
“Orhan Selim” takma adıyla Tan’da yer alan “Amerika Vahşileri” (30.08.1935)
“Orhan Selim” takma adıyla Akşam’da yer alan “Bir Film İçin” (05.10.1935),
“Orhan Selim” takma adıyla Tan’da yer alan “Şekspir Holivut’ta” (09.10.1935),
“Orhan Selim” takma adıyla Tan’da yer alan “Sanatın Kolay Tarafı” (27.10.1935),
“Orhan Selim” takma adıyla Akşam’da yer alan “Şarlo ve Materyalizm” (30.11.1935),
“Orhan Selim” takma adıyla Akşam’da yer alan “Açık Bacak ve Emperyalizm Propagandası”
(08.12.1935),
“Orhan Selim” takma adıyla Akşam’da yer alan “Bir Filmi Seyrederken” (15.03.1936),
“Orhan Selim” takma adıyla Akşam’da yer alan “Pepo” (15.05.1936),
“Orhan Selim” takma adıyla Akşam’da yer alan “Şark ve Oryantal” (10.07.1936),
“Orhan Selim” takma adıyla Akşam’da yer alan “Bu Kepazelik Tekrar Etmemeli!” (20.07.1936),
“Orhan Selim” takma adıyla Akşam’da yer alan “En Kuvvetli ve En Doğru Sansör”
(21.07.1936),
“Orhan Selim” takma adıyla Akşam’da yer alan “açık Bacak ve Emperyalizm Propagandası”
(05.12.1936),
“Adsız” imzasıyla Tan’da yer alan “Foks Jurnal” (01. 03.1937),
“Adsız Yazıcı” imzasıyla Tan’da yer alan “Duvar Gazetesi ve Sinema” (01. 04.1937),
“Adsız Yazıcı” imzasıyla Tan’da yer alan “Bir Daha Foks Jurnal” (06. 04.1937),

Bu yazıların tamamının sinema ve filmlerle doğrudan ilişkili olması dikkat çeker. Ayrıca bu yazılar
dışındaki fıkra ve denemelerinde de kimi zaman sinema ve film hakkında görüşler ileri sürüdüğü
söylenmelidir. Öte yandan Akbaba dergisinde Orhan Seyfi ile yaptığı söyleşide (Nâzım Hikmet ile
Mülakat, 07.05.1937); Gazete Literera’da Carol Roman’la gerçekleştirdiği (Nâzım Hikmet ve Çağdaş
Tiyatro, Kasım 1959) ve Aleksandr F. Fevralski ile yaptığı söyleşide (Nâzım Hikmet’le Mayakovski
Üzerine Bir Konuşma) de yine yer yer sinema konusuna değindiğini belirtmek gerekir.
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Edebî metinlerden faklı olarak anlatıcı rolünün kameraya devredildiği sinema sanatında “Anlatma
esasına bağlı edebi metinlere göre sinemanın tekniğine bağlı olarak bazı farklar belirir. Sinema
görüntüye, sese ve eyleme dayanması bakımından anlam daha belirgindir” (Gariper, 2015;75). Anlamın
daha belirgin hâle gelmesi ise aynı zamanda inandırıcılığı ve aktarımı da kolaylaştırır. Bu noktada
sinemanın özellikle yirminci yüzyılda güçlenen varlığı ve etkinlik alanın genişlemesi, onun kimi
yönleriyle propaganda ve hegemonya vasıtası olarak kullanışını da beraberinde getirir. İşte Nâzım
Hikmet’in de kimi zaman aynı başlık ve/veya benzer içeriklerle yayımladığı gazete yazılarında özellikle
Amerikan/Hollywood sinemasına yönelttiği eleştirilerin kaynağı burada aranmalıdır. Zira onun söz
konusu yazılarında öne çıkan ana fikrin/izleğin Amerikan sinemasının Türk ve dünya sineması ve
toplum üzerinde kurduğu hegemonik yapı olması dikkate değerdir. Nâzım Hikmet, döneminde bu konu
hakkındaki düşüncelerini ileri süren, Amerikan sinemasını bu yönüyle eleştiren ilk kişiler arasında yer
alır.

Hollywood Hegemonyasına Karşı Çıkış
Hegemonya, “bir devletin başka bir devlet üzerindeki siyasal üstünlüğü ve baskısı / bir kişinin başka bir
kişi üzerindeki üstünlüğü ve baskısı” 1 olarak tanımlanmaktadır. Fakat hegemonya kavramının özellikle
toplumsal hayat ve sosyal bilimlerle olan ilişkinin irdelenmesi, yeni tanımlamalar ve içeriklerin
üretilmesini de beraberinde getirir. Bu bağlamda hegemonya kavramını derinlemesine inceleyen
düşünürlerden biri de Antonio Gramsci’dir. “Gramsci, Lenin ve Batılı sosyalistlerden aldığı ilhamlarla
inşa ettiği hegemonya kavramını en genel şekilde ‘farklı sınıfların mücadelesi içinde, bir sınıfın
çıkarlarını, diğer sınıfları da içine alarak, ortaya çıkan genel ve evrensel değerler sunma becerisidir’
şeklinde tanımlar” (Taşpınar ve Gezici, 2017: 959).
Kuşkusuz hegemonya kavramının siyasi uzantılarının/işlevlerinin yanı sıra sivil toplum ve sosyal hayat
üzerindeki yaptırım gücü ve etkisi de yadsınamaz. Bu noktada farklı ulus ve devletlerin güç
mücadeleleri, üstünlük arayışları ve kendilerini diğer toplumlara kabul ettirerek çıkar sağlamaları
hegemonik gücün temel çıkış noktası olarak düşünülür. Bu güç, askerî ve ekonomik açılımlarıyla
kendini hissettirirken aynı oranda sosyal ve toplumsal temellere baskı yapar. Tahakküm kurulmak
istenen toplumun sosyal yapısı, kültürel kodları üstün gücün himayesine alınır. Üstün güç, kendi
doğrularını, kültürünü yaşam biçimini vb. kabul ettirme yoluna giderek baskı altına aldığı toplumu her
açıdan –kimi zaman zorla kimi zamansa kendiliğinden- değişime zorlar. Bu zorlama farklı birçok araçla
veya yöntemle yapılabilir. İşte bu araçlardan biri de sinema sanatının hegemonik gücün lehine
kullanılmasıdır.
Genç bir sanat dalı olan sinema, farklı birçok yönüyle değerlendirilebilir. Fakat hegemonik gücü temsil
etmesi itibarıyla sinema hem görsel hem de işitsel açıdan birbirini tamamlayan kendi iç gerçekliğiyle
yeni bir kurgusal evren yaratır. Böylece inandırıcı, etkileyici hatta bilinçaltı ve bilinçdışına etki eden bir
yapı hâline gelir. Bu yapı genel olarak sinema sektörünün hemen her üretiminde özelde ise
Amerikan/Hollywood sinemasının vazgeçilmez bir parçası hâline gelir. “İşte bu anlamda [sinema
eleştirmeni] J.L. Godard, ‘Büyük İskender’in Sezar’ın ve Napolyon’un ordularıyla yapamadığını,
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Hollywood sineması Hitchcock filmleriyle yapmış ve evreni ele geçirmiştir” (Gönen, 2007: 18) der.
Çünkü sinemanın imkânlarıyla tarih yenidenyazıma tabi tutulabilir. Gerçeklik, zamanla, mekânla ve
kişileriyle yeni bir (kurgusal) gerçekliğe dönüştürülebilir hâle gelir.
Sinema sanatına ve filmlere duyduğu ilgiyi birçok defa dile getiren Nâzım Hikmet de -daha önce
belirtilen yazılarında- özellikle Amerikan sinemasının (Hollywood) hegomanyasını vurgular. Bu
bağlamda 5 Aralık 1936 tarihinde Akşam’da yayımladığı “Açık Bacak ve Emperyalizm Propagandası”
başlıklı yazısında,
“Avrupa ve Amerika filmciliğinde yine emperyalist devletlerin propagandası bütün kuvvetiyle
önemli bir yer tutmaya başladı. Yalnız şu bir hafta içinde iki Beyoğlu sinemasında emperyalist
bir devletin ‘atvet, azamet ve adaletini’ gösteren iki film gösterdiler bize. Birisinde,
emperyalizmin uşağı olan bir yerli zencinin nasıl Afrika'ya "medeniyet" getirdiği, nasıl
emperyalist yayılışların bir "refah" ve "adalet" hamlesi (?) olduğu yutturulmak isteniyordu.
Ötekisinde, emperyalizme karşı koymak isteklerinin nasıl eninde sonunda yenileceği (?) ispat
ediliyor. Bundan dört beş yıl önce Beyaz Gölgeler çeşidinden filmler görmüştük. Bunlarda
tersine, emperyalizmin "medeniyet" dalaveresi altında sömürgelere bir veba salgını gibi girdiği,
çocukça da olsa gösterilmektedir. Hatta geçen yıl Eskimo filmi bile emperyalist palavranın
yüzündeki maskeyi ucundan da olsa yırtıp kaldırıyordu. Bu yılki ·sinema veriminin ise böyle
birdenbire ters cepheye geçmesi neden? Neden yine piyasa emperyalizm propagandasıyla
doldu? Sinemanın propaganda işlerinde oynadığı büyük rol göz önünde tutulunca, dünya
emperyalizminin bu yola yeniden, bu kadar kuvvetle başvuruşu insanı düşündürmüyor değil”
(Nâzım Hikmet, 1991; 128).
ifadeleriyle Hollywood sinemasının Türkiye’de gösterime giren filmlerinde yapılan siyasal propaganda
üzerinde değerlendirmelerde bulunur. Belirtilen yazıda Nâzım Hikmet’in dikkat çektiği noktalardan biri
de -yazının başlığından da anlaşılacağı üzere- cinselliktir. Zira ona göre, Hollywood sineması cinsel
içerikli gösterimi emperyalizm propagandası için bir araç hâline getirir. Yine benzer bağlamda 15 Mart
1936 tarihinde Akşam’da yayımladığı “Bir Filmi Seyrederken” başlıklı yazısında ise şunları söyler:
“Geçen gün bir film seyrettim. Amerikanlaştırılmış, daha doğrusu Holivutlaştırılmış bir
muharebe filmi. Şimdiye kadar bu çeşit kaç film seyrettik. Harbi operetleştiren, revüleştiren,
harbi komik bir romantizmle yumuşatmaya çalışan kaç tane film gözlerimizin karşısında metre
metre dönüp durdular. Herhangi bir operet ne kadar hayatın aynasıysa bu filmler de o kadar
hakiki harbi gösteriyorlardı. Fakat bütün bu kepazeliklerine rağmen, en tatlı harp filmlerinden
bile ‘Artık bir daha harp olmaz’ tesellisiyle çıkanları bilirim. Çünkü harp öyle çırılçıplak bir
facia ki, Holivut stüdyolarının dekorları bile onun iskeletini örtemiyorlar. En operetleştirilmiş
harp sahnesinde bile, yıldızların rimelli gözleri yanından ölümün karanlık kemik bakışı şöyle
bir görünüyor. Geçen gün seyrettiğim film de böyleydi. Holivutlaştırılmıştı. Fakat filmin iki
yerinde, korkunç hakikatli etleri parçalanmış kanlı gövdesi çırılçıplak, boylu boyunca yatıyordu.
Yanımda iki bildik vardı. Birisi bir Almanca hocası Alman, ötekisi bilmem hangi otomobil
acenteliğinde çalışan bir Fransız. ‘Edebiyat’, ‘gazetecilik’ filan olsun diye yazmıyorum. Günün
politika havadisine uygundur diye söylemiyorum. Bundan iki gün önce bir yanımda bir Fransız,
bir yanımda bir Alman delikanlısıyla Holivutlaştırılmış bir harp filmi seyrettim. Film bittikten
sonra üçümüz de birbirimizin yüzüne baktık. İki delikanlı sapsarıydılar. Kalktık. Hiçbir şey
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konuşmadan sinemanın kapısı önünde ayrıldık. Yalnız, dikkat ettim, iki delikanlı birbirlerinden
ayrılırken garip bir hüzünle, birbirlerinin elini, sanki birbirlerinden hiç ayrılmak istemiyorlarmış
gibi uzun uzun sıktılar” (Nâzım Hikmet, 1991; 148).
“Batı kendini her zaman Doğu’dan farklı ve üstün göstermeye çabalamış bu sebeple aradaki farklılıkları
kendi lehine göstermiş, kendini yüceltmiş ve tarih boyunca Batı’nın Doğu’ya karşı üstünlüğünü
yineleyen bir söylem geliştirmiştir” (Uncu, 2017: 244). İşte Nâzım Hikmet’in de vurguladığı bu nokta
–özellikle sinemanın imkânlarıyla yeni bir tarih bilinci oluşturma, kurgusal alanda gerçeği olduğundan
farklı gösterme, Amerika’nın dünyanın koruyucu gücü rolünü üstlenmesi ve/veya kendisini yüceltmesi
gibi- Hollywood hegemonyası üzerine yoğunlaşır.
Söz konusu gazete yazılarında Nâzım Hikmet’in dikkat çektiği bir diğer nokta ise, Hollywood
sinemasının senaryo ham maddesi olarak kullandığı metinleri yeniden üretime tabi tutarken kendi
düşünce sistemini işlemesidir. Bu bağlamda 9 Ekim 1935 tarihli Tan’da yayımladığı “Şekspir
Holivut’ta” başlıklı yazısında Nâzım Hikmet,
“Holivut tarihi Afrika, Asya, Okyanusya, Avrupa falan filan coğrafyasını, insan ruhunu ve insan
kafasının doğurduğu birçok şaheserleri altüst eden, katleden bir gözboyacılar dünyası, bir acayip
salhanedir. Şimdiye kadar, bu hokkabazlık dünyasında, Afrika ormanlarının boyalı tahta, bez ve
kağıt yapraklardan karikatürlerini; kutupların tuz ve naftalinden yapılmış kar yığınlarını
seyrettik. Tolstoy, Holivut'ta adi bir işporta romancısı biçimine sokuldu. Ezilen sömürge ulusları
birer kanlı bıçaklı vahşi ve ezen akderili haydutlar birer kahraman gibi gösterildi. Şimdi de
öğreniyoruz ki, Holivut kırılası burnunu Şekspir'in kitapları arasına sokmaya başlamış. Üstadın,
Bir Yaz Gecesi Rüyası filme çekiliyormuş. Zavallı Şekspir! Asırlarca önce gelişini müjdelediği
bir sosyal rejimin en sonra kendisini de ne hale sokacağını görseydi, onun böyle yürekten, bu
kadar ateşli bir müjdecisi olmazdı belki ...” (Nâzım Hikmet, 1991; 113).
ifadeleriyle Hollywood sinemasının yönlendirici içeriğini eleştirir. Bunu yaparken ise özellikle dünya
edebiyatının öne çıkan isimlerinden biri olan William Shakespeare’in metinlerinin kullanılmasına karşı
çıkar.
Nâzım Hikmet’in dikkatle üzerinde durduğu Amerikan/Hollywood sinemasının hegomonik yönünü,
“Ben” takma adıyla 02.05.1931 tarihli Yeni Gün’de yayımladığı “Filmlere Dair” başlıklı yazısında
“askerî hegemonya” vurgusuyla dile getirir. Benzer bir içerikle Akşam’da kaleme aldığı, “Bu Kepazelik
Tekrar Etmemeli!” [Orhan Selim, 20.07.1936] yazısında ise eleştirilerini daha sert ifadelerle dile getirir:
“Dün gece bir sinemaya gittim. Bir film oynuyor. Alakadarlar ismini merak ederlerse
söyleyebilirim. Bu film nasıl oluyor da Türkiye'de gösterilebiliyor? İstilacı bir emperyalizme
karşı memleketini müdafaa eden bir millet adi eşkıyalar, çapulcular haline sokulmuş.
Emperyalizmin uşakları kahraman olmuşlar. Film öyle tertip edilmiş ki seyirci zorla istilacılarla
beraber oluyor ve onların zaferini alkışlamaya mecbur ediliyor. Türkiye'nin en büyük
hususiyetlerinden birisi de vaktiyle bir antiemperyalist kavgaya girişmiş olmasıdır. Milli
Kurtuluş Hareketi bir bakımdan antiemperyalist bir kavgadır. Böyle bir kavganın hatıraları hala
taptazeyken, emperyalist istilanın bütün acılarını çekmiş bir şehirde nasıl olur da emperyalizmin
methiyesini yapan böyle bir kepazelik gösterilir? Bu filme, ki bunun gibileri çoktur, kim
müsaade etmiş? Memleketlerini kurtarmak için ölenlerin üstünde yükselen emperyalist
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bandırasını alkışlamaya biz nasıl zorlanabiliriz? Bu kepazelik bir daha tekrar etmemeli. Türkiye
seyircileri aşk, kıskançlık dalaveresiyle, sinema yıldızlarının baldır ve bacaklarıyla
emperyalizmi alkışlamaya teşvik edilmemelidir …” (Nâzım Hikmet, 1992; 167).
Örnek kesitleri sunulan bu türden yazılarında Nâzım Hikmet’in Amerikan hegemonyasının siyasi ve
askerî yönünün sinema gösterimlerine yansıması üzerine yoğunlaştığı görülür. Bu noktada onun
“emperyalist yapımcılar”ın ürettiği filmlerde “millî hassasiyetleri dahi yok sayan” gösterimlere karşı
duruşuna tanık olunur. Hatta söz konusu (ismini belirtmediği) filmin tekrar gösteriminin engellenmesi
gerektiğini ileri sürer.

Olumlu Eleştiriler, Özel İsimler: Charlie Chaplin ve Henri Barbusse
İngiliz sinema oyuncusu ve yönetmen Charlie Chaplin (1889-1977), yarattığı “Şarlo” karakteriyle
Amerikan sinemasında komedi türünün öncüleri arsında yer alır. 2 Şubat 1914 tarihli ilk filmi (Making
A Living)’nin ardından altmışın üzerinde filmde rol alır. Dönemi içinde dünya çapında oldukça takip
edilen ve sevilen bir oyunculuk kariyerine sahiptir.
“Şarlo” karakteriyle özdeşleşen filmlerde, özellikle insanın üretim sürecinin kendine -hatta hızlı
sanayileşmenin etkisiyle- ürettiği ürüne yabancılaşmasının vurgusu yapılır. Yanlış anlamalar ve
sakarlığa dayalı komediyle birleştirilen bu vurgu çoğu zaman sessiz gösterimlerle izleyiciye sunulur. Bu
noktada “Şarlo” karakterinin kimi yönleriyle işçi sınıfını temsil ettiği söylenebilir. Nâzım Hikmet,
“Orhan Selim” imzasıyla Akşam’da yayımladığı, 30 Kasım 1935 tarihli “Şarlo ve Materyalizm” başlıklı
yazısında, film karakterini bu yönüyle değerlendirerek şu ifadelere yer verir:
“Geçenlerde "BAY AMCA" için bir yazı yazmıştım. Burada onun Şarlo'ya benzeyen karakter
ve görüş çizgilerini anlatmaya çalışmış, "Bay Amca da Şarlo gibi felsefede materyalisttir,"
demiştim. Okuyucularımdan birinden bir mektup aldım. Saygıdeğer okuyucum, Şarlo'nun
materyalist değil, idealist olduğunu yazıyor ve bu düşüncesini şöyle ispat ediyor: ‘Şarlo, sokak
hadiselerine ait ilk kısa filmlerinden birinde karakola sürüklenmektedir. Vücudu, yüzü yerleri
süpürürken, birdenbire sokağın parke taşları arasında çıkmış bir çiçeği koparıp yırtık, eski püskü
ceketinin yakasına iliştirir... ‘Sonra umumiyede Şarlo'nun hareket ve faaliyetlerinin eshab-ı
mucibesi BEDAVACILIĞA taalluk eder. .. Şarlo tam idealisttir ...’ Görüyorsunuz ya,
saygıdeğer okuyucum, Şarlo'nun idealistliğini ispat için ortaya iki ‘delil’ sürüyor :
1. Yerlerde sürüklenirken bile bir çiçeği görüp yakasına takacak kadar ‘ince ve hassas ruhlu’
oluşu.
2. Bütün çevirdiği filmlerde paraya, pula, konfora önem vermez bir karakter taşıması...
Benim, ‘Şarlo felsefede materyalisttir’ düşünceme karşı okuyucumun ileri sürdüğü bu iki delili
çok dikkate değer buldum. Çünkü bir kere daha, birçoklarımızca, hatta birçok sayın
entelektüelimizce, materyalizmin nasıl yanlış ve başka anlamlarda anlaşıldığını gösteriyor.
Bundan dolayı bir iki yazımda, ‘bizim sütuna’ uygun olacak bir çerçeve içinde bu meseleyi
okuyucularımla konuşmak istiyorum. İlk konuşma yarına ...” (Nâzım Hikmet, 1991;128).
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Bu görüşlerin yanı sıra Nâzım Hikmet’in “Orhan Selim” imzasıyla Akşam’da yayımladığı, 5 Ekim 1935
tarihli “Bir Film Gördüm” başlıklı yazısında da benzer bir tavırla – kimi zaman ideolojik dikkatledeğerlendirmelere yer verdiği görülür. Söz konusu yazıda Nâzım Hikmet,
“Ne ay parçası gibi yıldızları vardı, ne emperyal dekorları. Ne 25,000 metrelikti, ne boyalı. Bu
30-40 metrelik bir filmdi ve bilmem nerdeki radyo sergisinin propagandası ile Habeşistan'daki
bir mitingin ara yerinde gösteriliveriliyordu. Paris'in halk mahallelerinden bir ölü arabası
geçiyor. Dekorsuz, boyasız ve yaldızsız, basbayağı bir ölü arabası. Arabanın arkasında gözle
görülüp sayısı kestirilemeyecek kadar çok bir insan kalabalığı. Önde, üstleri eski, fakat temiz
genç kızlar ellerinin üzerinde kitaplar taşıyorlar. İki yanda, yine sayısı sayılamayacak bir insan
kalabalığı... Filmlerde birçok kral ve kraliçelerin ölüm törenlerini gördüm. Papazlar, sırmalar,
kılıç ve süngü pırıltıları arasında, bunların, tahta çıkar gibi kilise kapılarından içeri girdiklerini
ve oradan da toprağa götürüldüklerini seyrettim. Fakat bu benim şimdi söylediğim ölünün
arkasındaki saygılı, üzüntülü ve coşkun insan kalabalığını bir filmde ilk görüyorum. Ölen adam
bir şair, bir romancı, bir yazıcı. Fakat öz soyundan bir insan. Adı Hanri Barbüs. Fransa halkı
dirisinin ve ölüsünün peşinden gideceği insanları seçmesini biliyor” (Nâzım Hikmet, 1991;112).
ifadeleriyle Fransız komünist yazar ve gazeteci olan Henri Barbusse için yapılan filmin
değerlendirmelerine yer verir. Bu noktada Nâzım Hikmet’in Taranta Babu’ya Mektuplar (1935) isimli
şiir kitabını ithaf ettiği isim olan Henri Barbusse için yaptığı olumlu eleştiriler dikkat çeker.

SONUÇ
Doğuşundan bu yana birçok yönüyle değerlendirilen, diğer sanat dallarıyla ilişkileri sorgulanan ve
özellikle içeriği, sunuş tarzı, gösterim biçimi gibi yönleriyle gündeme gelen sinema, etki alanı oldukça
geniş bir sanat dalı olarak varlık kazanmıştır. Nâzım Hikmet, sinemayı hegemonik bir söylem aracı
olarak gören ve beyaz perdeyi bu yönüyle değerlendiren; etki ve sonuçlarını dikkate alan –Türkiye’dekiilk isimler arasında yer alır. Bu bağlamda onun süreli yayınlarda kaleme aldığı sanat ve edebiyat yazıları
tarandığında özellikle Amerikan/Hollywood sinemasına yönelttiği eleştiriler dikkat çeker. O,
Hollywood sinemasının –ve az da olsa kimi Avrupa yapımı filmlerin- Amerika’nın ve emperyalist
güçlerin söylemini yaygınlaştırmada bir araç olarak kullanışını vurgular. Dünya klasikleri arasında
yerini almış yazarların metinlerinin de sinema aracılığıyla bu söylemin bir parçası hâline getirilmesini
eleştiren Nâzım Hikmet, Türkiye’de gösterime giren filmlere dair uygulanabilecek sansüre de değinir.
Askerî ve siyasi açıdan bir propaganda aracı hâline dönüştüğünü iddia ettiği Amerikan sinemasını
gösterimlerindeki göndermeleri ve kimi açıdan içeriklerini sorgulayan sanatkâr, dikkate değer tespitleri
dile getirir.
Nâzım Hikmet’in olumlu değerlendirmelerini Charlie Chaplin tarafından canlandırılan “Şarlo” filmeleri
ve Henri Barbusse’yi anlatan filmde görürüz. Bu noktada onun kimi film eleştirilerinde ideolojik bir
tavır takındığını da söylemek mümkündür. Bununla birlikte onun film eleştirilerini konu edindiği
yazılarında oyunculuk ve gösterim teknikleri hakkındaki değerlendirmeleri de ayrıca önem taşıyan
fikir/düşünce yazıları arasındadır.
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Abstract
There are different ideas and interpretations in the conceptual definition of Globalism. In recent years,
therefore, Globalization is a topic that is widely discussed and addressed. In the 90s with the rapid spread
of communication technology and the development of science in terms of free and rapid movement and
movement of markets, services, capital and intellectual activities, the approchement and interdependence
of each other countries in various fields mainly in economics, security and culture, brought about the
obligatory development of the values, behaviors and mentalities imposed by these countries in the face of
the issue of globalization.
Despite the above developments again in the world there are different perspectives on defining
globalization. If we have become part of it with or without intention and have been subjected in some way
to the phenomenon of globalization in many plans, it seems that many have a different concept about it.
The difficulties begin here: in defining the basic concept. Neither in the scientific debate nor in the general
public, there isn’t a single and unified definition, known as such by all.
Keywords: Globalization, Economy, Technology, Communication, Development, Unesco.
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GLOBALIZATION AND DEFINITIONS ABOUT IT
Efforts to define the concept of globalization have been made by Elmar Altvater, Anthony Giddens
and Ulrich Menzel, respectively, whose contributions refer to the "D@dalos" UNESCO online
political education platform where according to them globalization can be defined as follows:
The term "globalism" always needs an emotional force. Many see it as a process that is benevolent
- a key to the future of world economic development, as well as a process that is inevitable and
irreversible.
Other specialists assess it with hostility, even with fear. Believing, that he has not only increased
inequality between nations, but has also threatened employment and living standards . It is also
seen today as an obstacle to social progress. But this "direct" offer, which is also the scope of some
aspects of Globalization, aims to identify ways in which countries can affect the victories of this
process, even that people have remained realistic about its potential and risks.
Meanwhile, globalization offers vast opportunities for a wider global development, but it certainly
can not advance immediately. Many countries are integrated into the global economy, much faster
than others. Countries that have been able to integrate have already developed a lot and reduced
poverty. Today, with externally oriented policies that have brought dynamism and development to
the most part of East Asia, has done that this region is very much transformed from the past, when
it was a very poor country.
And as living standards rise, it has become possible to make progress in democracy, economic
issues such as labor standards and the environment. In contrast, in the ‘70s and ‘80s, when many
Latin American and African countries pursued an inward-oriented policy, their economies
remained stagnant or failed. Their poverty increased and high inflation became a norm.In many
cases, especially in Africa, negative external developments have had problems in their countries
even worse. And as these regions have changed, their policies and incomes have begun to rise. A
significant transformation is underway, in these regions, where encouraging this trend, rather than
reversing it, has been the best course to promote the growth, development and reduction of poverty.
The crises, in the markets in the 90s, have made it very evident. These have shown that the benefits
of globalization do not come without risks. These difficulties are exacerbated by the voluntary
movement of capital and the risk of social, economic and environmental degradation created by
poverty. This is not a reason for a direction against globalization, but an idea for all those who think
in developed countries, in advanced countries and of course for investors to embrace political
change. All this to build stronger economies and a stronger world financial system, which will
produce faster growth and ultimately ensure that poverty is reduced.
Can globalization aggravate inequality, or can it help reduce poverty? And, are countries integrating
with the global economy voluntarily unavoidable for instability? These are some of the questions that
cover various issues related to globalization. What is globalization?
Economic "globalization" is a historical process, the result of human progress and the technological
process. It refers to the increasing integration of economies around the world, especially through
markets and financial inflows.
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This term often refers to the movement of peoples (labor) and knowledge (technologies) across
different international borders. And, also, globalization has much larger dimensions in the cultural,
political and environmental field, which are not covered in less words. That what is the key, is that
there is nothing mysterious about globalization.
In fact, it should be said that this term was first used in the 80s, reflecting technological
developments, which have made it easier and faster, complete international transactions, both in
markets and in the financial field. All this refers to an extension beyond the national borders of the
same market forces, which have operated for centuries at all levels of human economic activity the village market, urban industries or financial centers. Markets promote their efficiency through
competition and division of labor - an opportunity that allows peoples and economies to do what
they do best. The global market offers a great opportunity for people to take advantage of ever
larger and wider markets around the world.
This means that they have greater access to capital movements, technology, cheaper imports and
larger export markets. But, markets are not necessary, to ensure that the benefits of increasing
efficiency can be shared by all. Countries need to be prepared to embrace the policies they need
and in the case of poor countries, they need the support of the international community.
Globalization is not a recent phenomenon. Many analysts have argued that the world economy was
globalized almost 100 years ago, almost in its present form. But today financial and business
services are more developed. They are better integrated than they used to be. A bigger aspect where
this appears, is undoubtedly the integration of financial markets, which has been made possible
through modern electronic communication.
The 21st century has seen non-parallel economic growth with a global GDP growth that has
increased almost fivefold. But this growth has not been sustainable. The strongest expansion came
during the second half of the century, a period of rapid market expansion accompanied by market
and later through financial liberalization.
Specialists divide the last century into four periods. In the first period, the era of the war, the world
turned to internationalization or globalization as we call it today, where countries tried more for
common economies, protectionism and capital control in general. This was a key factor in the
collapse of this period, when per capita income growth fell by more than 1%, during the years
1913-1950. For the rest of the century, although the population has grown at an unprecedented rate,
per capita income growth has been over 2%. The fastest pace came during the boom of the postWorld War II period in industrialized countries.
The history of the twentieth century was a marked increase in average income. But, in the meantime
it was very clear that progress was not scattered. The gap between rich and poor countries had widened.
A quarter of the population, which was the richest, had increased their GDP by almost six times over
the century, while another quarter, which was the poorest, had increased only three times. Income
inequality had this way clearly increased.
Globalization means that the world market and financial markets are more integrated. But how
far have gone developing countries, that have been involved in this integration? Their experience
in developing in more developed economies has been very mixed.
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Thus, for example, in some countries, especially in Asia, per capita income has moved towards
the levels of industrialized countries, since the '70s. A large number of developing countries
have made less progress or lost the environment.
In particular, per capita income in Africa has declined relatively in industrialized countries and
in some countries has declined almost in absolute terms. Countries that have joined developing
countries have been those whose markets have grown strongly.

SOME KEY ASPECTS OF GLOBALIZATION
There are many aspects that characterize globalization. But there are four main aspects: The market,
the movement of capital. movement of people and Dissemination (development) of technology
Market: Developed countries, as a whole, have increased their share of the world market from 19%
in 1971 to 29% in 1999. However, studies have predicted different variations between larger regions.
For example, Asia’s new industrialized economies have fared well, while Africa as a whole has not
fared well. Also the composition of those, which different countries export, is also very important.
The largest increase has been in the export of manufactured goods. The share of the first items in
world exports such as food and living things, which are densely produced by the poorest countries
has decreased.
Capital movements: It is seen that when many people participate in globalization, the private movement
of capital rapidly increases, towards developed countries. It is also shown that the growth follows a "dry"
period in the '80s. While the official flow of “aid” or development of assistance has declined significantly
since the early 1980s and the composition of the private flow has changed dramatically. Foreign direkt
investments has become the most important and usable category. Both , as the investment portfolio and
lending increased, but they were very volatile, quickly leading to the awakening of the financial crisis in
the late 1990s.
Movement of people: Workers move from one place to another, to find better employment opportunities.
It is true that this number, which is involved in this process, is very small, but in the period from 1965 to
1990, the proportion of foreign labor forces around the world increased by almost half as much of the
total. The largest migration has occurred between developing countries. But the flow of migrants,
towards more developed economies, is likely to provide meaning through what the waves of
globalization bring.
Dissemination of knowledge (and technology): Information change is integral and often times over,
as an aspect of globalization. Foreign direct investment, for example, has brought not only an
expansion of physical capital stocks, but also a technical renewal. Usually, knowledge about
production methods, management techniques, export markets and economic policies is sufficient
at a very low cost. They represent a high and valuable resource for developed countries. The special
case of economies in transition from planned to market economies, already shows that, they have
become more integrated with the global economy and can not be shown in great depth, here. In
fact, the term "transition economy" has lost its use. Some countries (such as Poland and Hungary)
have adapted very quickly to the structure and performance of advanced economies. Others (such
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as many of the countries that were part of the Soviet Union) face similar institutional and structural
problems as those of developing countries.
During the twentieth century, the global average per capita income has increased strongly, but with
a considerable difference between different countries. It is clear that income gaps have widened for
many decades. Recent Edition: World Economic Outlook, has studied 42 countries (where almost
90% of the world population is located) whose data are valid for the entire 20th century. This shows
that per capita income has increased, but the distribution of income between countries has become
even more unequal than at the beginning of the last century. But incomes do not tell the whole
story, large welfare measures that have improved social life show that poor countries have made
significant progress. Thus, e.g. some low-income countries such as Sri Lanka have very good social
parameters. The continuing crises of the 1990s in Mexico, Thailand, Indonesia, Korea, Russia, and
Brazil suggest that financial crises are a direct and inevitable result of globalization. Indeed, a
question arises in advanced market economies, how much globalization is making economic
management more difficult.
Does globalization reduce national sovereignty in economic policy-making? Does it increase
integration, especially in the financial sphere? Does it make it more difficult for governments to
manage economic activity, for example by restricting systemic or tax rate government choices or
their freedom of action in exchange rate policies?
If it is thought that the goal of countries is to have sustainable growth, lower inflation and social
progress, then the evidence of the last 50 years of globalization contributes to these long-term
objectives. As globalization has progressed, living conditions have increased in many countries.
The biggest victory, however, has been made by developed countries and only a few by developing
countries.
The income gap between low- and high-income countries has widened sharply. And, a large number, of
the citizens of the world are today in extreme poverty. But, it is wrong in the meantime, to come to the
conclusion that globalization has caused divergences, or nothing can be done to change this situation.
Otherwise, low-income countries are not able to integrate into the global economy as quickly as others,
due to the policies chosen and due to other factors beyond their control. No country, even the poorest,
would want to be isolated from the world economy. every country seeks to reduce poverty. The
international community should strive to strengthen the international financial system, through the
market, through aid to help the poorest countries, to integrate into the world economy, to develop rapidly
and to reduce poverty. This is the way to ensure all people, to have more access to the benefits of
globalization.

CONCLUSION
So, the idea of possessing the full sovereignty of the new states, e.g. like Kosovo, viewed through the
diopter of an international relations expert has no further weight than a formal international
recognition of the UN influence, which also (de) legitimizes the sovereignty of states, through which
the absorption of material and financial wealth becomes easier and more bearable, it still has the
greatness of self-identification.
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And this greatness is not as ideal as it is usually projected in the minds of the masses, but above all
pragmatic, because the institutions and citizens of the globe still carry out their various transactions
through this mechanism. Time after time, during its historical existence,Globalization, so far has
known to generate undisputed authority and arbitrariness and a kind of questionable egalitarianism.
It will be mentioned briefly, that at the time when Jean Boden and Thomas Hobbes, for the first time
began to work out the idea of the volume of state sovereignty in the centuries. XVI and XVII, his role was
"occupied" by the divine right for which bloody wars took place. For these authors the issue of sovereignty
was a synonym of law and a special rule, where the subjects had no right at all to rebel, but later realized
that this excessive absolutization of sovereignty could inadvertently lead society into tyranny (which often
happened throughout human history) and intolerable despotism.
But what does the discourse on sovereignty mean today in our time? It has, let say, conditionally begun
to fluctuate with the end of the Cold War and the beginning of the construction of the new world order
identified as globalism, westernism or even Americanism. The idea of sovereignty is also closely related
to the Peace of Westphalia (1648) which is known as the historic (in fact of the two Treaties: that of
Münster and that of Osnabrück), where the first provisions for a system of modernized independent states
in Europe, was established.
Indeed, this agreement addressed the issue of the hegemonic delegitimism of the Holy Catholic Church,
known as the empire of its kind, rather than the idea that international relations should be moved by the
prediction of the balance of power. between countries.
Also, one of the most serious provocations ever made to the discourse of sovereignty is undoubtedly,
which has to do with universal human rights across the globe. Through this discourse, today the
international mechanisms (UN) have the right to moral intervention -political (Approved Resolutions),
but not everywhere and always the right to military intervention, as was the case in Kosovo.
Recent dizzying technical-technological changes have, in a way, broken, so to speak, the barrier of
sovereign states. Because, the influence of the global media (the case of the giant called CNN and
Alxhazira) has left nothing to be left at the mercy of local power holders. Today, the national interest of
a country is not the closure and isolation, but rather the opening and internal democratization of social
relations, thus building a more perfect discourse of governance and management with the citizens of any
country, where legal institutions emerging from elections function admirably.
The role of the future state will surely deviate more to the role of management as it has currently
begun in the West, but the question of how the issue of truncated sovereignty (substantial
autonomy) or reduced sovereignty (conditioned independence) in the new conditions and
circumstances of the globalization process, as has been the case with Kosovo remains to be seen.
Because, for today it is an issue that has not yet managed to have any acceptable answer neither
from the political nor from the scientific discourse. Hence the question of the reduction of
sovereignty seems to be still in the experimental phase and the real eldorado, while a more suitable
environment than the Balkans for this Prokrustian action, seems to not yet exist. In fact, there
remains a need to build non-corrupt institutions through which a rational awareness of special
uniqueness would be raised, as a value of the globalization process.
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Although the nation-state model has become a serious obstacle for some in strengthening the
architecture of global integration, I would still say that it is not enough to be marginalized and as
such transferred to the museum of the traditional because it is not yet there any other mechanism
that would replace it as such.
What is even more interesting is the framework of the nation-state, for now it remains the only
hope and the only identification (which deserves to be sacrificed for it) through which democracy
can and is currently being built as a world discourse.
On the other hand, the issue of (non) reduction is not so much a matter of achieving or not achieving
the goal of managing itself as a new democratic society, as a matter of developing the socioeconomic aspects of the citizens of transition countries.
Thus, the role of the state in the new conditions and circumstances is a necessity of its own kind,
as the transition countries have not yet sufficiently perfected their managerial capacity. The state
institution is also experiencing a crisis, I would say three-dimensional, especially when it comes to
the spheres of its competencies as a strong institution in managing the material goods of its citizens.
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Öz
Leyla ile Mecnun anlatıları Doğu edebiyatları geleneği içerisinde önemli yer tutar. Mesnevi nazım
şeklinde klasik edebiyatın dünyasında uzun anlatılara konu olan, halk kültüründe de yer bulan Leyla ile
Mecnun, bitimsiz ve ideal bir aşkın sembolü durumundadır. Modern dönemde de kimi değişikliklerle
yazıya geçirilen bu anlatı, sinema filmlerine ve televizyon dizilerine konu olur. 20. yüzyıl öykü ve
romancılarından Reşat Nuri Güntekin de bu çekici konuya kayıtsız kalamaz, “Leyla ile Mecnun” adıyla
bir öykü yazar. Reşat Nuri, geleneğin yücelttiği aşkı ve aşk öyküsünü farklı bir bakış açısından ele alır.
Aşkı, ayrılığın beslediği ve büyüttüğü düşüncesi üzerinden kurguladığı öyküde, öykü kişileri aracılığıyla
mekân farkının aza indirildiği bir ortamda seven erkeğin sevilen kadını yaklaşık üç ay gibi bir zaman
dilimi içerisinde gözlemlemesi sonucu aşkın sonunun gelişini yahut ölümünü anlatıcı figür aracılığıyla
dile getirir. Bu bildiride Reşat Nuri Güntekin’in “Leyla ile Mecnun” öyküsü, aşkın sonu/ölümü
bağlamında çözümlenmeye çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Reşat Nuri Güntekin Leyla ile Mecnun, öykü

Abstract
Leyla ile Mecnun narratives have an important place in the tradition of Eastern literature. Leyla ile
Mecnun who are the subject of long narratives in the world of classical literature in the form of Mesnevi
and verse, also find a place in folk culture, are the symbols of an endless and ideal love. This narrative,
which has been written down with some changes in the modern period, is the subject of movies and
television series. Reşat Nuri Güntekin, one of the 20th century storytellers and novelists, could not
remain indifferent to this attractive subject, and wrote a story called "Leyla ile Mecnun". Reşat Nuri
deals with the love and love story glorified by tradition from a different point of view. In the story,
which he builds on the idea that separation feeds and enlarges love, he expresses the end of love or death
through the narrator figure, as a result of observing the beloved woman in an environment where the
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difference in space is minimized through the characters of the story. In this paper, Reşat Nuri Güntekin's
story “Leyla ile Mecnun” will be analyzed in the context of the end/death of love.
Keywords: Reşat Nuri Güntekin, Leyla ile Mecnun, story.

Dünyanın çeşitli edebiyatlarında büyük aşk öyküleri ilgi uyandıragelmiştir. Orta Çağ anlatıları
içerisinde, romantik ve realist eserler arasında büyük aşk anlatılarıyla sıkça karşılaşılır. Yusuf ile
Züleyha, Leyla ile Mecnun, Romeo ve Juliet, Genç Werther’in Acıları, Anna Karanina bunlar arasında
sayılabilir. Gelenek aşkı, sevgili ulaşılmaz olduğu sürece büyülü dünya algısı içinde tutar ve yüceltir.
Modern dönemde de aşk anlatılarının ilgi çektiği görülür. Fakat günümüzde artık aşk anlatılarının
önemli bir tarafıyla büyüsünü kaybettiği söylenebilir. İnsan ilişkileri ağının geliştiği, kadın-erkek
birlikteliğinin açıkça yaşandığı, elektronik (çevrimiçi) ortamda sevgili/partner bulunduğu bir çağda
aşkın büyüsünü kaybetmemesi pek mümkün değildir. Reşat Nuri Güntekin, mizahi bir bakışla, “Leyla
ile Mecnun” adını verdiği kısa öyküde, aşktan/aşk hastalığından kurtulma alternatifleri arayışına bağlı
olarak seven kişinin sevilen kişiyi yakından gözlemleyerek onu tanıdıkça aşkın sonunun nasıl
geldiğini/öldüğünü anlatıcı figürler aracılığıyla dikkatlere sunar. Bu bildiride Reşat Nuri Güntekin’in
“Leyla ile Mecnun” öyküsüne aşkın tükenişi odaklı bakış getirilecek, anlatıcı öykü kişileri çerçevesinde
aşk problemine nasıl çare bulunduğu çözümlenmeye çalışılacaktır.
Kitap hâlinde ilk baskısı 1928’de yapılan “Leyla ile Mecnun” (Kanter, 2019: 46) öyküsü, aşk
hastalığını/problemini çözme izleği çevresinde şekillenir. Öykü kişisi Kâzım Bey’in evinde bir kış
toplantısında farklı yaşlardan yedi sekiz kişinin sohbeti üzerine kurulan öyküde olay örgüsü, toplantıya
katılanlardan Ragıp’ın,
“(Elindeki mecmuayı göstererek) ‘Mavi Mecmua’ bu hafta canlı bir müsabaka ilân ediyor.’
(Okuyarak) ‘Etrafımızdaki eşyanın tutuşmaya başladığını görürsek yapacağımız şey malûmdur:
Ateşin üzerine keçe, kilim kabilinden, eşya atmak. Fakat bu yangın, kalbimizde başlıyorsa, yani
ümitsiz bir aşka düşmek üzere olduğumuzu hissedersek ne yapalım? Doğru cevap verenlerden
birinciye… n.b…’ Maksat vakit geçirmek değil mi? Gelin bu meraklı meseleyi münakaşa
edelim” (Güntekin, 1995: 5)
demesiyle başlar. Böylece ortaya çözümlenmesi istenen bir problem atılmış olur. Vakit geçirmek
maksadıyla başlayan bir kış günü sohbetinde “ümitsiz aşk”ın insan üzerindeki olumsuz/yıkıcı etkisinden
kurtulma konusunda toplantıya katılanlarca üç argüman geliştirilir. Bunlar,
1. Seven kişinin sevilen kişiye kavuşmasıyla aşk derdinden kurtulmasının mümkün olacağı,
2. Aşkın, sevgiliden uzaklaşmakla olumsuz etkisinin ortadan kalkacağı,
3. Seven kişinin sevilen kişiyi yakından görmesi ve tanıması yoluyla sevilen kişinin seven kişi
tarafından sıradan bir insan olduğunun anlaşılacağı, bu yolla aşkın olumsuz etkisinin ortadan
kalkacağı
tezleridir.
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Tiyatro tekniğini andıran kuruluşa sahip olan öyküde konuşmak için ilk sözü alan Rıza, “b]ir beyit
okuyacaktım... Reçete gibi kat'î ve vecîz bir beyit ki, dört kelime ile bu derdin devasını söylüyor.
Hülâsası şu: ‘Aşk derdinin çaresi visaldir.’ Hakikaten insan o merhemden bir kere sürdü mü haftasına
kalmaz, pir-ü pâk olur” (Güntekin, 1995: 5) diyerek seven kişinin sevgiliye kavuşmasıyla aşk derdinden
kurtulacağını ifade eder.
Aşk derdinden kurtulmanın çaresini ayrılıkta bulan Vecdi ise “b]ence aşkın en müessir ilâcı ayrılıktır...
Sevilen kadından kaçmak, memleket değiştirmek, muhit değiştirmek... Hâsılı Rıza beyin ‘merhem-i
visal’inin tamamiyle aksi bir tedavi: Ayrılık...” (Güntekin, 1995: 6) cümleleriyle konu hakkındaki
düşüncesini ortaya koyar.
Seven kişinin sevilen kişiyi yakından görmesi ve tanıması suretiyle sevilen kişinin seven kişi tarafından
sıradan bir insan olduğunun anlaşılacağı, bu yolla aşkın olumsuz etkisinin ortadan kalkacağı
görüşündeki “e]lli elli beş yaşlarında bir şehbender mâzülü” olan ve üçüncü bir yol teklif eden Mazhar
Bey, söz isteyerek şunları söyler:
“Visale bir dereceye kadar aklım erer... Fakat ayrılık nazariyesi şairane olduğu kadar, daha
doğrusu şairane olduğu için gayet toy, çocukça bir fikirdir... Mektep kitaplarına geçmiş basit bir
hakikattir ki, manzaralar, çehreler, hâtıralar insandan uzaklaştığı nisbette güzelleşir, şairaneleşir;
türlü bulutlara, sislere, renklere bürünür... Hangimiz çocukluğumuzun; mektepte dayak yemek,
ağaçtan düşmek gibi tatsız vak'alarını bir şiir lezzetiyle hatırlamayız... On iki yaşında iken bir
kız sevdimdi, hâlâ acısı yüreğimden çıkmaz... Ağzına kadar dolu bir bayram salıncağının içinde
on iki yaşlarında bir kız çocuğu tasavvur edin. Çorabı düşmüş, saçı sorguç gibi tepesinde
dikilmiş, afacanlıktan gözleri dönmüş, elinde zilli maşa, yahut darbuka, etrafı kırmızılı yeşilli
macun halkalariyle çevrilmiş ağziyle türkü söylüyor... O çiy, ağnasız, yırtıcı çocuk sesini
tasavvur edin... Dünyada bundan gülünç bir şey olmaz değil mi? Halbuki ben, böyle olduğunu
bildiğim halde, elan onu melekler gibi tasavvur ederim... Hülâsa, insan, sevdiğinden ne kadar
uzaklaşırsa onu o kadar sever... ‘Mecnun, Leylâ'yı sevdiği için sahraya çıktı’ derler... Bence
hakikat tamamiyle bunun aksinedir... Yani Mecnun'un babası olsaydım onu elinden tutar, adım
adım Leylâ’nın peşinde gezdirirdim... İnsanlık icabı Leylâ, günde en aşağı kırk, elli türlü
zevzeklik, münasebetsizlik, tatsızlık edecek; Mecnun, bunları göre göre bir gün bıkacaktı...
Gülmeyiniz, efendiler, ben bu tedaviyi gayet muvaffakiyetle yeğenim Ziya'ya tatbik ettim.
Anlatırsam hak vereceksiniz” (Güntekin, 1995: 6-7).

diyerek sözünü sürdürür. Mazhar Bey, üç sene önce ağabeyinin evine uğramış, onu üzgün ve telaşlı
görmüştür. Oğlu Ziya, Mazhar Bey’in komşusu Leyla (Vesime) Hanımı sevdiği için kibrit başlarıyla
intihara kalkışmıştır. Mazhar Bey, yeğeni Ziya’nın kendisine karşı gösterdiği ilgiyi, evine sık sık gelip
gitmesini bu haber üzerine anlar. Mazhar Bey, ağabeyine, Ziya üzerinde bir uygulama yaparak onu bu
beladan kurtarabileceğini söyler. Önce Ziya’nın Leyla (Vesime) Hanımın nesini sevdiğini anlamaya
çalışır. Ziya, Leyla (Vesime) Hanım için,
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“Sevilmiyecek neresi var, amca? Gözlerinin gülüşü, çehresinin derin ve ince mânası, tebessümü,
duruşu, söyleyişi... Bunların -hepsinden fazla olarak fikir ve hislerindeki şairane asalet... İnsan,
onu yeyip, içmeyen bir melek zannediyor. Nasıl oluyor da herkes onun için çıldırmıyor... Nasıl
oluyor da hep birden kendimizi öldürmüyoruz...” (Güntekin, 1995: 7)
cevabını verince Mazhar Bey, alelade bir insan, insanların aşağı tabakasından biri olarak gördüğü Leyla
(Vesime) Hanım ile Ziya için zihninde tasarladığı planı uygulamaya koyar. Plan basittir. Mazhar Bey,
yeğeni Ziya’yı Leyla (Vesime) Hanım’ın evine komşu olan kendi evinde bir süre misafir edecek, onun
Leyla (Vesime) Hanım’ı sürekli görmesi ve gözetlemesi için gerekli şartları hazırlayacaktır. Melek
olarak değerlendirdiği Leyla (Vesime) Hanım’ı sürekli gözetleyen Ziya, onun gün içindeki rahat
tavırlarını, gizli yanlarını, sevimsiz davranışlarını görerek bir süre sonra onun da sıradan biri olduğu
düşüncesine varacaktır. Mazhar Bey, şöyle bir düşünce geliştirir:
“Yakından gördüğü vakit Leylâ, kendisini olduğu gibi değil, istediği gibi gösteriyor... Yani yüzü
nasıl aktris gibi makyajlı ise, yüzünün mânaları, tavırları, sözleri de öyle... Hülâsa, gayet
maharet ve hesaplı hareket eden bir kadın... Böyle olmayıp da Leylâ, yaradılıştan fevkalâde bir
mahlûk bile olsa, ehemmiyeti yok... Çünkü, elbette onun da başka insanlar gibi za'fları,
münasebetsizlikleri, küçüklükleri, gülünç halleri vardır... Bunları maharetle zaptedip Ziya’ya
göstermeli. Bunun için elimde birkaç çare var... Bir kere Leylâ’yı gezdiği, yürüdüğü yerde adım
adım takip ederiz.. Sonra evim, onun evine bitişik... Bu sayede onu hususî hayatında, kendisini
yabancı gözlerden masun gördüğü, binaenaleyh rol oynamaya mecbur olmadığı saatlerde de
görebilir, daha doğrusu; gözetleriz.” (Güntekin, 1995: 8).
Bu sözlerle ağabeyini güçlükle ikna eden Mazhar Bey, planını uygulamaya koymak için harekete geçer.
Amacını gizleyerek Ziya’yı evine davet eder ve Leylâ’yı takibe başlarlar. Mazhar Bey’in ifadesiyle
“hakikaten, birinci sınıftan bir akstris” olan Leylâ, “falso” vermeye başlar. Bir gün sesinde sezilen yalan,
diğer gün laf arasına karıştırdığı dedikodu, başka bir gün arkadaşına yönelttiği gözlerindeki haset
kıvılcımı, bir başka gün şairane göstermeye çalıştığı bir duyguda bayağılık kendini açığa vurur. Mazhar
Bey, gelişmeleri şöyle aktarır:
“Bir gün, yeni bir elbisesine güya kaza ile biraz sütlü çay döktüm. Tabii ehemmiyet vermiyor
gibi göründü. Fakat ara sıra kendini tutamıyor, ‘Ah eşek, ah’ der gibi hırçın bir nazar
fırlatıyordu. Biraz sonra dayanamadı. Bir kadınlık bahsine karışarak, erkekler için gayet ekşi ve
acı şeyler söyledi. Bu necibane müdafaanın asıl sebebi o birkaç damla çaydı. Tabii bunları
Ziya’ya gösteriyordum.
Yine bir gün, bir salonda büyük bir şairin uzun bir manzumesi okunuyordu. Malûm ya,
dinlemesini bilmek de bir sanattır. Bu sanat, Leylâ’da bir dehâ mertebesini bulmuştur... Onun,
bütün ruhuyla dinleyişi nefis bir manzaradır... Sanki şiirdeki bütün his ve hayallerin gölgesi
onun güzel yüzünden geçer. Fakat her nedense Leylâ bugün biraz yorgun ve düşünceliydi.
Köşede, bir koltukta kendini ve etrafındakileri unutmuştu. Koket ruhu artık yüzünün sinirlerini
idare etmiyordu. Bu çehreye öyle bön, öyle kaba bir hal çökmüştü ki, hiç bir karikatür bunu
tasvir edemez... Ağızının — o adamı deli eden —kıvrak tebessümü sönmüş, dudakları; yerden
çerçöp toplayan bir gaga gibi uzamıştı. Geviş getirir gibi diliyle dişlerini karıştırıyor; yanağının
her zamanki güzel çukurunun o mânalı çizgileri silinmiş, pörsümüştü. Hele baş döndüren güzel
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gözler; kuş gözleri; kuş gözleri mânasızlığı ve bönlüğüyle dalmıştı. Ziya’yı dürttüm: ‘Leylâ’nın
asıl ruhunun çehresine bak!’ dedim.
Leylâ, bu perişan zaaf ve samimiyet dakikasında kendisini bu surette yakaladığımı bilse, ya
kendini öldürür, ya benim sakalımın tellerini birer birer yolardı ve tabii hakkı da olurdu.
Bu saydığım rolün falsolu tarafları. Şimdi de hayatının rol oynamaya lüzum görmediği
kısımlarına, yani onun ev hayatına geliyorum.
Evlerimizin bitişik olduğunu söylemiştim. Küçük bir tahta sökmek ve burgu ile iki delik delmek
suretiyle tavan arasında küçük bir rasathane tesis ettim. Oradan Leylâ’nın sofasını
görebiliyorduk.
Leylâ, ruhen adî bir kadındı. Onun tuvaletsiz hali görülecek şeydi. Hele bazı sabahlar, üstlerinde
top top sürmeler sallanan şiş göz kapakları, kabarmış saçlariyle, dekoltesinin üstünde kocasının
eski yeşil hırkasiyle bir sofadan geçişi vardı ki, can dayanır gibi değildi.
Tavırları şiir gibi âhenktar olan Leylâ, ev hayatında ne kadar savruk, güler yüzü ne kadar abustu.
Mütemadiyen tatsız tatsız bağırır, hizmetçileri, kocasını, hatta hayvanları haşlardı.
Bir gün, rasathanede henüz yerlerimizi almıştık ki Leylâ, elinde bir perde değneğiyle oda
kapısından fırladı, bilmem ne kabahati olan bir kediyi merdiven başına kadar kovaladı.
Yetişemeyince, arkasından bir hayli bağırdı. Kahkahalarımızı zor zaptediyorduk. Leylâ,
elindeki perde değneğini gömleğinin yakasından içeri soktu, uzun uzun arkasını kaşıdı.
Kaşımaktan bahsettim de aklıma geldi. Onun, iki omuzunu vapur çarkı gibi çevirerek, hiç el
sürmeden bir kaşınma usulü vardı ki, nefisti.
Sevgilimizi bazen de gürültülü bir neşe istilâ ederdi. Sen Sans'dan, Beethoven'den gayri musiki
dinlemediğini söyleyen Leylâ, bir eski dolabın kırık aynası karşısında telgrafın tellerini söyler,
kırıta kırıta kanto oynardı.
Leylâ, bir gün bir mecliste; yemek kokusuna tahammül edemediğini, üstüne baygınlık geldiğini
söylemişti. Doğru söylüyormuş. Bir gün ahretliğine: ‘Kız aşağıdan helva kokusu geliyor...
Çabuk bir kahve tabağına koy da getir... İmrendim!’
Diye bağırdığını işittik. Yemez, içmez hissini veren Leylâ’nın, yarı pişmiş helvayı ağzında
soğutmak için diliyle yaptığı gürültüyü işitmeliydiniz!..
Ziya’nın hastalığı hayli hafiflemişti. Son bir defa, onu büsbütün şifayab etti: Bir akşam üstü,
işinden dönen yorgun kocasından, bilmem ne almak için para istiyordu. Adamcağız: ‘Mümkün
değil.. Vallahi yok!’ diye yalvarıyordu. Leylâ, bir ekmek bıçağı yakaladı. Yüreğimiz ağzımıza
geldi. Acaba herifi öldürecek miydi? Hayır... Bu, onun kendisine has bir usulü imiş... Türkü
söyler gibi garip bir vezin ve âhenkle: ‘Vallahi billahi... Öldürürüm kendimi... Kastederim
canıma!’ diye bağırarak fırıl fırıl adamcağızın etrafında dönüyor, bıçağı havada sallayarak
raksediyordu. Adamcağız, yorgun ve sersem, sofanın arkasında duruyor, ‘Başım döndü. Etme
Allahaşkına!’ diye inliyordu.
Devamına lüzum görmüyorum... Ziya’yı bu usulle üç aydan az bir müddette tedavi ettim”
(Güntekin, 1995: 9-11).
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Anlaşılacağı üzere Leylâ’yı bir aktris olarak niteleyen Mazhar Bey’in tezi tutar. Leylâ, kendini yabancı
gözlerden uzak hissettiği saatlerde rol yapmayı bırakarak gerçek kimliğine bürünür. Bu durum adeta
Yunan tiyatrosunda oyun sırasında oyuncuların sahnede ileri çıkarak yüzlerindeki personayı/maskeyi
indirip seyircilere gerçek kişilikleriyle görünmesi gibidir. Bir tür sahne ile seyirci arasındaki sınırın ihlali
olan bu uygulama parabasis olarak adlandırılır (Jusdanis, 2012: 108).
Antik Çağ aktörlerinin oynadıkları rolü belirtmek için giydikleri maskenin adını alan persona (maske),
kişiliğin dış görüntüsü ve yönlendiricisi durumundadır. Hayat bir sahne olarak düşünüldüğünde insanlar,
bu sahnede, toplumun içerisinde yüzüne taktığı maskelerle yaşar. Stevens’ın söyleyişiyle “[p]ersona
kişinin gerçekte olmadığı hâlde kendisinin ve diğerlerinin o zannettiği şeydir” (1999: 65). Toplum
içerisinde Leylâ’nın yaptığı da tam budur. “Y]üzü nasıl aktris gibi makyajlı ise, yüzünün mânaları,
tavırları, sözleri de öyle” diyen Mazhar Beyi’in de ifade ettiği gibi o, insanın bireysel bilinçdışının
toplumsal standartlara, ideal kişiliğe uymayan, tüm vahşi istekleri ve duyguları kapsayan, insanın
kendisi hakkında bilmek istemediği, utanç duyduğu her şey anlamına gelen gölgeyi (Fordham, 1999:
61-62) persona ile gizleme yoluna gider. Fakat evde yalnız kaldığında persona düşer, parabasis devreye
girer ve bu yolla gölge ortaya çıkar. Gölge, kişinin toplum ölçülerine ve “bizim ideal kişiliğimize
uymayan tüm vahşi istekler ve uygulamalardır” (Fordham, 1999: 63). “İ]çinde yaşadığımız toplum ne
kadar dar ve kısıtlayıcı olursa, gölgemiz o kadar geniş olacaktır” (Fordham, 1999: 62).
Gölgenin ortaya çıkması, onu idealize eden ve buna bağlı olarak âşık olan kişide yavaş yavaş iç yıkımın
gerçekleşmesine yol açar. Sevilen kadın, onu gözlemleyen âşığın iç dünyasında sürekli değer yitimine
uğrar. Bu durum üç ay gibi uzun bir döneme yayıldıkça değer yitimi de sevilen kadının eylemlerine,
tavır ve davranışlarına bağlı olarak ilerler. Karşısındaki kişiye anlam yükleyen, ona yatırımda bulunan
seven, bu anlamı ve yüklediği değeri gerisin geri almak durumunda kalır. Sonuçta personanın/maskenin
altındaki gölgenin olumsuzluğu, çirkinliği, iğrençliği demek olan gölge personayı/maskeyi geri plana
düşürmüş, kendi gerçekliğini dayatmış ve kabul ettirmiş olur. Bu da aşkın sonunu/ölümünü getirir.
Reşat Nuri Güntekin, tiyatro tekniğini çağrıştıran “Leylâ ile Mecnun” öyküsünde geleneğin belirlediği
büyük aşk anlatısı yazma yoluna gitmez. Modern dönemin önemli tarafıyla aşkı tükettiği bir çağda,
kurguladığı kişiliklerle aşkın insan üzerindeki yıkıcılığından kurtulmanın yollarını araştıran bir bakış
geliştirmeye çalışır. Sonuçta yazar, öykü kişileri aracılığıyla personanın/maskenin belirlediği aktristik
role dayalı bağlanmanın/aşkın ancak maskenin çıkarılması demek olan parabasis ve daha ileri bir adımla
gölgenin belirmesiyle yani insanın kendisinin de pek farkında olmadığı gerçek kişiliğinin ortaya
çıkmasıyla son bulmasının mümkün olacağını gösteren bir kurgu ortaya koyar. Öykünün 1928’de
yayımlanan Leylâ ile Mecnûn kitabına ad veren bir öykü olduğu düşünülürse, Reşat Nuri’nin, daha
sonraki yıllarda Carl Gustav Jung’un psikanalitik çözümlemeler için temellendireceği persona ve gölge
teorisiyle örtüşen bir kurgu gerçekleştirmiş olması ilgi çekicidir.
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Abstract
Code Switching is a very communal practice in bilingual and multilingual communities; code switching
has become a very communal phenomenon throughout the world. This research presents an analysis of
Urdu-English code switching in two genres of Pakistani media, TV talk show and TV drama. This
research asims to show the different patterns of code switching by different interlocutors in these two
domains. “Tonite with HSY” Season 4 and drama serial “Meer Aabro”, (Hum TV) were selected for the
analysis. Five minutes conversation between a talk shows’ host and the first guest (2 interlocutors) and
5 minutes conversation among drama actors in different scenes (6 interlocutors) were recorded and
transcribed for analysis. This research is based on mixed method research, qualitative-quantitative. The
findings of this research suggest that; code switching is frequently used by the actors of Pakistani
dramas, anchors and guests of talk shows, there were many English words, phrases, clauses and
sentences which were often mixed up in Urdu language. The prominent (matrix) language of the anchor
was English and guest’s Urdu, although both were switching from English to Urdu and Urdu to English.
In the drama, actors’ prominent language was Urdu. Thus, celebrities use code switching very efficiently
in their spontaneous talk and writers of drama also follow the different patterns of code switching in
their script writing. So, code switching is a common practice in both genres, at tag switching, intersentential and intra-sentential patterns of switching. Thus, this study suggests that code switching is
more often used in talk shows as compare to Pakistani dramas.
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Öz
Bu çalışmanın amacı, Covid-19 pandemisinin havacılık sektörünü etkileme durumunun havayolu
şirketleri nezdinde araştırılmasıdır. Çalışmanın odağında Türkiye’nin en büyük havayolu şirketi olan
Türk Hava Yolları A.Ş. ve Almanya’nın havayolu şirketler grubu olan Deutsche Lufthansa AG
bulunmaktadır. Bu iki havayolu şirketinin Pandemi sürecinden ne ölçüde etkilendikleri yolcu-yük
taşıma, kar-zarar durumları, yakıt tüketimleri ve yakıt tüketimlerinin operasyonel giderler içerisindeki
payı, devlet desteklerinden ne ölçüde faydalandıkları ve devlet desteklerinin ne ölçüde faydalı olduğu
sorunsalları incelenmiştir. Çalışmada bu organizasyonların örneklem olarak seçilmesinin nedeni her iki
ülke açısından da bayrak taşıyıcı ve global pazarda önemli pazar payına sahip organizasyonlar
olmalarıdır. Keşfedici araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmanın bulguları COVİD-19 salgını
süresince, Havayolu şirketlerinin karlarında dramatik azalmaların olduğunu yolcu sayısı yük miktarı ve
yakıt nicelikleri ile ortaya koymuştur. Araştırmanın diğer bulguları pandeminin yarattığı sosyal ve
finansal olumsuzlukların etkilerinin sektörde halen devam etmekte olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimler: COVİD-19, Pandemi, Havayolu, THY, Lufthansa

Abstract
The aim of this study is to investigate the impact of the Covid-19 pandemic on the aviation industry in
the presence of airline companies. The focus of the study is Turkish Airlines A.O. that the largest airline
company in Turkey and Deutsche Lufthansa AG that is Germany's airline group. The research questions
are; how these two airline companies are affected by the pandemic process, passenger-freight
transportation, profit-loss situations, fuel consumption and the share of fuel consumption in operational
expenses, how much they benefit from government support and also the usefulness of government
support has been examined. The reason why these organizations were chosen as samples in the study is,
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they are the flag carriers for both countries and organizations with a significant market share in the
global market. Findings of the study using the exploratory research method have revealed that there
were dramatic decreases in the profits of the airline companies during the COVID-19 epidemic, with
the number of passengers, the amount of cargo and fuel quantities. Other findings of the research have
showed the effects of the social and financial negativities created by the pandemic still continuing in the
sector.
Keywords: Covid-19, Pandemic, Airlines, Turkish Airlines, Lufthansa

1. GİRİŞ
Salgın hastalıklar geçmişten günümüze kadar yaşamı etkileyen önemli unsurlardan biri olmuştur. 2019
yılının sonlarına doğru Çin’de ortaya çıkan ve Dünya’nın dört bir yanına hızla yayılan Covid-19 virüsü
de insan yaşamını büyük ölçüde etkilemiştir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2020 yılının mart ayında,
virüs salgınını pandemi ilan etmiştir. Ülkeler sınırlarını kapatmış, sokağa çıkma yasakları uygulanmış,
üretim ve hizmet faaliyetleri önemli ölçüde sekteye uğramıştır. Virüs bulaşının olduğu ilk zamanlarda
bir bilinmeyenle karşı karşıya kalındığı için kimi ülkeler çok sert önlemler almış, kimi ülkeler ise daha
serbest hareket etmişlerdir. Covid-19 virüsü ile ilgili ve ona karşı alınabilecek önlemler hakkındaki
bilgier arttıkça, üretim faaliyetlerinin devam etmesi için çalışmalar yapılmıştır. Ancak, turizm ve yolcu
taşımacılığı sektörleri bu süreçten en çok etkilenen sektörler olmuş ve ülkelerin bu konularda almış
olduğu tedbirlerin ve kısıtlamaların gevşetilmesi zamana yayılmıştır.
Bu çalışmanın konusunu, Covid-19 pandemisinin havacılık sektörünü etkileme durumunun havayolu
şirketleri nezdinde araştırılması oluşturmaktadır. Çalışmanın odağında Türkiye’nin en büyük havayolu
şirketi olan Türk Hava Yolları A.Ş. ve Almanya’nın havayolu şirketler grubu olan Deutsche Lufthansa
AG bulunmaktadır. Bu iki havayolu şirketinin pandemi sürecinden ne ölçüde etkilendikleri yolcu-yük
taşıma, kar-zarar durumları, yakıt tüketimleri ve yakıt tüketimlerinin operasyonel giderler içerisindeki
payı, devlet desteklerinden ne ölçüde faydalandıkları ve devlet desteklerinin ne ölçüde faydalı olduğu
sorularına cevaplar aranacaktır.
Çalışma kapsamında seçilen havayolu şirketlerinden Türk Hava Yolları A.O’nun seçilmesinin sebebi,
Türkiye’nin gelişmekte olan güçlü bir ekonomiye sahip olması ve THY A.O’nın ülkenin bayrak taşıyıcı
havayolu şirketi olması ile birlikte küresel havayolu taşımacılığında rekabetçi bir konumda olmasıdır.
birlikte Deutsche Lufthansa AG şirketinin seçilmesinin sebebi gelişmiş ekonomiye sahip bir ülkenin
havayolu şirketinin pandemi sürecinden ne derecede etkilendiğinin ve bunun THY A.Ş. ile
karşılaştırılması hakkında keşfedici araştırma yöntemi ile belirlenmesidir.

2. Dünya’da Covid-19 Pandemisinin Havayolu Şirketleri Üzerindeki Etkileri
2.1. Taşınan Yolcu-Yük Değişimi
Havacılık sektörü diğer taşımacılık modlarına göre daha yeni bir sektördür ve hızla gelişmektedir. İkinci
Dünya Savaşı’ndan bugüne kadar, sektörün gelişimini sekteye uğratan krizler meydana gelmişse de

60

gelişim ivmesi yüksektir. Ancak, 2020 yılında pandemi nedeniyle ülkelerin sınırlarını kapatması, ulaşım
için oldukça sıkı tedbirler alınması havacılık sektörünü hiç olmadığı kadar fazla etkilemiştir.

Şekil 1. 1945-2021 yılları arasında havayolu ile taşınan yolcu sayıları
Kaynak: ICAO. (2021). Effects of Novel Coronavirus (COVID‐19) on Civil Aviation: Economic
Impact Analysis. Montreal

Şekil 1’de de görüldüğü üzere Covid-19 pandemisinin havayolu ile taşınan yolcu sayısındaki etkisi diğer
krizlere nazaran oldukça geniş çerçevede olmuştur. Pandemi süreci ile kıyaslandığında “Büyük
Durgunluk” olarak da bilinen 2007-2008 finansal krizinin sektöre olan etkisi oldukça zayıf kalmış, yolcu
sayısındaki pozitif ivmeyi çok az etkilemiştir.
Şekilden çıkarılacak diğer bir sonuç ise, iç hat yolcu sayısının dış hat yolcu sayısından fazla olmasıdır.
Bu çıkarım, bölgelerin, ülkelerin ve havayolu şirketlerinin performanslarının incelenmesinde oldukça
önemlidir.
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Tablo 1: Bölgelere Göre Havayolu İle Taşınan Yolcu ve Kargo Miktarlarındaki Değişim3 (2020/2019,
%)
Bölge

İç Hat
Yolcu

Dış Hat
Yolcu

Toplam
Yolcu

İç Hat
Kargo

Dış Hat
Kargo

Toplam
Kargo

Toplam Yolcu
ve Kargo

Afrika

-43,43

-59,70

-53,92

-28,06

-20,73

-22,01

-53,56

Asya/Pasifik

-29,02

-70,97

-38,66

-28,23

9,16

-1,98

-38,17

Avrupa

-33,60

-61,93

-53,61

9,60

6,49

6,86

-52,61

Kuzey
Amerika

-14,53

-58,31

-17,65

2,27

8,80

3,04

-17,01

Latin
Amerika

-46,54

-54,07

-49,28

106,63

3,22

9,53

-48,40

Orta Doğu

-43,51

-63,27

-58,64

-39,07

3,66

1,79

-57,35

Toplam

-22,99

-62,92

-34,61

0,18

6,55

2,74

-33,81

Tablo 1’de, 2020 yılında havayolu ile taşınan yolcu ve yük miktarlarının 2019 yılına göre değişim
oranları görülmektedir. Yolcu sayılarında, özellikle dış hat (uluslararası) yolcu sayılarında, kayda değer
düşüşler yaşanmasına rağmen, iç hat yolcularındaki düşüş daha az olmuştur. Havayolu ile taşınan kargo
miktarlarına bakılacak olursa, Afrika ve Asya/Pasifik bölgelerinde taşınan toplam kargo miktarları
düşmesine rağmen, Dünya genelinde havayolu kargo taşımacılığında artış görülmüştür. Latin
Amerika’da iç hat kargo taşımacılığının % 106,63 oranında kayda değer bir artış göstermiştir. Havayolu
taşımacılığının 2020 yılında göstermiş olduğu bu düşüşler, Dünya genelinde 2020 yılında bir önceki yıla
göre iç ve dış hat yolcu ve yük taşıma % 33.81 olmuştur. Bu düşüşler, en fazladan en aza doğru sırasıyla
Orta Doğu (% 57,35), Afrika (% 53,56), Avrupa (%52,61), Latin Amerika (% 48,40), Asya/Pasifik (%
38,17) ve Kuzey Amerika (% 17,01) olmuştur. Kuzey Amerika’nın havayolu taşımacılığı 2020 yılında
oldukça az etkilenmiştir. Bunun sebebi, Kuzey Amerika’da iç hat yolculuklarının oldukça önemli bir
yere sahip olması şeklinde açıklanabilir.

3

(ICAO, 2021) kaynağından derlenmiştir.
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Şekil 2. 2019 ile 2020-2021 Aylık Yolcu Sayılarının Karşılaştırılması
Kaynak: ICAO. (2021). Effects of Novel Coronavirus (COVID‐19) on Civil Aviation: Economic
Impact Analysis. Montreal

ICAO verilerine göre ise, 2020 yılında havayolu ile taşınan toplam yolcu sayısı 2019 yılına göre % 60
oranında azalmış ve havayolu şirketlerinin yolcu işletme gelirlerinde yaklaşık 371 milyar ABD dolar
kayıp meydana gelmiştir. 2021 yılında 2019 yılına kıyasla toplam yolcu sayısının % 44-51 oranında az
olması ve havayolu şirketlerinin yolcu işletme gelirlerinde 290-339 milyar dolarlık kayıp oluşması
beklenmektedir (ICAO, 2021).
Yolcu taşımacılığının aksine hava kargo taşımacılığı pandeminin başlangıcında düşüş yaşasa da
sonrasındaki toparlanma oldukça hızlı olmuştur.

Şekil 3. Yolcu ve Yük Taşıma Oranları (yolcu-km ve ton-km cinsinden)
Kaynak: Pearce, B. (2021). Covid-19 Airline Industry Financial Outlook Update. IATA.
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Şekil 3, Ocak 2020’ye endeksli olarak Ocak 2019-Şubat 2021 arasındaki kargo ve iç-dış hat yolcu
taşımacılığının akıbetini göstermektedir. Pandemiden en çok dış hat yolcu taşımacılığının etkilendiği
görülmektedir. Kargo taşımacılığı en az etkilenen havacılık unsuru olmuş ve 2021 yılının başlangıcından
itibare 2019 yılını geride bırakmıştır.

ABD Doları

Pandemi sürecinden önce hava kargo taşımacılığı finansal olarak, hava taşımacılığının yalnızca % 1015 ,’lik bir kısmını oluşturmaktayken 2020 yılında bu oran % 30-35 civarında gerçekleşmiştir (IATA,
2021). IATA’nın hazırlamış olduğu raporda yer alan tahminlere göre, 2021 yılında da hava kargo
taşımacılığından elde edilecek karın, hava taşımacılığının toplam karı içerisindeki yerinin % 30
oranlarında seyretmesi beklenmektedir (IATA, 2021).

2019
gelirlerinin
% 55’i

Yolcu Gelirleri

Kargo Gelirleri

Şekil 4. Küresel Havayolları Gelirleri, ABD Doları
Kaynak: Pearce, B. (2021). Covid-19 Airline Industry Financial Outlook Update. IATA.

Şekil 4’te görüldüğü üzere havayollarının gelirleri 2020 yılı gelirleri, kargo gelirlerindeki artışa rağmen,
% 50-60 oranında düşmüştür. 2021 yılında, kargo gelirlerindeki artışa rağmen, 2019 yılına kıyasla %
45 oranında düşmesi beklenmektedir. Yolcu gelirlerindeki düşüş nedeniyle, kargo gelirlerinin toplam
gelir içerisindeki payı, kriz öncesine göre, 2-3 kat arttış göstermiştir.
Hava kargo ve iç hat uçuşlarının dış hat uçuşlarına göre daha iyi bir performans sergilemesi havayolu
şirketleri için bir anlamda kurtarıcı rolünü üstlendikleri şeklinde yorumlanmaktadır. Ancak, 2019 yılı
verilerine göre, Kuzey ve Latin Amerika’da iç hat uçuşları toplamda önemli bir paya sahip olsalar da
(% 66 ve % 48), Avrupa ve Ota Doğu’da az ve çok az paya sahiptir (% 11 ve % 3) (IATA, 2021).
Ülkelerin pandemi nedeniyle sınırlarını kapatmasının Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki havayolu
şirketleri için ekonomik etkisi oldukça yüksektir.
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2.2. Havayolu Şirketlerinin Kar-Zarar Durumları
Havayolu seyahat talebindeki durgunluk nedeniyle, 2020'nin 4. çeyreğinde havayolları yolcu
gelirlerinde % 70 oranında düşüş bildirmiştir. Yolcu tarafındaki kaybı hafifletmek için tüm bölgelerdeki
havayolu şirketleri hava kargo taşımacılığına yönelmiş ve 4. çeyrekte hava kargo en yoğun sezonunu
yaşamıştır. Sonuç olarak, kargo gelirleri yolcu gelirlerindeki kaybı kısmen telafi ederek % 43 oranında
güçlü bir büyüme göstermiştir.

Şekil 5. Bölgelere göre 2010'dan 2021'e kadar dünya çapında ticari havayollarının kar ve zararı4,5

Covid-19 pandemisinden önce, 2020 yılında küresel ticari havayolu operasyonlarının yaklaşık 30 milyar
dolar olması tahmin edilmekteydi. Ancak, 2020 yılında pandemi ilan edilmesiyle birlikte havayolu ile
taşınan yolcu sayılarının önemli ölçüde düşmesi sonucunda, her ne kadar hava kargo taşımacılığında
artış yaşansa bile, küresel ticari havayolu şirketlerinin kayıpları yaklaşık 126 milyar dolar olmuştur.
Havayolu şirketi Q4 2020 mali sonuçları, COVID-19 vakalarının yeniden canlanması ve yenilenen
kısıtlayıcı tedbirlerin seyahat talebini ağırlaştırmasıyla havayollarının derin kayıplar vermeye devam
ettiğini göstermektedir. Pandeminin etkisinin net olarak görülmediği 2020'nin ilk Q1 sonuçları, Kuzey
Amerika’daki havayolu şirketlerinin finansallarında bir iyileşme olduğunu görülmektedir. İleriye
bakıldığında, finansal performansların bölgelere göre değişim göstermesi ve sadece büyük yerel
pazarlara ve hızlı aşı uygulamasına sahip olanların 2021 yılında daha iyi performans göstermesi
beklenmektedir (IATA, 2021).

(2020*: Pandeminin olmadığı durumdaki 2020 tahmini, 2020**: Pandemi sonrasında gerçekleşen durum, 2021*:
2021 yılı tahmini)
5
(Mazareanu, Profit and loss of airlines worldwide 2010-2021, 2021) kaynağından alınmıştır.
4
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2.3. Yakıt tüketimi
Dünya’da pandeminin etkisiyle havayolu taşımacılığı çok büyük düşüş yaşamış bunun neticesinde jet
yakıtı tüketiminde havacılık tarihinde henüz görülmemiş bir düşüş yaşanmıştır.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2020 2021*

Şekil 6. Dünya’daki ticari havayolu şirketlerinin toplam jet yakıtı tüketimi (2005-2021)
Kaynak: (Mazareanu, Commercial airlines worldwide - fuel consumption 2005-2021, 2021)

Ticari havayolu şirketlerinin jet yakıt tüketimi 2009 yılından 2019 yılına kadar istikrarlı bir şekilde artış
göstermiştir. 2019 yılında en yüksek tüketim seviyesi olan 95 milyar galon jet yakıtını takiben 2020
yılında pandemi olmasaydı, 98 milyar galon jet yakıtı tüketimi beklenirken, pandemi sonrasında bu
tüketim sadece 52 milyar galon olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında ise 61 milyar galon jet yakıtı
tüketimi olacağı tahmin edilmektedir. Bu tüketim miktarı 2005 yılındaki tüketimin % 90 ve 2019 yılı
tüketiminin ancak % 64’üne tekabül etmektedir.
Havacılık sektöründeki deregülasyonlar ve küresel ticari ilişkilerin gelişmesiyle birlikte havacılık 20092019 yılları arasında gelişme göstermiştir. Ticari havayolu şirketleri, küresel olarak 838 milyar dolar
kar bildirmişlerdir. Belirtilen dönemde yolcu talebi artarken, hava kargo tarafında da son yıllarda pozitif
ivmeye sahip bir artış yaşanmaktadır. Hava kargo tarafındaki artış e-ticaret sektörünün gelişmesinden
olumlu etkilenmiştir. Pandemi sonrasında ticari havayolu şirketleri, 2020 yılı için, 372 milyar dolar zarar
bildirmişlerdir. Bir önceki yıl (2019) baz alındığında bu ani ve yüksek düşüşün en önemli sebebi
ülkelerin sınırlarını kapatması, seyahat kısıtlamaları olarak görülmektedir. Hava kargo taşımacılığında
pandemi öncesinde, “belly freight” ve yük kargosu arasındaki denge yaklaşık olarak yarı-yarıya iken
pandemi sonrasında yük kargosu, tüm hava kargo taşımacılığının % 78’ini oluşturmaktadır (IATA,
2021), (IATA, 2021).
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Şekil 7. Jet Yakıtı & Brent Petrol Fiyatları ($/varil)
Kaynak: https://www.iata.org/en/publications/economics/fuel-monitor/

Petrol ve jet yakıtı fiyatları, talepte toparlanmayı zayıflatan küresel COVID-19 vakalarına ilişkin artan
endişelerle Mart ayında gerilemiştir. Bununla birlikte, fiyatlar salgın öncesi seviyelere yakın olmaya
devam etmekte ve daha yüksek yakıt fiyatlarının, yolcu gelirlerindeki toparlanma bastırılmaya devam
ettiğinden, havayolları için karlılığa dönüş için bir zorluk oluşturması beklenmektedir (IATA, 2021).
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Şekil 8. Havayolu Şirketleri’nden Alınan Örneklem Grubu için 2020, 4. Çeyreğinde Faaliyet GelirGider Değişimi
Kaynak: https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/airlines-financialmonitor---march-2021/

Akaryakıt gibi değişken maliyetlerinde azalma yaşanan havayolu şirketlerinin gelir kayıpları
operasyonel maliyetlerindeki azalmadan daha fazla olmuştur. Bu nedenle, havayolu şirketleri, 2020
yılının 3. çeyreğinde 2019 yılının aynı dönemine göre % 27 azalan istihdam giderleri gibi, sabit ve yarı
sabit maliyetlerini azaltmaya odaklanmışlardır.

2.4. Devlet Destekleri
Küresel düzeyde devletler, son on yılda havayolu şirketleri ve müşterilerinden her yıl 110 milyar doların
üzerinde vergi geliri elde etmişlerdir. Pandemi nedeniyle birtakım havayolu şirketleri iflas ederken
birçoğu devlet destekleri sayesinde iflas etmekten kurtulmuştur. Pandemi sürecinde, 2020 Mayıs ayı
sonunda devlet destekleri 123 milyar dolar6 olurken 2020 Kasım ayı sonunda 176 milyar dolara7 kadar

6

IATA. (2020, 11 24). Economic Per formance of the Airline Industry. 05 22, 2021 tarihinde iata:
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/airline-industry-economic-performance--november-2020---report/ adresinden alındı
7
IATA. (2020, 06 09). Economic Per formance of the Airline Industry. 05 22, 2021 tarihinde iata:
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/airline-industry-economic-performancejune-2020-report adresinden alındı
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çıkmış ve 2021 Mart ayı itibarıyla havayolu şirketlerine sağlanan devlet destekleri 227 milyar dolar 8
olmuştur.

Şekil 9. Küresel havayolu şirketlerinin borç durumu (milyar dolar)
Kaynak: https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/airline-industryeconomic-performance---april-2021---report/

Devlet desteklerinin havayolu şirketleri açısından oldukça maliyetli olduğu söylenebilir. Devlet
desteklerinin neredeyse yarısının hizmet verilmesi ve geri ödenmesi gereken borç şeklinde olduğu
görülmektedir. Özetle, 2019 yılında 430 milyar dolar olan havayolu şirketlerinin borcu 2020 yılında
220 milyar dolar artarak 651 milyar dolara yükselmiştir.

3. Türk Hava Yolları A.O.
Devlet Havayolları İşletmesi olarak 1933 yılında kurulmuştur. Kurulduğunda uçak sayısı beş adet olan
filo, 1951 yılında 33 uçağa çıkmıştır. Türk Hava Yolları adını 1955’te alan şirket Uluslararası Hava
Taşımacılığı Birliği’ne üye olmuştur. Günümüzde, filosunda 363 uçak bulunmaktadır. THY A.O.’nun
% 50,88’i halka arz edilmiş ve % 49,12’si Türkiye Varlık Fonu’na aittir. T.C. Hazine ve Maliye
Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da bir adet C grubu hisseye sahiptir. Şirketin toplamda 18
tane bağlı ortaklık ve iştiraki bulunmaktadır (THY, 2021).

8

IATA. (2021, 04). Outlook for the global airline industry. 05 22, 2021 tarihinde iata: https://www.iata.org/en/iatarepository/publications/economic-reports/airline-industry-economic-performance---april-2021 adresinden alındı.
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3.1. Yolcu-Yük Durumu
Türk Hava Yolları’nın dış hat yolcu trafiği iç hat yolcu trafiğinden daha fazla düşmüştür. Bu durumun,
ülkelerin sınırlarını kapatması ve seyahatlere kısıtlamalar getirmesinden kaynaklandığı
düşünülmektedir. Taşınan kargo ve posta miktarındaki düşüş iç hatlarda dış hatlara kıyasla daha fazla
olmuştur. Taşınan fazla bagaj miktarı ise, taşınan yolcu sayısına göre daha az bir düşüş göstermiştir.
Yolcu sayısındaki azalışı müteakip bazı havayolu şirketleri, filolarındaki yolcu uçaklarını hem gövde
hem de gövde altında olmak üzere kargo ve posta taşınması suretiyle kullanarak avantaj elde etmeye
çalışmışlardır. Taşınan fazla bagaj miktarındaki düşüşün görece az olmasının sebebinin bu olduğu
düşünülmektedir.

Tablo 2. THY A.O. 2019-2020 Trafik Sonuçları
Kaynak: THY. (2021). Türk Hava Yolları 2020 Faaliyet Raporu.
2020

2019

Değişim, %

Uçuş sayısı

209.581

486.94

-57

Yolcu Sayısı (000)

27.950

74.283

-62,4

Arz edilen koltuk km (milyon)

74.960

187.714

-60,1

Ücretli Yolcu km (milyon)

53.249

153.186

-65,24

Yolcu Doluluk oranı (%)

71,00

81,60

-10,6

Kargo+Posta (ton)

1543028

1487233

-3,7

Fazla Bagaj (ton)

7.281

11.725

-37,90

Ücretli Kargo ton-km (milyon)

7,00

7,10

-1,41

3.2. Kar-Zarar Durumu ve Yakıt Tüketimi
Türk Hava Yolları da küresel ölçekte havayolu şirketlerden alınan verilere paralel olarak yolcu
gelirlerinde düşüş (% 66) yaşasa da kargo gelirlerinde artış (% 61,3) elde etmiştir. Taşınan kargo ve
posta ile fazla bagaj miktarlarındaki azalışa rağmen kargo gelirlerinde artış olması verimli bir hava kargo
sezonu geçirildiğini göstermektedir.
Pandemi nedeniyle, THY’nin 2020 yılındaki esas faaliyet zararı 255 milyon ABD Doları olarak
gerçekleşmiştir. Vergilendirme sonrasındaki net kar 2019 yılına göre % 206 oranında azalarak 836
milyon ABD doları zarar olarak gerçekleşmiştir.
Kargo gelirlerindeki % 61,3 oranındaki artış zararı bir miktar azaltmış olmasına rağmen, yolcu
gelirlerindeki % 66 oranındaki azalmayı dengelemek için yeterli olmamıştır. Kargo gelirlerinin toplam
gelir içerisindeki payı 2019 yılında % 12,7 olarak gerçekleşmişken, 2020 yılında % 40,4’e yükselmiştir.
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Gelirlerde yüksek oranlarda kayıplar bulunmakla birlikte gider kalemlerinde de düşüşler yaşanmıştır.
Akaryakıt tüketimi miktarı 2020 yılında bir önceki yıla göre % 57,7 oranında azalarak 1.638 milyon
ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
Akaryakıt maliyetinin operasyonel maliyetler içerisindeki payı 2019 yılında % 30 civarında
seyretmekteyken 2020 yılında % 22,5 olduğu görülmektedir. Gider kalemlerine bakıldığında sadece
uçak sahipliği giderinin arttığı görülmektedir.

Tablo 3. 2019-2020 THY ve Bağlı Ortaklıkları Gelir-Gider-Kar/Zarar Tablosu (milyon ABD Doları)9
2019

2020

Değişim, %

Toplam Maliyetler
İçerisindeki Payı, %

Yolcu Gelirleri

11.167

3.792

-66,04%

56,31%

Kargo Gelirleri

1.688

2.722

61,26%

40,42%

Diğer Gelirler

374

220

-41,18%

3,27%

Toplam Gelir

13.229

6.734

-49,10%

100,00%

Akaryakıt

3.873

1.638

-57,71%

22,55%

Personel

2.067

1.097

-46,93%

15,10%

Uçak Sahipliği

1.832

1.903

3,88%

26,20%

Havalimanı & Hava Seyrüsefer

1.176

611

-48,04%

8,41%

Satış & Pazarlama

1.101

459

-58,31%

6,32%

Yer Hizmetleri

815

485

-40,49%

6,68%

Yolcu Hizmetleri & İkram

622

217

-65,11%

2,99%

Bakım & Onarım

791

546

-30,97%

7,52%

Diğer Giderler

367

308

-16,08%

4,24%

12.644

7.264

-42,55%

100,00%

İşletme Karı/Zararı

585

-530

Esas Faaliyet Karı-Zararı

876

-255

Net Kar/Zarar

788

-836

Gelirler

Giderler

Toplam Gider

9

THY. (2021). Türk Hava Yolları 2020 Faaliyet Raporu. kaynağından derlenmiştir.
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Pandemi nedeniyle, THY’nin 2020 yılındaki esas faaliyet zararı 255 milyon ABD Doları olarak
gerçekleşmiştir. Vergilendirme sonrasındaki net kar 2019 yılına göre % 206 oranında azalarak 836
milyon ABD doları zarar olarak gerçekleşmiştir.
Kargo gelirlerindeki % 61,3 oranındaki artış zararı bir miktar azaltmış olmasına rağmen, yolcu
gelirlerindeki % 66 oranındaki azalmayı dengelemek için yeterli olmamıştır. Kargo gelirlerinin toplam
gelir içerisindeki payı 2019 yılında % 12,7 olarak gerçekleşmişken, 2020 yılında % 40,4’e yükselmiştir.
Gelirlerde yüksek oranlarda kayıplar bulunmakla birlikte gider kalemlerinde de düşüşler yaşanmıştır.
Akaryakıt tüketimi miktarı 2020 yılında bir önceki yıla göre % 57,7 oranında azalarak 1.638 milyon
ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
Akaryakıt maliyetinin operasyonel maliyetler içerisindeki payı 2019 yılında % 30 civarında
seyretmekteyken 2020 yılında % 22,5 olduğu görülmektedir. Gider kalemlerine bakıldığında sadece
uçak sahipliği giderinin arttığı görülmektedir.

3.3. Devlet Desteği
Tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de Covid-19 pandemi sürecinin Türkiye ekonomisi ve
şirketlerine olan olumsuz etkilerini en aza indirgemek amacıyla bir dizi önlemler alınmıştır. Çalışanların
mağduriyetlerinin azaltılması için işten çıkarma yasağı getirilmiş, şirketlerin kısa çalışma ödeneğinden
faydalanarak çalışanlarının maaşlarını (ya da bir kısmını) ödemeleri sağlanmıştır. T.C. Hazine ve Maliye
Bakanlığı vasıtasıyla açıklanan ekonomik destek paketlerinden Türk Hava Yolları’da faydalanmıştır.
Bu destekler; kısa çalışma ödeneği, iç hatlara olan talebi canlandırmak için vergi indirimi gibi unsurları
kapsamaktadır. Türk Hava Yolları ekonomik destek paketi içerisindeki istihdam teşvikinden 1 Nisan
2020 tarihinden 1 Eylül 2020 tarihine kadarki süre zarfı için yararlanarak 52 milyon ABD doları destek
almıştır. Ayrıca, 30 Haziran 2020’ye kadar süren iç hatlar için olan uçak biletlerinde % 18 olarak
uygulanan KDV oranı % 1 olarak uygulanmıştır. Türk Hava Yolları’nın ticari kredi geri ödemeleri,
tamamı olmamakla beraber, minimum 3 ay ötelenmiştir. Bu destekler sayesinde THY dahil olmak üzere
şirketlerin nakit akışlarının tamamen durmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır (THY, 2021).

Tablo 4. THY ve Bağlı Ortakları ile İştirakler Toplam Personel Sayıları10

10

2019

2020

Değişim, %

THY Toplam Personel

29.491

28.668

-2,79%

Yolcu ve Kargo Taşımacılığı Grubu
Toplamı

4.734

3.923

-17,13%

THY. (2020). THY 2019 Faaliyet Raporu. THY.
THY. (2020). THY 2019 Yıllık Rapor. THY.
THY. (2021). THY 2020 Yıllık Rapor. THY.
TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş. (2020). the 2019 Annual Report of Turkish Airlines. kaynaklarından derlenmiştir.
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Bakım Onarım Grubu Toplamı

9.761

9.573

-1,93%

Uçak İçi Üretim Grubu Toplamı

372

362

-2,69%

Destek Hizmetler Toplamı

20.995

17.793

-15,25%

Diğer

20

19

-5,00%

TOPLAM

65.373

60.338

-7,70%

Şirketlere pandemi süresince işten çıkarma yasağı getirilmesine ve kısa çalışma ödeneği sağlanmasına
rağmen, THY ve bağlı ortakları ile iştiraklerinin 2019 ve 2020 yılı personel sayılarına bakıldığında 2020
yılında % 7,7 oranında bir azalma olduğu görülmektedir.

4. Lufthansa Group
Lufthansa Group, Dünya çapında havayolu operasyonları bulunan bir havacılık grubudur. Bağlı
havayolu şirketleri (Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines ve Brussels Airlines),
Eurowings ve Aviation Services bölümlerinden oluşmaktadır.

4.1. TaşınanYolcu-Yük Durumu
Lufthansa Group Havayolu Şirketlerinin trafik sonuçları pandemi nedeniyle düşmüştür. Yolcu sayısında
% 75’lik bir azalma meydan gelmiştir. Satılan biletlerde % 77 ve kapasitede % 69 oranında azalma
gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı % 89,6’dan % 63,2’ye düşmüştür.
Hava kargo tarafında, fazla bagaj taşımanın azalması etkili olmuş, kargo kapasitesi % 39 ve kilometre
başına düşen kargo gelirlerinde % 31’lik bir azalma meydana gelmiştir. Buna rağmen, kargo doluluk
oranı % 61,4’ten % 69,6’ya çıkmıştır.

Tablo 5. Lufthansa Group Trafik Sonuçları (2019-2020)11
Trafik sonuçları
2020
Uçuş sayısı

11

2019

Değişim, %

390.900 1.187.728

-67

Yolcu Sayısı (000)

36.354

145.299

-75

Arz edilen koltuk km (milyon)

109.828

358.803

-69

Ücretli Yolcu km (milyon)

69.462

296.217

-77

Lufthansa Group. (2021). ANNUAL REPORT 2020 TRANSFORMING THE WAY WE CONNECT PEOPLE,
CULTURES AND ECONOMIES. Lufthansa Group. kaynağından derlenmiştir.
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Yolcu Doluluk oranı (%)

63,2

82,6

-19,4

Arz edilen kargo ton-km
(milyon)

10.591

17.379

-39

Ücretli Kargo ton-km (milyon)

7.373

10.664

-31

Kargo doluluk oranı (%)

69.6

61.4

8,2

4.2. Kar-Zarar Durumu ve Yakıt Tüketimi
Lufthansa Group Şirketleri üzerindeki pandemi sürecinin finansal etkileri Tablo .’da görülmektedir.
Toplam gelirlerde 2020 yılında bir önceki yıla göre % 68 azalarak 18.950 milyon ABD doları olarak
gerçekleşmiştir. Toplam faaliyet giderleri ise, 2020 yılında bir önceki yıla göre % 39 azalarak 25.224
milyon ABD doları olmuştur. Faaliyet giderleri toplamında gelirler toplamına görece daha az bir azalma
olduğu görülmektedir.
Faaliyet giderleri içerisinde akaryakıt maliyeti 2020 yılında bir önceki yıla göre % 72 azalış göstermiştir.
Akaryakıt maliyetinin toplam faaliyet giderleri içerisindeki payı ise 2019 yılında % 18 olmaktayken
2020 yılında % 9’a düşmüştür. Akaryakıt tüketiminin yaklaşık olarak yarıya indiği söylenebilir.
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Tablo 6. 2019-2020 Lufthansa Group ve Bağlı Ortaklıkları Gelir-Gider-Kar/Zarar Tablosu1
2019

2020

Değişim, %

Toplam Maliyetler
İçerisindeki Payı, %

Trafik Gelirleri

34.045

10.984

-67,74%

57,97%

Diğer Faaliyet Gelirleri

3.115

2.507

-19,50%

Toplam Gelir

47.188

18.950

-59,84%

100,00%

Giderler

0

0

Akaryakıt

8.125

2.269

-72,08%

8,99%

Personel

11.024

7.750

-29,70%

30,73%

Bedel ve Yükümlülükler

5.473

2.173

-60,29%

8,62%

Bakım & Onarım Giderleri

2.312

1.378

-40,40%

5,46%

Kiralama Giderleri

985

567

-42,38%

2,25%

Amortisman Giderleri

3.265

3.099

-5,08%

12,29%

Diğer Faaliyet Giderleri

6.648

4.147

-37,62%

16,44%

Toplam Gider

44.920

25.224

-43,85%

100,00%

Rekonsolidasyon sonrası FVÖK

2.304

223

Gider Durumu

45.144

27.528

-39,02%

İşletme Karı/Zararı

2.044

-8.578

-519,72%

Net Kar/Zarar

1.468

-8.137

-654,41%

milyon ABD doları
Gelirler

4.3. Devlet Destekleri
Lufthansa Group için yapılan toplam devlet destek hacmi 9 milyar Avro (yaklaşık 10,8 milyar ABD
doları) olmuştur. Lufthansa Group içerisinde yer alan şirketler farklı AB üye ülkelerine bağlı
olabildikleri için destek paketi açıklayan tek ülke Almanya olmamıştır. İsviçre, Belçika, Avusturya da
destekte bulunmuşlardır. Almanya tarafından sağlanan destek hacmi 6,9 milyar Avro (yaklaşık 8,3
milyar ABD doları) ve diğer ülkelerden yapılan destekler 2020 sonu itibarıyla 2,1 milyar Avro (yaklaşık
2,5 milyar ABD doları olmuştur.

1

LUFTHANSA GROUP. (2021). LUFTHANSA GROUP ANNUAL REPORT 2020. kaynağından derlenmiştir.
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Alman hükümeti tarafından yapılan destek karşılıksız olmamıştır. DLH’nin sermayesinin % 20’sine
tekabül eden miktarda hisseyi 300 milyon Avro karşılığında devralmıştır. Devralınan hisselerin
Lufthansa Group ekonomik istikrara kavuştuğu zama satılacağı düşünülmektedir.
Avrupa Komisyonu da Lufthansa Group şirketleri için bir istikrar önlemlerinde bulunarak yaklaşık 7,6
milyar Avro (yaklaşık 9,2 milyar ABD doları) tutarında destek paketini onaylamıştır. Ancak Ryanair
havayolu şirketinin Avrupa Adalet Divanı’na, bunun haksız rekabet ortamı yaratacağına dair yapmış
olduğu başvuru Avrupa Komisyonu’nun onayladığı destek miktarını riskli hale getirmiştir.

SONUÇ
Dünya’daki yaşamı ve ekonomiyi olumsuz etkileyen Covid-19 salgınının Mart 2020’de Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) tarafından pandemi ilan etmesinden sonra, virüsün bulaş hızının azaltılması maksadıyla,
ülkeler sınırlarını kapatmış, seyahat yasakları getirmişlerdir. Bu durumdan, üretimden turizme kadar
tüm sektörler etkilenmiştir. Üretim ve lojistik faaliyetleri kısa bir süre sonra devam etmesine rağmen
seyahat kısıtlamaları nedeniyle taşımacılık ve turizm sektörleri bu süreçten en çok etkilenen sektörler
arasında yer almışlardır.
Bu çalışma kapsamında, havayolu taşımacılığı sektörünün ne ölçüde etkilendiğinin anlaşılabilmesi
amacıyla Dünya’daki durum incelenmiş, takiben Türk Hava Yolları ve Lufthansa Group havayolu
şirketleri özelinde keşifsel araştırma metodu uygalanarak bulgular verilmiştir.
Dünya genelinde 2020 yılında bir önceki yıla göre toplam taşınan yolcu sayısı % 34-35 azalmış, toplam
hava kargo taşımacılığı ise % 2’nin üzerinde artış göstermiştir. Pandemi öncesinde hava kargo
taşımacılığı gelirlerinin havayolu taşımacılığı gelirleri içerisindeki payı % 10-15 ciarında olmaktayken,
pandemi sonrasında küresel ölçekte havayolu taşımacılığı gelirlerinin % 30-35’ini hava kargo
taşımacılığı oluşturmaktadır. Seyahat kısıtlamalarının etkisiyle havayolu yolcu taşımacılığına olan
talebin düşmesi neticesinde havayolu şirketlerinin 2020 yılının 4. çeyreğinde yaklaşık 126 milyar ABD
doları ve 2020 yılının tamamı için 372 milyar ABD doları zararı bulunmaktadır. Küresel jet yakıt
tüketimi önemli ölçüde azalmıştır. 2020 yılında bir önceki yıla göre jet yakıtı tüketimi % 43 azalış
göstermiştir. Pandemiden ekonomik olarak olumsuz etkilenen küçük havayolu şirketlerinin bir kısmı
iflas açıklamışlarsa da, devlet destekleri sayesinde birçok havayolu şirketi ayakta kalabilmiştir. Ancak,
devlet desteklerinin sonraki yıllarda havayolu şirketlerine ek borç olarak yansımalarının olacağı
görülmektedir. Virüs mutasyon ve varyasyonlarının çoğalması ve yapılan aşının işe yararlığının azalma
ihtimali gibi riskler bu anlamda havayolu şirketleri üzerinde baskı unsuru olarak durmaya devam
etmektedir.
Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları A.O., Dünya’daki diğer bütün
havayolu şirketleri gibi pandemi sürecinin olumsuz etkilerine maruz kalmıştır. Bu dönemde, THY’nin
uçuş sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre % 57, yolcu sayısı % 62,4 azalmıştır. Hava kargo tarafında
ise % 3,7 azalma olduğu görülmesine rağmen kargo gelirleri % 61,3 artış göstermiştir. Bu süreçte, yakıt
giderlerinin 2019 yılına göre değişimi % 58 azalma şeklinde görülmektedir. Yakıt giderlerinin
operasyonel giderler içerisindeki payı ise 2019 yılında % 30 iken 2020 yılında % 22,5 olarak
gerçekleşmiştir. Şirket ve çalışanların ekonomik açıdan tükenmelerini engellemek için devlet destekleri
kapsamında ekonomik destek paketlerinden THY A.O. da yararlanmıştır. Bu süreçte işten çıkarmalar
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yasaklanmış olduğu için kısa çalışma ödenekleri, uçak biletleri için KDV indirimleri ve SGK geri
ödemelerinin ötelenmesi gibi destek programları uygulanmıştır.
Lufthansa Group, hem Almanya hem de Avrupa Birliği için oldukça önemli bir havayolu şirketler
grubudur. Pandemi nedeniyle 2020 yılında bir önceki yıla göre toplam uçuş sayısında % 67, yolcu
sayısında % 75 ve hava kargo taşımacılığında % 31 azalma yaşanmıştır. Buna rağmen, hava kargo
gelirlerinde % 11-12 artış görülmektedir. Bunun sebeplerinden biri jet yakıtı fiyatlarının süreçte düşüş
yaşamasıyla beraber yakıt giderlerinin azalması olarak görülmektedir. Lufthansa Group’un net karı 2020
yılında 2019 yılına göre % 600’ün üzerinde azalış göstermiştir. Almanya ve Lufthansa Group içerisinde
yer alana diğer havayolu şirketlerinin bağlı olduğu ülkeler (İsviçre, Belçika, Avusturya) Lufthansa
Group için toplamda 9 milyar Avro tutarında ekonomik destek paketi açıklamışlardır. Buna rağmen,
Lufthansa Group pandemi sürecinde personellerini kısa ve esnek çalışmaya tabi tutmak ve bir kısmını
işten çıkarmak zorunda kalmıştır. Yakıt tüketimi 2019 yılına göre % 50’ye yakın azalarak operasyonel
giderler içerisindeki payı % 9’a gerilemiştir.
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The Motif of Double in Joseph Conrad’s Heart
of Darkness
Sule OKUROGLU OZUN
Suleyman Demirel University, Turkey

Abstract
Double, the psychic split of the self, for Freud is one of the modes of uncanny in the fear of
death. Although originally the motif of the double is predominantly used in literature as the
‘evil other or evil twin’ of the protagonist, the use of the concept has been extended to the link
of two characters together that share the same features, beliefs, morals and values; thus, the
double refers to a tension between division and unity. From the beginning of his writing career,
Conrad tries to find out a form through which he may possibly balance his conflicting attitudes
towards the self and society. In Heart of Darkness Conrad uses the 'double' as a device to
explore and discover those mysteries hidden in the remote reaches of the mind; therefore, the
double mirrors the self. In the novel what white man is viciously confronted with is himself, or
more precisely, the shadow of the western civilization. This paper aims at discussing how
Conrad's ‘doubles’ manifest his own vision of the self and the other in Heart of Darkness.
Key Words: double, Heart of Darkness, Joseph Conrad, self, Other
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Mehmet Kaplan’ın “Mukaddes Uçurum”
Yazısı Üzerinde Bir Okuma
A Reading on Mehmet Kaplan’s Essay “Mukaddes Uçurum”
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Öz
Modern Türk edebiyatı araştırmacılığının öncü ve aynı zamanda öne çıkan adlarından biri olan Mehmet
Kaplan, yetiştirdiği çok sayıda öğrenci, hazırladığı makale ve kitaplarla edebiyat araştırmacılığına
büyük katkıda bulunur. O, düşünce adamlığını yansıtan, serbest eleştirel görüşlerini ifade eden
denemeler de yazar. Bu denemelerde bilimsel çalışmalara göre kendini daha serbest hissetmenin
getirdiği rahatlıkla yer yer öznel yargılara varır. Kimi zaman da denemenin sınırlarını zorlayan
sanatkârane yazı yazma yoluna gider. Onun “Mukaddes Uçurum” başlıklı yazısı bu çerçevede
değerlendirilmelidir. “Mukaddes Uçurum”da yazar, çocukluk dünyasında yer tutan Yunus ve onun adına
bağlanan mezarı, istasyonu, köy hayatını yetişkinlik döneminin atmosferi içerisinden anlamlandırır. Bu
anlamlandırmada insanın çocukluk yıllarına duyduğu özlem, büyük kentin kalabalığından kaçma
arzusu, yabancılık duygusu gibi psikolojik ögeler yerini alır. Bu yazıda akademik kimliğiyle tanınan
Mehmet Kaplan’ın psikobiyografik karakter taşıyan “Mukaddes Uçurum” adlı sanatlı yazısı üzerinde,
psikanalizin verilerinden de yararlanılarak, bir okuma gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Mehmet Kaplan, Yunus, deneme, sanatlı yazı.

Abstract
Mehmet Kaplan, one of the pioneers and at the same time prominent names of modern Turkish literature
research, has made a great contribution to the literature research with the many students he has trained
and the articles and books he has prepared. He also writes essays that reflect his intellectualism and
express his free-critical views. In these essays, he sometimes makes subjective judgements with the
comfort of feeling freer than scientific studies. Sometimes he goes to the path of artistic writing that
pushes the limits of the essay. His article titled “Mukaddes Uçurum” should be evaluated within this
framework. In “Mukaddes Uçurum”, the author tries to make sense of Yunus, who has a place in his
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childhood world, and the meaning of the tomb connected to his name for himself from the atmosphere
of adulthood. In this interpretation, psychological elements such as the longing for the childhood years,
the desire to escape from the crowd of the big city, and the feeling of alienation take their place. In this
article, it will be tried to make a reading on the psychobiographical writing of Mehmet Kaplan, who is
known for his academic identity, by using the data of psychoanalysis.
Keywords: Mehmet Kaplan, Yunus, essay, artistic writing.

Edebiyat araştırmacıları arasında, araştırmacılıkla birlikte edebiyatın sanat tarafını sürdüren kimi adlarla
karşılaşılır. Bazı edebiyat araştırmacıları ise edebiyatın sanat tarafından gelip uğraş olarak edebiyat
araştırmacılığını ve edebiyat bilimini seçer. Bunlar, zaman zaman edebiyat ürünü verme yoluna da
giderler. Kimileri de sanat tarafından gelmekle birlikte araştırmacılıkta kalmayı yeğler, sanat eseri
vermeyi bırakır. Edebiyatın sanat tarafından gelerek edebiyat araştırmacılığıyla sanatı birlikte yürütenler
de bulunmaktadır. Bu adlardan ilk hatırlanacaklardan biri Ahmet Hamdi Tanpınar’dır. Fakat bunların
sayısı oldukça azdır. Günümüzde edebiyat araştırmacılığıyla sanat faaliyetini bir arada yürütenler
arasında Nazan Bekiroğlu hatırlanmalıdır. Öne çıkan edebiyat araştırmacılarının dikkate değer bir
kısmının, daha çok sanat alanından gelip edebiyat araştırmacılığında karar kılan, o alanda kendini
gerçekleştiren veya sanatı edebiyat araştırmacılığının gölgesinde kalan kişilerden oluştuğu söylenebilir.
M. Fuad Köprülü, Ali Nihat Tarlan, Orhan Şaik Gökyay ve M. Kaya Bilgegil gibi adlar bunlar arasında
sayılabilir. Kimi zaman da edebiyat araştırmacılığıyla tanınan, sanat uğraşı dikkat çekmeyen adların
kaleminden çıkan, edebî değer taşıyan sanatkârane yazılmış metinlerle karşılaşılır. Mehmet Kaplan’ın
“Mukaddes Uçurum” yazısı bu çerçevede anlamını bulur. Bu bildiride Mehmet Kaplan’ın pek dikkat
çekmeyen bir yanına, sanatkâr duyarlılığına, şiir, hikâye, roman denemelerine değinilecek ve onun
“Mukaddes Uçurum” yazısı çözümlenmeye çalışılacaktır.
Ahmet Hamdi Tanpınar’la birlikte modern Türk edebiyatının öncü araştırmacısı olan Mehmet Kaplan
(1915-1986), çok yönlü bir kişiliğe sahiptir. Edebiyat araştırmacılığı ve öğretim üyeliğinin yanında
çağının problemlerine çözüm arayan bir düşünce adamı, aydın ve deneme yazarıdır. Fuad Köprülü gibi
Türk edebiyatını bütünlüğü içinde ele alma gayretinde olan Kaplan, probleme bir medeniyet meselesi
olarak bakar. Destanlardan 20. yüzyılın son çeyreğine kadar edebî zevkteki, hayat anlayışındaki,
zihniyetteki değişimi araştırma ve çözümleme uğraşına girerken Türk milletinin Doğu-Batı arasında
sıkışmışlığını ve yerini edebiyat eserleri üzerinden anlama, anlamlandırma çabasında olur. Düşünce
adamlığının öne çıktığı denemelerinde sanat, edebiyat görüşlerinin yanında Türkiye’nin, insanlığın
problemleri üzerine eğilir.
Edebiyat araştırmacılığıyla tanınan Mehmet Kaplan’ın şiir, hikâye ve roman denemelerinde bulunduğu
yakın çevresindeki az sayıda kişi tarafından bilinir. Orhan Okay, çeşitli dergilerde yer alan otuz sekiz
şiirinin listesini “Bir İlim Adamının Hikâye ve Şiir Denemeleri” yazısında kaydederek (2013: 492-494)
onun sanat tarafı üzerinde durur. Kaplan’ın Edebiyat Fakültesi ve Yüksek Öğretmen Okulu’ndan
arkadaşı Ali Ölmezoğlu’na yazdığı mektuplarda şiir, hikâye, roman yazma uğraşını gösteren satırlarla
ve örneklerle karşılaşılır. Ayrıca bu mektuplarda önem atfettiği anlaşılan, tamamlanmadan kalan roman
denemesi Kâğıt(tan) Adam hakkındaki değerlendirmeleri de yer alır (Kaplan, 1992: 27, 55, 88, 107).
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O, “serbest düşünebilen, hür fikirli bir denemeci”dir (Yetiş, 2007: 131). Sanatkâr yanı da daha çok
denemelerinde ortaya çıkar. Denemeleri arasında sanatkârane duyarlılıkla yazılmış yazılarına rastlanır.
Nitekim Orhan Okay da onun bu yönüne, “Mehmet Kaplan’ın, denemelerinde özellikle de kendi
gözlemlerine dayanan yazılarında, geçmiş yıllarına ait hatıralarına dönüşlerinde sanatkâr tarafını ifşa
eden kalemi dikkati çeker” (2013: 489) tespitinde bulunur. Orhan Okay, onun “f]ikir yazılarında
deneme tarzını seçişini de şiire olan eğiliminin bir uzantısı olarak düşünmek mümkündür” (2013: 490)
şeklinde değerlendirir. Okay’ın işaret ettiği gibi Mehmet Kaplan’ın şiir, hikâye, roman denemeleri
yanında sanat tarafının belirdiği türlerden biri de denemedir. İşte bu bildirinin konusu olan, 1949’da
Hareket dergisinde yayımlanan “Mukaddes Uçurum” (1949: 2-3) bu denemelerden biridir.
Kısa bir yazı olan “Mukaddes Uçurum”, öznenin iç dünyasının serüvenini yansıtan psikobiyografik bir
deneme özelliği taşır. Bu yazı, Sivrihisar’da doğup büyüyen, Yunus menkıbeleriyle yetişen, büyük şehre
gelip yeni bir hayat kuran akademisyen bir aydının çocukluğunun saf günlerini, çocukluğunun geçtiği
mekânı ve çocukluğuna ait mitik dünya algısını arayışının ürünüdür. İnsanın ana rahminden sonraki
yurdu, içine doğduğu, yarı bilinçli yarı bilinçsiz algıladığı ve algılama gücüne göre inşa ettiği ev,
mahalle/köy ve çocukluk dünyasıdır. Bu dünya dinamik sürece bağlı olarak yetişkinlik döneminde de
bilinçaltında ve bilinç düzleminde varlığını sürdürür. Aile fertleri, ilk arkadaşlıklar, mekân ve
nesnelerden oluşan bu dünya, çok sayıda sanatkârın yetişkinlik döneminde yitik çocukluk cenneti olarak
anlamını bulur.
Sanat, biraz da kişinin kaybettiklerinin ve ulaşamadıklarının arkasından ifade alanına dökülen sızlanıştır.
Bu sızlanışta kaybedilmiş olanı yeniden isteme, geçmiş zamanı yeniden yaşama arzusu vardır.
Mitolojide Eurydike’nin lirinin kaybedilmiş sevgiliyi/eşi öbür dünyanın eşiğinden çağırması bunu
gösterir. Mehmet Kaplan’ın “Mukaddes Uçurum” yazısında da böyle bir durumla karşılaşılır. Özne,
yaşanmış, geçmişte kalmış çocukluk günlerini zamanın her şeyi içine çeken kapısından âdeta çağırır.
Fakat özne o günlerin gelmeyeceğinin bilincindedir. Bu sebeple yaşadığı büyük kenti ve insanları geride
bırakarak zaman içinde çocukluk dünyasına yolculuğa çıkmak ister. Yolculukta Yunus’un mezarının
bulunduğu mukaddes uçurum, merkezî mekânı oluşturur.
“Mukaddes Uçurum” yazısı,
“Yunus bir uçurumda yatar. Onun yattığı yere yüksek tepelerden inilir. Gece yarısı yaylı araba,
korkulu yollardan sarsıla sarsıla düşerken, uzakta, ta derinlerde bir ışık gösterdiler: ‘İstasyon’
dediler, ‘Yunus'un türbesi onun yanındadır’ ” (Kaplan, 1999: 223)
cümleleriyle başlar. Daha ilk cümlede “Yunus bir uçurumda yatar” diyerek yazıya başlığını veren
uçurumun Yunus adıyla bağlantılı olarak kutsalla bağı kurulur. Oysa kutsalın yükseğe, yüceye
gönderme yapması gerekir. Çünkü Türk kültüründe kutsal, yücelik ifade eder. Yüce olansa yukarıda,
yüksektedir. Burada uçuruma kutsallık yüklenmesine yol açan öge, Yunus’un (Yunus Emre’nin)
mezarının çukur bir yerde, uçurumda olmasıdır. Aslında mekânda kutsallık yoktur. İnsan, içindeki
yüksek değeri fizik ya da metafizik alana aktarımda bulunarak kutsalını inşa eder. Bu, kişinin içinde
bulunduğu kültür dairesi, inanç sistemi ve yönelimiyle ilgilidir.
Devam eden satırlarda “Çocuk gözlerimle ona baktım ve ürperdim. Kulaklarımda bir efsanenin uğultusu
vardı. Dağlar, taşlar, ağaçlar manasını bilmediğim bir ilahi söylüyorlardı” (Kaplan, 1999: 223)
cümleleri, öznenin yarı masal yarı gerçek bir dünyadan, çocukluk dünyasından gece yarısı yaylı
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arabanın korkulu yollardan sarsıla sarsıla düşerek indiği Yunus’un çukurdaki mezarını
anlamlandırmaya çalıştığı sonucu çıkar. İşittiği Yunus adı zihninde daha önce dinlediği ilahilerin
çağrışımla harekete geçmesine zemin hazırlar. “Dağlar, taşlar, ağaçlar manasını bilmediğim bir ilahi
söylüyorlardı” cümlesi, Âşık Yunus’un halk arasında yaygınlaşan,
“Dağlar ile taşlar ile çağırayın Mevlâm seni
Seherlerde kuşlar ile çağırayın Mevlâm seni” (Timurtaş, 1980: 257)
söyleyişini hatırlatır. Bu kapalı göndermede/anıştırmada çocuk bilincinin anlamlandıramadığı gizemli
bir dünya saklıdır. Mitik bilinçle kişileştirilen dağların, taşların, ağaçların anlamını bilmediği bir ilahi
söylemesi, efsaneleşmiş Yunus adını duyan öznenin bilinçaltını harekete geçirir. Çocuk zihninde
öncelikle istasyonun ve trenin yer tutması gerekirken Yunus’un yer tutması, bütün çevresini kaplaması
algıda seçiciliği ve onun iç dünyasında Yunus’un önemli bir katman oluşturduğunu gösterir.
Köye yerleştikten sonra özne, zamanla Yunus’la ve istasyonla kaynaşmasını şöyle anlatır:
“Köye yerleştikten sonra, uçurum, Yunus, istasyon ve ben, birbirimizle kaynaştık. Zamanla
orkestramıza daha başka sesler de karıştı. Yakıcı yaz güneşinde sıtmadan toprağa uzanmış
köylüler gördüm: Toprak yüzlerinde, ruh yarığı gibi elâ gözleri daima bir veliyi hatırlatan
köylüler. Çatlak dudakları ile güldükleri zaman, taşlar canlanıyormuş hissiyle insanı korkutan
köylüler ve akşam güneşi bataklıkta yanarken milyonlarca zehirli sineğini göklere salıveren
Porsuk” (Kaplan, 1999: 223).
Geriye dönüş tekniği ve hatırlama üzerine kurulu bu anlatımda öznenin 1910’ların sonu ile 1920’lerin
başlarına denk gelen bilincinin yeni yeni uyanmaya başladığı çocukluk yıllarının yaşanmışlığı ve
izlenimleri dikkateler sunulur. Çocukluk yıllarına yetişkinlik döneminden bakan öznenin sanatkârane
bir üslupla “[z]amanla orkestramıza daha başka sesler de karıştı. Yakıcı yaz güneşinde sıtmadan toprağa
uzanmış köylüler gördüm: Toprak yüzlerinde, ruh yarığı gibi elâ gözleri daima bir veliyi hatırlatan
köylüler. Çatlak dudakları ile güldükleri zaman, taşlar canlanıyormuş hissiyle insanı korkutan köylüler”
gibi ifadeleri, hep bu yetişkinlik döneminin bilgi ve deneyiminin içinden yapılan benzetmeler ve
eğretilemelerdir.
Yukarıdaki satırlarda köylülerin bir taraftan toprakla birleştirilmesi, diğer yandan “veli” sıfatıyla
değerlendirilmesi onları Yunus’a yaklaştırır. Çünkü Yunus da bu köylülerden biridir. Onlar gibi aynı
coğrafyada yüzyıllar önce benzer bir hayatı yaşamıştır.
Yunus’tan sonra istasyon ve tren de bu mitik evrende yerini alır:
“Gece, ellerimizde ayran bakraçları, trene çıkardık. Issız bozkır karanlığında, seyyar, ışıklı
saraylar gibi, birden karşımızda duruveren vagonlar bizi büyülerdi. Pencereden, uyku içinde
donmuş veya bir rüyadan bakar gibi çehreler uzanır, ölü gözler ile soğuk boşluğu yoklar, tekrar
kayıtsız içeri çekilirlerdi. Bir şey göremezlerdi. Orada, uçurumun içinde, Yunus'un ve bizim
bulunduğumuzu fark etmezlerdi. Nereden fark edeceklerdi? Etseler ne yapacaklardı sanki?”
(Kaplan, 1999: 223).
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Görüldüğü gibi özne, dikkatini Yunus’un mezarının bulunduğu köy ve istasyon çevresinden gecenin
karanlığı içinde birdenbire belirerek istasyonda duran trene çevirir. Tren, çocuk gözlerine hareket eden
ışıklı saraylar gibi görünür. Bu büyüleyici vagonların penceresinden gecenin karanlığına hiçbir şey
görmeden uykulu gözlerle boşluğa bakan insanların görüntüsü belirir. Oysa uçurumun içinde Yunus,
istasyon ve çocuğun da bulunduğu köylüler vardır. Karanlık boşluğa bakan yolcular, bunun farkında
değildir. Hâlbuki çocuk, Yunus’un ve kendilerinin farkında olunmasını ister. Çünkü farkında olunmak,
değer yüklenmek, onanmak, varlık alanına katılmak, var olmaktır. Çocuk, Yunus’un ve kendilerinin
fark edilmesini isterken varlık alanına çıkma arzusunu dışa vurur. Bu dışa vurum, mekânla ve Yunus’la
bütünleşmiş, özdeşleşmiş bir dışa vurum arzusudur.
İstasyonda trenin durması kısa sürer. Tren geldiği gibi uzaklaşarak gider. Anlatıcı, trenin uzaklaşmasını
ve sonrasını sanatlı bir dille şöyle dikkatlere sunar:
“Bu aydınlık, masal kâşaneleri uzaklarda eriyince, biz yine mağaramıza dönerdik: Kerpiç
damlarımıza, uykularımıza, hastalığımıza ve sefaletimize. Yıllar var, bu uçurumdan nasıl
çıktığımı bilmiyorum. Arabalar, evler, istasyonlar, şehirler, mektepler, kitaplar ve insanlar beni
uzun bir vadiden geçirdiler. Bu vadide asırlarca yürümüş gibiyim” (Kaplan, 1999: 223-224).
Yazar, “masal kâşaneleri” ile “mağara” arasında karşıt bir yapı kurar. Burada “masal kâşaneleri” trenin
gece karanlığında ışıklar içindeki görünüşünü, “mağara” ise henüz gece aydınlatmasına kavuşamamış
kerpiç köy evini (dam) ifade eder. Mağara (kerpiç ev/dam) kelimesinden anlaşılacağı üzere köy evi
karanlığın, hastalığın ve sefaletin olduğu topraktan basık bir mekândır. Anlatıcı, kendisinin de içinde
bulunduğu köylülerin hayatından bir kesiti, onların yazgısını birkaç kelimeyle ifadeye yönelir. İşte
trenin penceresinden boşluğa bakan insanlar tarafından fark edilme arzusu, böyle bir hayatın içinden
çıkmak isteğinin bir sonucu olarak belirir.
Anadolu insanı yüzyıllardır terk edilmişlik duygusu içindedir. Düştüğü uçurumda kurtarılmayı
bekleyen, bununla birlikte fark edilmeyen, yoksullukla, hastalıkla, çaresizlikle yaşamayı öğrenmiş bir
insan kitlesi durumundadır. Köy insanın sürdürdüğü hayat, bir uçurumdur. Yazarın, “y]ıllar var, bu
uçurumdan nasıl çıktığımı bilmiyorum” derken kastettiği uçurum, artık kutsallık yüklenmiş uçurumdan
çok, sürdürülegelen yoksul, hastalıklı, bakımsız köy hayatıdır. Zamanla o, bu uçurumdan çıkar,
arabaların, evlerin, istasyonların, şehirlerin, okulların, kitapların, farklı insanların bulunduğu uzun bir
vadiden geçer, köyden büyük şehre gelen bir insanın hayatını yaşar. Şehir hayatı, yüzyıllarca yürünmüş
bir vadi izlenimi bırakır. Yaşanan zamanın insan üzerinde uzun sürdüğü izlenimi bırakması öznenin
yaşadığı zaman diliminden hoşnut olamadığının sezgisini verir.
Büyük şehre gelerek geride bırakılan uçurumun ilk izlenimi/köy/köyde yaşanmış hayat, öznenin peşini
bırakmaz. Geçmiş zaman bilinç düzleminde hâle taşınır. Nitekim “b]ir daha oraya dönmedim. Fakat
uçurum benimle her yeri dolaştı. Ne zaman içime baksam, karşıma onun karanlık boşluğu, titreyen
istasyon ışığı, Yunus, köylüler ve porsuk çıkar. Milyonlarca sivrisineğin yüzüme hücum ettiğini
hissederim” (Kaplan, 1999: 224) diyen özne, bu durumu ortaya koyar. O, içine döndüğünde çocukluk
dünyasıyla karşılaşır:
“Yaylı, tıpkı ilk gecede olduğu gibi, yüksek tepeden iner; kulaklarımda anne sesiyle söylenen
bir efsane uğuldar; dağlar, taşlar, ağaçlar, kuşlar, o zaman manasını bilmediğim, fakat şimdi çok
iyi anladığım ilahiler söylerler:
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Ben Yunus-u bîçareyim,
Dost elinden avareyim.
Baştan ayağa yareyim.
Gel gör beni aşk neyledi.
Bu uçurumun şarkısı beni her zaman ürpertti. Ben onu Yunus'un kendi ağzından dinledim. Ben
‘bîçare, baştan ayağa yâre ve dost elinden avare’ Yunus'u gördüm. Ben bu uçurumun türküsünü
toprak yüzlerinde, ruh yarığı gibi elâ gözleri Yunus'unkinin tıpkısı olan insanlardan duydum.
Bunaltıcı bozkır öğlesi Porsuk sularını kaynattığı zaman, onlar, toprağa uzanırlar, sıtmalı, çatlak
ve yorgun sesleri ile bu türküyü mırıldanırlardı. Harap türbesinde yatan Yunus da onlara
karışırdı” (Kaplan, 1999: 224).

Görüldüğü gibi çocukluk dünyasında Yunus’un, istasyonun, köyün ve Yunus gibi insanların bulunduğu
uçurum, onun iç dünyasında tam bir kompozisyona ulaşır. Yunus etrafında oluşan efsanelerle yine onun
ilahileri, Yunus’a benzeyen, her biri “ruh yarığı gibi elâ gözleri Yunus’unkinin tıpkısı olan” köylüler
birleşir. Bu çocuk muhayyilesinde Porsuk sularını kaynattığı zaman sıtmalı, çatlak ve yorgun sesli
köylülerin söylediği türküye/ilahiye harap türbesinden Yunus da katılır. Özne, çocukluk dünyasının
mitik evrenini bir düzen çevresinde Yunus etrafında kurar. Onun psikolojik dünyasının merkezinde
çocukluk yıllarının efsanevi hayatı ve pek de anlayamadığı ilahileriyle Yunus vardır. Gerçekte çocuk
muhayyilesini besleyen de bu efsaneyle pek anlamadığı, anlayamadığı için de zihninde büyüttüğü ve
çoğalttığı ilahilerdir. Yunus’u ve ilahileri değerli kılan ögelerden başlıcası ise çocukluk dönemine
gönderme yaptığı “kulaklarımda anne sesiyle söylenen bir efsane uğuldar” söz grubunda açığa çıkan
anne figürüdür. Özne, Yunus efsanesini annesinden dinlemiştir. İşte Yunus’u ve onun ilahilerini daha
değerli ve anlamlı kılan da bu anne motifidir. Yunus ve ilahileri, salt kendisi ve ilahileri değildir.
Geleneğin besleyip büyüttüğü düzlemde annenin anlatımıyla iç içe geçmiş bir kompozisyon
bütünlüğüdür. Bu kompozisyon bütünlüğünde uçurum, Yunus efsanesi, istasyon, tren, ilahiler, her biri
veli gibi görünen hasta ve yoksul köylüler, Porsuk, mağara (ev), anne ve diğer ögeler yerini alır.
Özne, yetişkinlik yıllarında şehirde türküler ve şarkılar dinler. Fakat hiçbir türkü ve şarkı çocukluk
evrenindeki Yunus ilahilerinin yerini tutmaz. Kulaklarında kalır, ruhuna girmez:
“Yıllar geçti. Türlü şarkılar dinledim. Mes'ut evlerin pencerelerinden sızan şarkılar, meyhane
şarkıları, ıssız sokaklarda söylenen külhanbeyi şarkıları, güzel kadınların, çirkin kadınların,
çocukların, yaşlıların, artistlerin ve vatmanların şarkılarını dinledim. Ağlayan, gülen, söğen ve
okşayan şarkılar. Fakat hepsi de kulaklarımda kaldı. Ruhuma girmedi. Ama Yunus'un,
Yunus'ların şarkılarını hiç unutmadım. Kaç sabah Yunus ölmemiş, Yunus çoğalmış, köyler
Yunus'la dolmuş hissi ile uyandım” (Kaplan, 1999: 224-225).
Yunus’un, Yunusların şarkılarını hiç unutmayan özne, Yunus ölmemiş, Yunus çoğalmış, köyler
Yunus’la dolmuş duygusuyla uyandığında çevresinin yabancı/düşman mekân şehirle kaplanmış
olduğunu görür:
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“Uyandım, fakat etrafımda şehir vardı; şehirli vardı. Asfalt yolları pırıl pırıl, apartmanları
göklere tırmanan, meydanları otomobil, kamyon, otobüs, tramvay, dilenci, fahişe, bey, işsiz,
hamal ve talebe ile tıklım tıklım dolu şehir. Her biri kendi içine kapanmış körler gibi dolaşan
insanlar. Kendimi onlar arasında buldum” (Kaplan, 1999: 224-225).
Bu durum bir tezat oluşturur. Bu, kişinin bulunmak istediği yerle bulunduğu yer arasında beliren bir
tezattır. Özne, Yunus’un, Yunusların yer aldığı çocukluk dünyasında, mutluluk mekânı köyde olduğu
duygusuyla mutsuzluk mekânı şehirde uyanmaktadır. Yunus, Yunuslar köylerde; her biri körler gibi
kendi içine kapanmış dolaşan farklı mesleklerden oluşan kalabalıklar ise şehirdedir. Mekâna bağlı bu
tezadı kuran temel ögelerden biri şehrin kapalı, köyün açık mekân olmasıdır. Kendi içine kapanmış her
meslekten kalabalık şehir insanı, iletişimsizliği, bu sebeple de kapalı yapıyı temsil ederken Yunus
ilahilerinin ortak duyarlılığı etrafında birleşen köyler/köylüler açık mekânı/toplumu temsil eder.
Kapalı mekân yani şehir zamanla bir kapana, labirente dönüşür. Kapana yakalanan kişi, çıkış yolu arar.
Çıkış, çocukluğundaki açık mekân yani köydür. Orada çocukluk cennetini kuran Yunus, istasyon, tren,
köylüler, ilahiler, kısacası mukaddes uçurum vardır. Uçurum, onu çağırır:
“Yıllar var, büyük, sonsuz karışık bir labirentin içinde çıkacak bir yer bulmak için uğraşıyorum.
Zaman zaman içimdeki uçurum beni çağırır ve ‘Çıkış yeri benim, der. Haydi, atlayıver,
korkma!’ Ve kalbim kendi kendine şöyle söylenir: Bir yaylıya binsem, kırbacı elime alsam,
atlara "deh!" desem, yollardan geri dönsem, o mukaddes uçuruma insem...” (Kaplan, 1999:
225).
Bu davete eylem planında değilse bile duygu ve arzu planında kapılan özne, Yunus’un mezarının
bulunduğu köye ilk defa geldiği gibi bir yaylıya binerek, atlara deh diyerek mukaddes uçuruma inmek
ister.
Denebilir ki, “Mukaddes Uçurum”, önemli tarafıyla kaybedilmiş çocukluk cennetini arayışın ürünüdür.
Yarı bilinçli, yarı masalsı yaşanmış çocukluk yılları zihin dünyasında taşınarak yetişkinlikte bilinç
süreçlerine bağlı olarak tekrar tekrar üretilir. Bu yolla yaşanmış, geride kalmış kayıp zaman şimdinin
içine taşınır ve yeniden üretilerek çoğaltılır.
Geçmiş zamanı güzelleştiren başlıca ögelerden biri nostaljidir. İnsan, özlemle andığı geçmiş zamanı,
çocukluk yıllarını önemli tarafıyla ayıklar, sevimlileştirir. Belirli bir zaman geçtikten sonra bir yığın
olumsuzluklar bile sevimli gelmeye başlar. “Mukaddes Uçurum”da da durum böyledir. Yoksul,
sıtmadan toprağa uzanmış çaresiz köylüler, milyonlarca sivrisineğin havalandığı Porsuk, mağara gibi
toprak evler olumsuz ve sevimsiz özelliklerini önemli tarafıyla kaybeder. Annenin de yer aldığı
kompozisyon içinde Yunus, ilahiler, köy, hasta köylüler insanı kendine çeker, kişileştirilen uçurum,
şehirde yabancılığı yaşayan labirentteki özneye çıkışın kendisinde olduğunu söyler.
Burada sorulması gereken soru şudur: Bir yığın olumsuzluklarına rağmen köyü olumlu, şehri olumsuz
yapan öge nedir? Bu sorunun cevabını metinde bulmak mümkündür: Şehir, kapalı; köy açık mekândır.
Bir başka söyleyişle kent, çevresel mekân; köy ise olgusal mekândır. Çevresel mekânla olgusal mekânı
“Mukaddes Uçurum” metninde birlikte ele almakta yarar bulunmaktadır.
“Mukaddes Uçurum” metninde şehirde bunalan, iletişimsiz bir aydının yaşadığı yalnızlık ve buna bağlı
olarak boşluk, kıstırılmışlık, açmaz ortaya çıkar. Bu, Lars Svendsen’in ifade ettiği “başka bir kişiyle
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iletişim kurmanın ya da herhangi birini anlamanın mümkün olmadığı, dolayısıyla bizim de başkaları
tarafından anlaşılamayacağımız inancına daya”nan “epistemik (bilgiye ilişkin)” (2018: 29) bir
yalnızlıktır. Yalnızlığı hazırlayan iletişimsizlik ötekiyle, başka insanlarla sınırlı değildir. Çocukluk
dünyasının mağara gibi evlerinin yerini alan yüksek apartmanlarla, tramvaylarla, temiz caddelerle,
evlerden ve çevreden yükselen şarkılarla da bu iletişimsizlik sürer. Çünkü çevresel mekân konumundaki
şehir ve şehirde karşılaşılan şeyler, ona yabancıdır, iç dünyasına nüfuz etmez. Çocukluk dünyasının
yerini tutmaz. Labirentleşen yapısıyla öznenin yitimine yol açar. Bu yitim, kişinin kalabalıkta kendinden
uzaklaşması, kopmasıdır. İnsan, ancak başka insanlarla iletişim kurarak, mekânla ve diğer varlıklarla
uyum içinde kendini gerçekleştirebilir. Labirentleşen şehirde özne, bundan mahrum kalmıştır.
Buna karşılık köy, açık mekânı temsil eder. Orada insan ruhunu boğan kalabalıklar, binalar, caddeler
değil insan ruhunu kanatlandıran uçurum, Yunus, efsaneler, ilahiler, istasyon, Yunus’a benzeyen
insanlar vardır. Köyü açık mekân yapan, algılanan mitik evrendir. Bu yönüyle köy, alttaki şekilde de
gösterildiği gibi, gerek fizik mekân olarak gerekse düşünce ve hayale uygun ortam sağlamasıyla insanın
kendisinden dışarıya çıkabildiği, hayal kurabildiği, nesnelerle ve varlıkla temasa geçebildiği, ilahilerle
ve Yunus efsanesiyle kanatlandığı yer konumundadır.
Şehir ise yüksek binaları, temiz caddeleri, kalabalık insanlarıyla iletişim kurulamayan, hayale yer
bırakmayan, insanı yutan, labirentleşen, kaotik bir yerdir. Özne, bu kapalı mekânda kendini
gerçekleştirme imkânı bulamaz. Oysa mekân, insanın kendisini gerçekleştirdiği ve varoluşunu
konumlandırdığı (Korkmaz, 2007: 399) yer olmak durumundadır.
Mekânları “çevresel mekân” ve “olgusal mekân” olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür. Çevresel
mekân henüz kişi-mekân özdeşliğinin sağlanamadığı “[o]lay merkezli anlatılarda kullanılan ve
üzerinden geçilen yerdir” (Korkmaz, 2007: 402). Bu tür mekânlar kişilerin iç dünyalarına mal olmayan,
onların karakterleri üzerinde rol oynamayan mekânlardır. Kişileri veya olayları etkilemez. Buna karşılık
“[o]lgusal mekânlar, kişi-yer ilişkisini sorunsal açıdan yansıtan, dönüştürülmüş, anılaştırılmış yerlerdir;
yalnızca topografik bir yer değil, anlam üreten, anıları barındıran, kişinin iç dünyasını yansıtan bir
değerdir (Korkmaz, 2007: 403). Mekânlar temelde iki şekilde anlam kazanır:
“1. Lâbirentleşen dünya ya da kapalı ve dar mekanlar
2. Sınırları sonsuza açılan mekanlar; açık ve geniş mekanlar” (Korkmaz, 2007: 403).
Lâbirentleşen dünya ya da kapalı ve dar mekânlar insanın varlığını gerçekleştiremediği, hareket alanının
sınırlandığı, niyet ve eylemlerinin kendisinin dışına yönelme imkânı bulamadığı mekânlardır. Bu tür
mekânları fiziksel anlamda açık veya kapalı olması değil, kişinin kendini var edememesi, niyet ve
eylemlerini serbestçe ortaya koyamaması belirler. Bu tür yerlerde kişi, açık ve geniş bir mekânda olsa
bile kendisini çevreleyen problemler karşısında çıkış yolu bulamaz, çözümsüzlüğü ve kıstırılmışlığı
yaşar. Kimi zaman da lâbirentte kaybolmuş gibi problemler dizisi içerisinde döner durur. Bu da onun
kendi iç dünyasına yönelmesini, kapanmasını, çatışmalar ağı yaşamasını ve üzerindeki baskının etkisiyle
sıkışmasını getirir. Böyle durumlarda sürdürülen hayat lâbirente, kapana dönüşür. Nitekim “Mukaddes
Uçurum”da özne, şehri labirent olarak niteler.
Sınırları sonsuza açılan mekânlar, bir başka söyleyişle açık ve geniş mekânlar ise insan varoluşunun
hayata katıldığı, nesneleri ve çevreyi etkilediği, arzularına göre dönüştürdüğü mekânlardır. Bu sebeple
“[a]çık ve geniş mekanlar, içtenlik mekanlarıdır. İçtenlik, mekanı içten dışa doğru çeviren ve açan
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niteliktedir. Bu mekanlarda karakter, kendisiyle, çevresi ve bütün evrenle uyuşum içindedir. Kapalı ve
dar mekanlar nasıl çatışma mekanları ise, açık ve geniş mekanlar da uyumun ve huzurun mekanlarıdır”
(Korkmaz, 2007: 411). “Bu çerçevede geniş fizikî mekânların baskılayıcı işleviyle dar mekânlara
dönüşmesine benzer şekilde, kişiyi tehlikelerden koruyan, güvenli, insanın varlığını ontolojik olarak
evrene katabildiği fizikî anlamda dar mekânlar da geniş mekânlar olarak anlam kazanır” (Gariper, 2012:
44).
Altta yer alan tabloda sürekli çizgiyle gösterilen çember çevresel/kapalı, kesik çizgilerle gösterilen
çember olgusal/açık mekânı yansıtır:

şehir

köy

((çevresel/kapalı
mekân)

(olgusal/açık
mekân)

Kapalı çizgiyle gösterilen çember, labirentleşen mekânda sıkışmışlığı ve çıkışsızlığı temsil eder. Kesik
çizgilerle gösterilen çember ise düşünceye ve hayale zemin hazırlayan, öznenin kendini varoluş
olgusuna katabildiği açık/olgusal mekândır.
“Mukaddes Uçurum”da çocukluk yıllarının izlenimlerini yetişkinlik döneminde dile dönüştüren özne,
köyde olgusal mekânın sunduğu imkânları yaşarken şehirde çevresel mekânın kapalılığını yaşamak
zorunda kalır. Şehirden/kapalı/çevresel mekândan olgunluk döneminin birikimi içinden bakarak
anılarının yer aldığı köydeki/açık/olgusal mekânın anlamını üretirken çevresel mekânla olgusal mekânı
karşılaştırma yoluna gider. Bu bakışta içinde bulunduğu zaman dilimine kadarki süreçte yaşanmışlıklar,
deneyimler yerini alır. Bu da çocukluk dönemiyle içinde bulunduğu zaman dilimi ve hayat tarzı arasında
zıtlığı ve karşılaştırmayı belirginleştirir. Şehrin kapalı mekân olması ve labirente dönüşmesi öznenin
şehirle bütünleşememesinden, yabancılığını aşamamasından, iletişimsizliğinden kaynaklanır. O,
çevresel mekân olan şehirde varoluşunu gerçekleştirememekte, yaratıcı enerjisini çevresel mekâna
katamamaktadır. “Asfalt yolları pırıl pırıl, apartmanları göklere tırmanan, meydanları otomobil,
kamyon, otobüs, tramvay, dilenci, fahişe, bey, işsiz, hamal ve talebe ile tıklım tıklım dolu şehir” ona
yabancıdır. Çünkü bunların “[h]er biri kendi içine kapanmış körler gibi dolaşan insanlar”dır. Onun için
şehirde farklı toplum katmanlarınca söylenen şarkılar fazla bir şey ifade etmez.
Buna karşılık olgusal/açık mekân konumundaki köy, anlatıcı öznenin kendisini konumlandırdığı ve
gerçekleştirdiği yerdir. Köy, bir uçurumun içinde yer alsa da açık mekândır. Çünkü orada Yunus’un
mezarı bulunmaktadır. Yunus’un mezarıyla birlikte istasyon, anne tarafından anlatılan efsaneler, ilahiler
çocukluk dünyasını doldurur. Ana rahminden sonra çıktığı bu dünya ile uyum sağlayan, iletişim
kurabilen özne için köy, bir başka söyleyişle “mukaddes uçurum”, kendisini gerçekleştirdiği varlık
alanıdır. Nitekim onun şehirde dinlediği şarkılar kulağında kalırken Yunus ilahileri iç dünyasında,
ruhunda yer tutar. Şarkıların söylendiği şehir, Yunuslardan ve Yunus ilahilerinden mahrumdur. Köy,
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Yunuslarla doludur. O, sıtmadan yarılmış derileri, ruh yarığı ela gözleriyle her bir köy insanında
Yunus’u bulur. Sabahları Yunus çoğalmış diye uyanması da bundandır.
Özne için çevresel mekânla olgusal mekâna ait ögeler arasındaki farkı aşağıdaki şekil üzerinde
karşılaştırmalı olarak göstermek mümkündür:

çevresel/kapalı mekân

olgusal/açık mekân

(olumsuzluk)

(olumluluk)

meydanları otomobil, kamyon, otobüs,
tramvay, dilenci, fahişe, bey, işsiz, hamal
ve talebe ile tıklım tıklım dolu şehir şehir

uçurum, Yunus, istasyon, köy

labirentleşen şehir

çıkışın kendinde olduğunu söyleyen uçurum
(Yunus’un türbesinin, istasyonun, köyün bulunduğu
çukur)

her biri kendi içine kapanmış körler gibi
dolaşan şehirli insanlar

ruh yarığı gibi elâ gözleri daima bir veliyi hatırlatan
köylüler

mesut evlerin pencerelerinden sızan
şarkılar, meyhane şarkıları, ıssız
sokaklarda söylenen külhanbeyi şarkıları,
güzel kadınların, çirkin kadınların,
çocukların, yaşlıların, artistlerin ve
vatmanların şarkıları

dağların, taşların, ağaçların manasını bilmediği bir
ilahi söylemesi
anne sesiyle söylenen efsane

ağlayan, gülen, söğen ve okşayan şarkılar

bunaltıcı bozkır öğlesi Porsuk sularını kaynattığı
zaman, toprağa uzanan sıtmalı, çatlak, yorgun sesleri
ile türkü mırıldanan köylüler ve harap türbesinde
yatan Yunus’un da onlara karışması

göklere tırmanan apartmanlar

mağara (gibi kerpiçten evler)

pırıl pırıl asfalt yollar

dağlar, taşlar

Bu anlatımda aslında sıtma hastalığıyla, mağara gibi evleriyle, yoksulluğuyla, kısacası bütün
olumsuzluğuyla köyün bir kapana, şehrin açık mekâna dönüşmesi beklenir. Fakat durum tersinedir.
Köyü açık/olgusal mekân yapan öznenin köyde yaşamışlıkları, biriktirdiği anılar, kendini
gerçekleştirmede mekânın elverişliliği ve Yunus’un kabrinin orada bulunmasıdır. İnsan, içinde “yoğun
bir imge ve anı birikimini” saklar (Bachelard, 1996: 28). “Canlı şuurumuzun her anında geçmişimizin
bütün şuur halleri çınlar, geleceğin sesleri duyulur” (Tunç, 1947: XV). Böylece insan, anı ve hayalleriyle
içinde bulunduğu şimdinin sınırları dışına doğru genişler, zamanda ve mekânda hayal gücünün daima
üzerinde çalıştığı yeni boyutlar kazanır. Biri hayal eden, diğeri tekrarlayan olmak üzere iki bellekten
söz eden Henry Bergson’un ifadesiyle,
“Geçmişi imge biçiminde anmak için, şimdiki zaman eyleminden soyutlamak gerekir, işe
yaramaz olana değer bağlamayı bilmek, düş görmeyi istemek gerekir. (…) Bu şekilde ulaştığımız
geçmiş, kaygan olabilir, elimizden her an kaçacak noktada olabilir, sanki bu geriye dönük belleği
daha doğal olan ve ileriye doğru hareketiyle bizim davranmamızı ve yaşamamızı sağlayan öteki
bellek engelliyormuş gibidir” (2015: 62).
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Çoğu kez ilkinin yani hayal eden belleğin yerini almış yanılsamasıyla insanı karşı karşıya bırakan öteki
bellek, tekrarlayan bellektir. Oysa şimdiki zaman içinde bulunan eyleme dönük bellek, geçmişin
biriktirdiklerini “imge-anılarda değil, güncel hareketlerin gerçekleşmesini sağlayan kesin düzende ve
sistematik karakterlerde bulur. Yani, artık bize bizim geçmişimizi sunmaz, onunla oynar ve bellek adını
hak ediyor olması, eski imgeleri koruduğu için değil, bunların yararlı etkisini şimdiki âna dek uzattığı
içindir.” Bellek, geçmişi yaşandığı anda olduğu gibi koruyamaz, zamana ve değişime tabi olan insanın,
hatıraları ve yaşanmışlıkları değiştirmesine ve dönüştürmesine neden olur. “Mukaddes Uçurum”
metninde de bellek, engel oluşturan şehirde yaşanmakta olan şimdiyi aşmak, geçmiş zamandan gelen
birikimle buluşmak ister. Öznenin “[k]aç sabah Yunus ölmemiş, Yunus çoğalmış, köyler Yunus'la
dolmuş hissi ile uyandım” sözü, bunu gösterir.
İnsan/sanatkâr, geçmişi şimdiki zamanda hatırlarken zamanda kat ettiği mesafenin ve içinde bulunduğu
atmosferin içerisinden hatırlama yoluna gider. Bu durum, kendi geçmişine bugünün/şimdinin bakış açısı
ve algısıyla bakması anlamına gelir. Deleuze’un da ifade ettiği gibi “belleğin sürenin kendisiyle
özdeşliğini Bergson hep iki biçimde sunar: ‘geçmişin şimdide korunumu ve birikmesi’” (2006: 83).
Geçmiş ile yaşanan zaman arasındaki mesafe imgesel düzlemde belleği sürekli yeniden biçimlendirir.
Sanat eseri de bu imgesel alanda gerçekleşir. Geçmiş, şimdiki zamanın içerisine olduğu gibi taşınamaz.
Burada bellek, bilinçaltı ve dilin iktidarı devreye girer, geçmişi değiştirip dönüştürerek yeniden
biçimlendirir.
Paul Ricoeur, eski Yunan düşüncesinden (Aristoteles’ten) hareketle belleğin iki tür işleyişi üzerinde
durur. Birincisi aniden akla gelen, bir duygu (pathos) gibi edilgen şekilde belirerek ortaya çıkan
hatırlamaya (mneme) karşılık gelirken ikincisi sahip olunan bir hatıranın peşine düşülerek etken şekilde
arama, hatırlama çabasını (anamnesis) ifade eder (2017: 22, 45) “Mukaddes Uçurum”da bellek, daha
çok bu ikinci işleyişi/işleviyle yerini alır.
Denebilir ki, Orpheus’nin lirinin kaybedilmiş sevgiliyi öbür dünyanın eşiğinden çağırması gibi özne,
çocukluk dünyasını geçmiş zamanın içinden çağırır. Fakat o, çocukluk dünyasının dönmeyeceğini, bir
daha yaşanmayacağını bilir. Bu bilgi ise nostaljiye bağlı olarak geçmişe yönelik buruk bir özlem yaratır.
O da zihin planında imgesel bir evrene dönüşürken yazarın kaleminde yazıya evrilir.
Orhan Okay’ın ifade ettiği gibi “e]limizdeki hikâye ve şiir denemeleriyle Kaplan’a hikâyeci veya şair
demek şüphesiz doğru değildir. Ancak doğru olan, onun sanatkâr ruhlu bir insan olmasıdır. Deneme ve
benzeri yazılarıyla hikâye ve şiirleri de işte bu sanatkâr ruhun ürünleri”dir (2013: 490). Yalnızca
Mehmet Kaplan’ın değil hemen her insanın derinlerinde bir yerde yatan sanat cevherinden söz etmek
mümkündür. Gerçek sanatkâr, iç dünyasının derinliklerinde yatan sanat cevherini işleyip ortaya
çıkarandır. Bu da yetenek, sabır ve emek ister. Şüphesiz her sanatkârane yazı, yazarını sanatkâr yapmaya
yetmez ise de insanı, onun iç dünyasını görünür kılar. Mehmet Kaplan’ın “Mukaddes Uçurum” adlı
psikobiyografik karakter taşıyan bu yazısı, onun iç dünyasında duyarlı bir insanın bulunduğunu, sanat
cevherinin olduğunu yansıtmanın yanında, sanatkârane yazı yazma konusundaki başarısını gösterir.
Kalemini akademik çalışmaların hizmetine veren yazar, belki de bu sebeple sanat cevherini gereğince
işleme fırsatı bulamamış olmalıdır. Tek başına “Mukaddes Uçurum” metni bile edebiyat araştırmacısı
Mehmet Kaplan’ın duyarlılığını, içinde uyuyan sanatkârı göstermeye yeter.
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Öz
Uzun bir tarihsel gelişimin ürünü olan deyimbilim, genel dilbilimde bağımsız bir bilim olarak
oluşmasından itibaren daha fazla ilgi görmüş ve çeşitli yönleriyle incelenmiştir. Deyimbilimsel birimler,
dil sisteminin iki düzeyine bağlıdır ve ikincil bir atama birimi olarak hem sistem-yapısal hem de insan
merkezli bakış açılarından özel dikkat gerektirir. Sistemin durumu, deyimsel birimi yapısal bir
konfigürasyon olarak incelemeyi gerekli kılmaktadır. Öte yandan, deyimsel birimler, ulusal düşünceyi
canlı bir şekilde yansıtan önemli işaretlerdir. Bu nedenle, antroposentrik dilbilim, deyimsel birimlerin
oluşumuna ve bunların temelini oluşturan sembollere özel dikkat göstermelidir. Bunlar ulusal
psikolojiyi, tarihi ve kültürü gösteren en parlak dil birimleridir.
Yüzyıllardır birçok dilde deyimsel ifadeler, atasözleri ve benzetmeler var olmasına rağmen, onları özel
bir bilim alanı olarak inceleyen deyimler ancak on dokuzuncu yüzyılın sonlarında şekillenmeye başladı.
Şimdiye kadar atasözleri ve benzetmeler de dahil olmak üzere deyimsel ifadeler sözlükbilimcilerin,
edebiyat eleştirmenlerinin ve halkbilimcilerin dikkatini çekmiştir. Bu ilginin bir sonucu olarak birçok
dilde bu ifadelerin sözlükleri derlenmiştir. İncelediğimiz Fransız ve Azerice kaynaklarına bakıldığında,
XVII-XIX yüzyıllarda, deyimlerin özel bir dil dalı olarak oluşmadığı bir dönemde, her iki dilde
atasözlerinin toplu olarak yayınlandığı ortaya çıktı. Bir dizi benzersiz kavramın yaratılmasına rağmen,
her iki halkın dilbilim tarihinde bir sistem olarak deyimbilimi incelemeye hala ihtiyaç vardır. Genel
olarak Azerbaycan ve Fransız dilbiliminde deyim teorisinin gelişimi, genel bir dilbilim teorisinin
gelişimi açısından önemlidir. Bu nedenle makalenin temel amacı, Azerbaycan ve Fransız dilbiliminde
geçen yüzyılın ikinci yarısındaki deyim kavramlarını bir sistem olarak incelemektir. Ayrıca makalenin
amacı, genel dilbilimde deyimbilimin özünü belirlemek, modern sistem-yapısal ve bilişsel dilbilim
literatürünü inceleyerek yapılan araştırmaların teorik ilkelerini belirlemek, S.Jafarov, H.Bayramov,
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M.Breal, S.Balli ve diğerlerinin deyimsel teorinin gelişimi hakkındaki görüşlerine bir kez daha bakmak
ve bu alanın her iki halkın dilinde gelişme sürecindeki bazı noktaları netleştirmektir.
Aynı zamanda, Azerbaycan ve Fransız dilbiliminde deyimsel teorinin gelişimi, farklı yönlerde
araştırma, deyimsel düşüncenin sistematik çalışması, artzamanlı ve eşzamanlı çalışma ve analizi, teorik
genelleme, anlatım sisteminin bazı ilkelerinin karşılaştırmalı çalışması, sınırları da maddede yer almakt

Abstract
Phraseology, which is the product of a long historical development, has attracted more attention since it
was formed as an independent science in general linguistics, and has been studied in various aspects.
Phraseological units depend on two levels of the language system and require special attention from
both system-structural and anthropocentric points of view as a secondary nomination unit. The status of
the system makes it necessary to study the phraseological unit as a structural configuration. On the other
hand, phraseological units are important signs that vividly reflect national thinking. Thus,
anthropocentric linguistics must pay special attention to the formation of phraseological units and the
symbols that form their basis. These are the brightest language units that demonstrate national
psychology, history and culture.
Although phraseological expressions, proverbs, and parables have existed in many languages for
centuries, the phraseology that studies them, as a special field of science, began to take shape only in
the late nineteenth century. Until now, phraseological expressions, including proverbs and proverbs,
have attracted the attention of lexicographers, literary critics, and folklorists. As a result of this interest,
dictionaries of these expressions have been compiled in many languages. Referring to the French and
Azerbaijani sources we studied, it became clear that proverbs and expressions in both languages were
published in bulk in the XVII-XIX centuries, at a time when phraseology was not formed as a special
branch of language. Despite the creation of a number of unique concepts, there is still a need to study
phraseology as a system in the history of linguistics of both peoples. In general, the development of the
theory of phraseology in Azerbaijani and French linguistics is important in terms of the development of
a general theory of linguistics. Therefore, the main purpose of the article is to study the concepts of
phraseology in the second half of the last century in Azerbaijani and French linguistics as a system.
Also, the purpose of the article is to determine the essence of phraseology in general linguistics, to
determine the theoretical principles of research conducted by studying the literature on modern systemstructural and cognitive linguistics, to review the views of S.Jafarov, H.Bayramov, M.Breal, S.Balli and
others on the development of phraseological theory and to clarify some points in the development of
this field in the language of both peoples.
At the same time, the development of phraseological theory in Azerbaijani and French linguistics is
involved in research in different directions, systematic study of phraseological thought, its diachronic
and synchronous study and analysis, theoretical generalization, comparative study of some principles of
the phraseographic system, its boundaries also included in the article.
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GİRİŞ
Frazeologiya dil işarəsini müxtəlif konseptlərə, stereotiplərə bağlayır və beləliklə, xalqın dil simvollarını
yaratmış olur. Hər bir dilin frazeoloji tərkibi həmin xalqın dünya haqqında yaranmış təsəvvürlərini
özündə ehtiva edir. Beləliklə, tam əminliklə deyə bilərik ki, hər bir dildə mövcud olan frazeologiya
dünya dil mənzərəsinin yaradılmasında mühüm rol oynayır.
Baxmayaraq ki, frazeoloji ifadələr, atalar sözləri və zərb-məsəllər əsrlər boyu bir çox dillərdə mövcud
olub, onları tədqiq edən frazeologiya, xüsusi bir elm sahəsi kimi, yalnız XIX əsrin sonunda
formalaşmağa başlamışdır. Bu dövrə qədər frazeoloji ifadələr, o cümlədən atalar sözləri və zərbməsəllər, yalnız leksikoqrafların, ədəbiyyatşünasların və folklorşünasların diqqətini cəlb etmişdir. Bu
marağın nəticəsi kimi, bir çox dillərdə bu ifadələrdən ibarət olan lüğətlər tərtib olunmuşdur. Tədqiq
etdiyimiz fransız və Azərbaycan mənbələrinə müraciət etsək, görərik ki, hər iki dildə atalar sözləri və
ifadələr XVII-XIX əsrlərdə, frazeologiyanın dilin xüsusi şöbəsi kimi formalaşmadığı bir dövrdə, toplu
şəklində nəşr olunub.

Tartışma
1605-ci ildə Gomez de Trierın “Verger des colloques recreatifs en langue françoiseˮ(fransız dilində
istirahət konfranslarının bağçası – N.M. ), 1611-ci ildə isə “Au Jardin de recreation auquel croissent
rameaux, fleurs, tres-beaux, gentile, et souefs, soube le nom de six mille Proverbes et plaisantes
rencontres françoises ˮ(Budaqların,çiçəklərin,çox gözəl qəbilə və sufların böyüdüyü istirahət bağında
altı min Fransız atalar sözünün və xoş görüşlərin adı- N.M. ) adlı atalar sözləri topluları işıq üzü görür.
1612-ci ildə Cezar Udən ispan və fransız atalar sözləri toplusunu, 1640-cı ildə isə Antuan Udən
“Curiositez françoisesˮ(Fransız maraqları- N.M. ) adlı fransız atalar sözləri toplusunu çap etdirirlər. Bu
ənənəni bir çox fransız leksikoqrafları daha geniş və mütəşəkkil şəkildə davam etdirmişdir. Məsələn,
1842-ci ildə Le Ru de Lənsi (Le Roux de Lincy) “Le livre des proverbes français précédé de recherches
historiques sur le proverbes français et leur emploi dans la littérature du moyen âge et de la
renaissanceˮ(Fransız atalar sözləri və onların Orta əsrlər və İntibah ədəbiyyatında istifadəsi haqqında
tarixi araşdırmalar - N.M.) adlı kitabında 3000-ə yaxın fransız frazeoloji ifadə və atalar sözlərini
toplamış, onların etimologiyasını,orta əsr və İntibah dövründə yazılmış bədii əsərlərdə istifadə
olunmalarını araşdırmışdır.
Azərbaycan dilində ilk atalar sözləri toplusu 1899-ci ildə nəşr olunmuşdur. Toplunun müəllifi
Azərbaycan folklorşünaslığı tarixində mühüm yer tutan, tanınmış ziyalı və maarifçi Məmmədvəli
Qəmərli olub. Topluda İrəvan bölgəsində istifadə olunan 750 atalar sözü təqdim olunmuş və bununla
müəllif hikmətli sözlərin regional səciyyə daşıdığını diqqətə çatdıra bilmişdir. Azərbaycan mətbuatının
banisi Həsən bəy Zərdabi ilk “Atalar sözüˮ kitabının nəşr olunmasının əks- səda doğurduğunu, onun
Azərbaycan ictimaiyyətinin həyatında mühüm ədəbi-mədəni hadisə olduğunu təqdir etmişdir. Bu
önəmli hadisəyə “Molla Nəsrəddin ˮjurnalının ilk nömrəsində də yer ayrılmışdır. Qeyd edək ki, toplu
115 il sonra, filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun
professoru İsrafil Abbaslı tərəfindən transliterasiya olunub və 2003 -cü ildə yenidən işiq üzü görüb.
Xüsusi lüğətlərdən başqa, frazeoloji ifadələr və atalar sözləri müxtəlif lüğətlərə də salınırdı. Bu haqda
L.V.Şerba yazır : “Zəngin frazeologiya lüğətin ən zəruri mülkiyyəti, inventarıdır ˮ. [Щерба,1945 :176]
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Şübhəsiz ki, yuxarıda adları çəkilən və dünyanın digər dillərində mövcud olan toplular və lüğətlər
frazeologiya elminin yaranmasında mühüm rol oynayıb. Beləliklə, frazeoloji ifadələr və atalar sözləri
toplularda və xalqın dilində nəsildən- nəslə ötürülüb və dilimizi zənginləşməsinə xidmət edir. Bu dil
vahidlərinin ilk tədqiqatçıları arasında F.Sössür və Ş.Ballinin adları xüsusi qeyd olunmalıdır. Ferdinand
de Sössür və onun tələbəsi Şarl Balli frazeologiyanı leksikologiyanın müstəqil şöbəsi kimi ayırmış və
bununla frazeologiyanı nəzəri cəhətdən öyrənilməsinə təkan vermişdilər.
Frazeologiyanın nəzəri əsasları XIX əsrin sonunda qoyulub. 1880-ci ildə alman alimi Herman Pol sabit
söz birləşmələrinin mövcudluğundan, onların bir blok təşkil etdiklərindən və ayrı-ayrılıqda götürdükdə
tam başqa məna kəsb etdiklərindən yazır. İngilis dilçisi Henri Suit 1891-ci ildə söz birləşmələrini idioms
- “idiomlarˮ, adlandıraraq, onların forma cəhətdən sabit, semantika cəhətdən isə qeyri-sabit olduqlarını
vurğulayır. Fransız alimi Mişel Breal 1897-ci ildə dərc etdirdiyi əsərində “formules, locutions, groupes
articulés ˮ adlandırdığı söz birləşmələrindən danışır, onların sabit və qeyri-dəqiq semantikaya malik
olduqlarını xüsusi olaraq vurğulayır.
Yuxarıda adları çəkilən alimlər frazeologiya elminin yaranmasına müəyyən töhvələrini veriblər. Lakin
frazeologiyanın müstəqil elm sahəsi kimi formalaşmasında İsveçrə alimi Şarl Ballinin adı xüsusilə qeyd
olunmalıdır.
Şarl Balli 1909-cu ildə nəşr olunan “Traité de Stylistique françaiseˮ adlı kitabında, dilçilikdə ilk dəfə
olaraq, frazeologiya terminini işlətmiş və frazeologizmin ilk tərifin vermişdir. İsveçrə alimi söz
birləşmələrini dörd qrupa ayırır:
1. sərbəst söz birləşmələri ;
2. adi birləşmələr ;
3.frazeoloji qruplar ;
4.frazeoloji birləşmələr.
Bu təsnifata verilən izahata əsasən :
- sərbəst söz birləşmələrinin hər bir üzvü ayrılıqda olduğu kimi birləşmə daxilində də öz
müstəqilliyini saxlayır və parçalana bilir ;
- adi birləşmələrin tərkibindəki sözlər qismən müstəqildir və onların
dəyişikliklər etmək mümkündür ;

tərkibində bəzi

- frazeoloji qruplar nisbi müstəqilliyini saxlayan sözlərin köməyi ilə düzəlir, burada
komponentlərin yenidən qruplaşdırılması mümkündür. Frazeoloji qrupun komponentinin başqa
sözlə əvəz edilməsinə yol verilir ;
- frazeoloji birləşmə elementləri bir-biri ilə tamamilə sıx əlaqədə olan birləşmələrdir, onların
tərkibindəki sözlər öz mənalarını itirərək, birlikdə ümumi bir məna ifadə edir. Frazeoloji
birləşmələrin komponentlərinin dəyişdirilməsi qeyri-mümkündür.
Beləliklə, Ş.Balli söz birləşmələrini onların sabitlik dərəcəsinə görə müəyyənləşdirir. Lakin qeyd etmək
lazımdır ki, Balli bir qədər sonra bu təsnifatını təkmilləşdirmək qərarı almış və növbəti kitabında adi söz
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birləşmələrini və frazeoloji qrupu “ara tipˮ kimi müəyyənləşdirməklə, yalnız iki qrup üzərində dayanır :
sərbəst söz birləşmələri və frazeoloji birləşmələr.[Балли,1961:394]
Şarl Ballidən sonra, Avropada, frazeologiya məsələləri ilə bir çox alimlər məşğul olmuşdur. Onların
sırasında F.de Sossür, A. Seşeye, C.Boer və b. kimi tanınmış dilçilər olsa da, onların heç biri sırf
frazeologiyaya həsr olunmuş fundamental bir əsər dərc etdirməmişdilər.
Frazeologiya sahəsinə xüsusi diqqət Sovet dilçilik məktəbində formalaşıb. 1931-ci ildə sovet alimi Y. I.
Polivanov tədqiqatlarının birində frazeologiyaya xüsusi önəm verərək qeyd etmişdir ki,
“frazeologiyanın leksikologiyaya münasibəti sintaksisin morfologiyaya olan münasibətinə
bənzəyir”.[Поливанов,1929:57] Y.İ. Polivanov kəmiyyət baxımından frazeoloji vahidlərin sintaktik
vahidlərlə, məna baxımından isə leksik vahidlərlə eyni ölçülü olduğunu göstərmişdir.
1941-ci ildə A.A.Şaxmatov “Rus dilinin sintaksisi” kitabında, sabit söz birləşmələrinin sintaktik
xüsusiyyətlərini araşdırmış və onların müxtəlif tiplərini müəyyənləşdirmişdir:
1) qrammatik cəhətdən bölünməz söz birləşmələri. Bu qrupa alim leksik cəhətdən müstəqil və
leksik cəhətdən o qədər də müstəqil olmayan birləşmələri aid edir;
2) leksik cəhətdən və mənaca bölünməz söz birləşmələri. Bu qrupa isə qrammatik cəhətdən
bölünən və qrammatik cəhətdən bölünməz söz birləşmələri aid olunur. [Шахматов,1941:278]

Frazeologiyanın inkişafında müstəsna rol sovet dilçisi V.V.Vinoqradova məxsusdur. Ötən əsrin 40-ci
illərinin sonundan başlayaraq alimin frazeologiyaya həsr olunmuş bir çox əsəri dərc
olunmuşdur.[Виноградов,1977:312], onun dilçiliyə daxil etdiyi “frazeoloji vahid” termini, fikrimizcə,
bu dil vahidlərinə verilən ən dəqiq termindir.
V.V.Vinoqradovun frazeologiya haqqında fikirləri, onun nəzəri konsepsiyası bu sahəni dərindən dərk
etmək üçün zəmin yaratmış və gələcəkdə, onu daha da inkişaf etdirməyə bir təkan vermişdir. Onun təklif
etdiyi semantik bölgü əsasında, frazeologizmlər üç qrupa bölünür: frazeoloji birikmələr, frazeoloji
bitişmələr və frazeoloji birləşmələr. Bu bölgüyə əsaslanaraq, bir çox dilçilər tədqiqat işləri aparıb. Lakin
onu da qeyd etmək lazımdır ki, V.V.Vinoqradovun bölgüsü rus dili materialları əsasında həyata
keçirilib. Bu bölgünün digər dillərdə tətbiq olunması özünü o qədər də doğrultmadı. Ən əsası isə bu
frazeologiyada termin problemini yaratdı.
Avropa təcrübəsində işlədilən locution, idiome, expression, sovet dilçilik məktəbində geniş yayılmış
sabit söz birləşməsi, frazeologizm, frazeoloji birləşmə və s. kimi terminlər müxtəlif tədqiqatlarda birbirini əvəz edir, bu termin qarışıqlığı dilçilikdə müəyyən çətinliklər yaradır. Bir ölkədə yaşayan alimlər
belə bu məsələdə fikir müxtəlifliyi nümayiş etdirirlər. Məsələn, ölkəmizdə frazeologiya ilə məşğul olan
alimlərdən, S.Cəfərov “idiom”, “idiomatik ifadələr”, “ibarələrˮ[Cəfərov.1970], S.Murtuzayev
“frazeoloji vahidlərˮ [Murtuzayev,1962], H.Bayramov V.V.Vinoqradovun “frazeoloji birikmə”,
“frazeoloji birləşmə” və “frazeoloji bitişmə” [Bayramov,1978] terminlərindən istifadə edirlər. Bu
terminlərin həm səslənməsi, həm aralarında olan fərq onları qavramaq üçün müəyyən çətinlik yaradır.
Halbuki terminlər anlaşıqlı olmalı, bildirdikləri anlayışları dəqiq ifadə etməlidir. Fikrimizcə,
frazeologizmlərin bölgüsünu hər bir dilin struktur-semantik xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq aparmaq
lazımdır, bu cür bölgülər bütün dillərə eyni şəkildə tətbiq oluna bilməz.
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Bu məsələ ilə bağlı çuvaş dilinin frazeologiyası ilə məşğul olan M.F.Çernov V.Vinoqradovun bölgüsünə
münasibət bildirmişdir. Alimin fikrincə, bu bölgü frazeologizmlərin daxili təsnifinə aiddir. M.F. Çernov
frazeologizmləri bir tipdə birləşdirmiş, onları idiomatik birləşmələr, yaxud idiom-frazeologizimlər
adlandırmış, onların arasında fərqlərin meydana çıxması səbəbini isə idiomatikləşmə dərəcəsində
axtarmağı təklif etmişdir.[Чернов,1985:85-86]
Beləliklə, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, hesab edirik ki, “frazeoloji vahid” termini bütün dillərdə
mövcud olan frazeologizmlərə tətbiq oluna bilər, bu termin həm ümumiləşdirici, həm də dəqiqdir, buna
görə də biz tədqiqat işimizdə bu termindən istifadə edirik.
1950-1960-ci illərdən frazeologiya nəzəriyyəsi bir neçə istiqamətdə inkişaf etməyə başlayır. Bu dövrdə
frazeologiyaya bir çox monoqrafiyalar, məqalələr, dissertasiyalar həsr olunur, frazeoloji lüğətlər tərtib
olunur, frazeoloji məsələlər ayrı-ayrı mövqelərdən şərh edilir, bu mövzuda elmi konfranslar, seminarlar,
diskussiyalar təşkil olunur. Ən çox diqqət mərkəzində olan və mübahisə doğuran məsələlərdən biri
frazeologiyanın hüdudları məsələsi olub. Dünya frazeoloqları arasında bu məsələ ilə bağlı iki əsas fikir
formalaşmışdır : frazeologiyanın geniş və dar mənada qəbul olunması.
Frazeologiyanı geniş mənada qəbul edən tədqiqatçılar dildə hazır şəkildə işlənən, məcazi mənaya malik
olan, struktur cəhətdən müxtəlif, o cümlədən cümlə strukturuna malik ola bilən sabit söz birləşmələrini
frazeologiyaya daxil edirlər. Bu yanaşmanın tərəfdarları rus tədqiqatçıları İ.Çernışova, A.A.Bulaxovski,
N.M.Şanski, V.L.Arxanqelski, O.S.Axmanova, A.V.Kunin, R.N.Popov, Q.M.Qalkina-Fedoruk,
S.Q.Qavrin, Y.R.Qepner, Azərbaycan tədqiqatçıları A. Qurbanov, M.Hüseynzadə, S.Cəfərov,
Ə.Dəmirçizadə, M.Adilov, N.Seyidəliyev, N.Vəliyeva, G.Sadıxova, həmçinin alman frazeoloqu F.
Zeyler və digərləridir.
Frazeologiyanı dar mənada qəbul edənlər dildə hazır şəkildə işlənən sabit söz birləşmələrinin hamısını
deyil, onlardan yalnız dil vahidinə ekvivalent olan, məna və quruluşca parçalanmayan ifadələri
frazeologiyaya daxil edirlər. Bu yanaşmanın tərəfdarları Avropa tədqiqatçıları F.de Sossür, Ş.Balli, rus
tədqiqatçıları V.V.Vinoqradov, A.İ.Molotkov, N.N.Amosova, V.P.Jukov, Y.A.İvannikova,
A.M.Babkin, S.İ.Ojeqov, O.S.Axmanova, V.L.Arxangelski, Azərbaycan tədqiqatçıları M.Tağıyev,
H.Bayramov və başqalarıdır.
1970-90-ci illərdə frazeologiya müasir dilçilikdə, artıq özünü təsdiq etmiş bir elm sahəsi kimi, bir çox
alimlərin tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. İngilis dilinin frazeologiyası sahəsində J.B. Xiton, U. Friman,
N.N.Amosova, A.V.Kunin, İ.V.Arnold, A.İ.Alyoxina, N.D.Şmelyov, alman dilinin frazeologiyası ilə
İ.İ.Çernışova, Azərbaycan dilinin frazeologiyası sahəsində H.Bayramov, M. Hüseynzadə, S.Cəfərov,
A.Qurbanov, rus dilinin frazeologiyası sahəsində M.Tağıyev, N.Şanski fundamental əsərlər, frazeoloji
lüğətlər dərc etdirmişdilər.
1990-2000-ci illərdə frazeologiya aləmində daha çox müqayisəli-tipoloji tədqiqatlar yaradılır. Məsələn,
fransız-rus dillərinin müqayisəli frazeologiyası ilə V. Qak; fransız-Azərbaycan dillərinin frazeologiyası
ilə G.Sadıxova; ingilis-Azərbaycan dillərinin frazeologiyası ilə Ə.Hacıyeva, N.Vəliyeva, T. Quliyev;
ingilis-rus dillərinin frazeologiyası ilə A.V.Kunin, D.İ. Keviseleviç; alman-rus dillərinin frazeologiyası
ilə A.D. Rayxşteyn məşğul olublar.
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Bu tədqiqatlar linqvistik axtarışların sərhədini genişləndirir, tədqiqata qohum olmayan, müxtəlif sistemli
dillər cəlb olunur, iki və ya üç dilin frazeologiyası müqayisə olunur və bununla da yeni istiqamətin –
müqayisəli-tipoloji frazeologiyanın əsası qoyulur.
“Müxtəlif dil faktlarının müqayisəsi həmin dillərin spesifik xüsusiyyətlərini dərk və xarakterizə etməyə
daha yaxşı imkan verir. Müqayisə üsulu həm də dilin daxili inkişaf qanunlarını aşkar etmək üçün mühüm
amillərdən biri sayılırˮ. [Смирницкий,1953:56]
Frazeoloji vahidlərin aksioloji aspektdə təsviri və təhlili istənilən xalqın dəyərlər dünyası ilə tanış olmaq
üçün
geniş
imkanlar
yaradır.
Təsadüfi
deyildir
ki,
son dövrlərdə bu istiqamətdə ciddi araşdırmalar aparılmış, maraqlı fikirlər irəli sürülmüşdür.
Azərbaycanda bu məsələ ilə bağlı akademik Kamal Abdullanın çox maraqlı araşdırmaları var. Alim öz
yaradıcılığında dilimizdə işlənən bir çox ifadələri aksioloji aspektdə təhlil edir və bununla da, bir çox
məsələlərə aydınlıq gətirir. K.Abdullanın fikrinə görə, dilimizdə işlətdiyimiz bir çox ifadələr xalqımızın
inanc sistemi ilə sıx əlaqəlidir: “Dastanın qəhrəmanı qardaşını dağa, suya … bənzədir (…) Və orası da
var ki, öz köküylə bu bənzətmə real bir inanca, sadəlövh də olsa inanca
dirənməlidir”.[Abdulla,1999:48]
L.Bayramova müxtəlif strukturlu və genetik baxımdan bir birinə qohum olmayan dillərin materialı
əsasında milli dəyərlərin frazeoloji konseptuallaşması məsələsi ilə dərindən məşğul olub. Alimin
fikrincə, “əsas dəyərlər və anti-dəyərlər cəmiyyətin şüurunda kodlaşdırılır və frazeoloji diadalarda əks
olunur”.[Байрамова,2008:300]
“Frazeoloji diada” məfhumu ilk dəfə L.Bayramova tərəfindən işlədilib, bu termin vasitəsi ilə frazeoloji
materialın təsnifatı daha səmərəli şəkildə aparıla bilər. Bu prinsipə əsasən, frazeoloji vahidlər “YalanHəqiqət”, “Pis-Yaxşı”, “Sevgi-Nifrət” bildirən dəyərlər ətrafında birləşir və tədqiq olunur. Frazeoloji
diada universal dəyərlərin frazeoloji konseptuallaşmasının milli xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Bu
prinsiplə aparılan tədqiqatlar müxtəlif dillərin müqayisəli şəkildə öyrənilməsində böyük əhəmiyyət kəsb
edir. Əldə olunan nəticələr universal dəyərlərin müxtəlif dil mədəniyyətlərində necə əks olunduğunu
daha aydın şəkildə nümayiş etdirir.
1999-ci ildə Avropa Frazeologiya Cəmiyyəti (EUROPHRAS) təsis olunub. Bu beynəlxalq qurumun
əsas missiyası müasir frazeologiya problemlərinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransların, seminarların
təşkili ilə yanaşı, bu sahədə yazılan əsərləri işıqlandırmaq və elmi dairələrə təqdim etməkdir.

SONUÇ
Müqayisəli-tipoloji frazeologiya bu gün də aktuallığını qoruyub saxlayır, lakin XX əsrin sonunda
yazılan işlərdən fərqli olaraq, müxtəlif dillərin struktur-qrammatik və leksik xüsusiyyətləri
tədqiqatçıların nəzərini o qədər də cəlb etmir.
XXI əsrin tədqiqatları daha çox linqvo-kulturoloji, koqnitiv-aksioloji aspektlərdə aparılır. Bu tendensiya
dünyada gedən qloballaşma şəraitində xalqların milli-mədəni kimliyinin qorunub saxlanması üçün
böyük əhəmiyyət kəsb edir.
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Özet
Dünyanın kadim kültür merkezlerinden biri olan Gencebasar'daki sanat merkezlerinin tarihi çok eskilere
dayanmaktadır. Elverişli iklim koşulları, zengin doğal hammadde kaynakları, tarım ve hayvancılık
ürünleri, eski çağlardan beri bu bölgede el sanatlarının ortaya çıkması ve gelişmesi için elverişli koşullar
yaratmıştır. Gencebasar bölgesinde kuruluş tarihi Taş Devri'ne kadar uzanan zanaatkarlık büyük bir
gelişme göstermiş ve burada çeşitli sanatçılarla sanat merkezleri kurulmuştur. Kaynaklara göre deri,
şapka, ayakkabı işleme sanatı, tabaklama, boyama, dokuma, kürkçülük gibi merkezileşmiş zanaatların
gelişmesi o dönemde ülke ekonomisinde, yaşamında ve ticari ilişkilerin genişlemesinde büyük önem
taşıyordu. Aynı zamanda bu zanaat organizasyonları sanat ve mesleklerin düzenlenmesinde önemli bir
rol oynamıştır.
Gencebasar'da el sanatlarının artması bölgenin ekonomik hayatında da artışa yol açmış, hem iç hem de
dış ticaret ilişkilerinin genişlemesinde önemli rol oynamıştır. Bu dönemde Gencebasar sanatçılarının ve
ürünlerinin satışı sadece iç ticaretle sınırlı kalmamış, sınırlarını da aşmıştır.
Makale, tarihin belirli dönemlerinde profesyonel bir alan haline gelen el sanatlarının yönetiminde
önemli rol oynayan sanat merkezlerinin faaliyetlerini ayrıntılı olarak ele almaktadır. Ayrıca Gencebasar
bölgesindeki zanaatkarlığın durumu, mamul ürünlerin üretim düzeyi, bu ürünlerin ticari ilişkilerdeki
yeri tasnif edilerek, soruna ilk defa komple yaklaşım planlanmaktadır.
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El sanatlarının kapsamlı ve karşılaştırmalı bir analizine dayanarak, Ermeni bilim adamlarının bu alanları
Ermenileştirme girişimleri ortaya çıkarılmış ve bölgede yapılan el sanatlarının Azerbaycan Türklerine
ait olduğu kanıtlanmıştır.
Makale ilk kez Gencebasar bölgesinde faaliyet gösteren zanaatkarlık alanlarını sistematik olarak
araştırıyor ve analiz ediyor. Ayrıca bölgede faaliyet gösteren bir takım sanatlar ve bu alanların üretim
düzeyleri ilk defa sistematik olarak incelenmiştir. Aynı zamanda, zanaatkarlığın gelişmesi ve elde edilen
ürünlerin analizi sonucunda sanatın nüfusun ekonomik yaşamına etkisi hakkında gerçeklerden
bahsediyoruz.
Genel olarak konuyu araştırmaktaki temel amacımız, alanda çalışan sanatçıların ürünlerini kayıt altına
almak, toplamak, analiz etmek, XIX. yüzyılın sonlarında - XX. yüzyılın başlarında ortaya çıkan
kültürümüzün bir kaynağı olarak incelemektir. Bu eserlerin amaçlarından biri de atalarımızın eski
çağlardan günümüze kadar olan yaşam tarzlarının karşılaştırmalı bir incelemesini yapmak, onları
tarihsel bir kaynak olarak incelemek, eserlerinin hangi sanat dalına ait olduğunu incelemektir. el
sanatları aittir.
Anahtar kelimeler: tarih, etnografya, el sanatları, merkez, sanat, deri işleme sanatı, ticaret.

Abstract
The history of art centers in Ganjabasar, one of the ancient cultural centers of the world, dates back to
ancient times. Favorable climatic conditions, rich natural raw material resources, agricultural and
livestock products have created fertile conditions for the emergence and development of crafts in this
region since ancient times. History of the establishment in the Ganjabasar region Craftsmanship dating
back to the Stone Age has undergone a great development, and art centers with various artists have been
established here. According to the sources, the development of centralized crafts such as tannery, hatmaking, shoemaking, leather-dressing, dyeing, weaving, fur-making was of great importance in the
country's economy, life and expansion of trade relations at that time. At the same time, these craft
organizations have played an important role in regulating the arts and professions.
The increase in handicrafts in Ganjabasar has led to an increase in the economic life of the region, as
well as played an important role in expanding both domestic and foreign trade relations. During this
period, the sale of Ganjabasar artists and their products was not limited to domestic trade, but also went
beyond its borders.
The article discusses in detail the activities of art centers, which play an important role in the
management of crafts that have become a professional field in certain periods of history. Also, it is
planned to classify the state of craftsmanship in the Ganjabasar region, the level of production of
manufactured products, the place of these products in trade relations, and for the first time to approach
the problem in a complex way.
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On the basis of a comprehensive and comparative analysis of handicrafts, the attempts of Armenian
scholars to Armenianize these fields were exposed, and it was proved that the handicrafts made in the
region belonged to Azerbaijani Turks.
For the first time, the article systematically researches and analyzes the areas of craftsmanship operating
in the Ganjabasar region. Also, a number of arts operating in the region and the level of production of
these fields were studied systematically for the first time. At the same time, we are talking about the
facts about the impact of the arts on the economic life of the population as a result of the development
of craftsmanship and the analysis of the products obtained.
In general, the main purpose of researching the topic is to record, collect, analyze the products of artists
working in the field, to study them as a source of our culture, which originated in the late XIX - early
XX centuries. One of the goals is to make a comparative study of the way of life and way of life, to
analyze it as a historical source, and to find out what field of art the art products belong to.
Keywords: history, ethnography, crafts, center, arts, leather, trade, household

GİRİŞ
Dünyanın qədim mədəniyyət mərkəzlərindən olan Gəncəbasarda sənətkarlığın meydana gəlməsinin
tarixi qədim dövrlərdən başlayır. Əlverişli iqlim şəraiti, zəngin təbii xammal ehtiyatları, əkinçilik və
maldarlıq məhsulları bu bölgədə tarixin erkən çağlarından sənətkarlığın yaranması və inkişafı üçün
münbit şərait yaratmışdır. Gəncəbasar bölgəsində yaranma tarixi Daş dövrünə gedib çıxan sənətkarlıq
böyük inkişaf yolu keçmiş, burada müxtəlif sənətkarların cəm olduğu sənətkarlıq mərkəzləri
yaradılmışdır. Mənbələrin verdiyi məlumata görə, dəriçilik, paparçılıq, toxuculuq, dabbaqlıq,
boyaqçılıq, sərraclıq, kürkçülük və s. mərkəzləşmiş sənətkarlıq sahələrinin inkişafı o dövrdə ölkənin
iqtisadiyyatında, məişətində, ticarət əlaqələrinin genişlənməsində böyük əhəmiyyətə malik olmuşdur.
Eyni zamanda bu sənətkarlıq təşkilatları sənət və peşə sahələrinin tənzimlənməsində də mühüm rol
oynamışdır.
Gəncəbasarda sənətkarlıq məhsullarının artması bölgənin iqtisadi həyatının yüksəlişinə səbəb olmaqla
yanaşı, həm daxili, həm də xarici ticarət əlaqələrinin genişlənməsində də əhəmiyyətli rol oynamışdır.
Bəhs olunan dövrdə Gəncəbasar sənətkarlarının və onların hazırladıqları məhsulların alveri yalnız
ölkədaxili ticarət əlaqələri ilə məhdudlaşmamış, həmçinin onun hüdudlarından kənara da çıxmışdı.
Gəncəbasar bölgəsi təsərrüfat-iqtisadi resurslarının bolluğuna görə Azərbaycanın digər bölgələri ilə
müqayisədə öncül yerlərdən birində olmuş, burada əkinçilikdən sonra maldarlıq da aparıcı təsərrüfat
sahələrindən biri olduğuna görə, ənənəvi kustar sənət sahələrini ucuz xammal ilə təchiz eləməkdə
seçilmişdir.

102

Tartışma
XIX-XX əsrin əvvəllərində Gəncəbasar bölgəsi əhalisinin böyük bir hissəsi sənətkarlıqla məşğul
olmuşdur. Bölgənin gön-dəri xammalından istifadə etməklə öz fəaliyyətini düzənləyən sənət
sahələrindən biri də dəriçilik olmuşdur. Hələ daş dövründə, ovçuluğun ilk çağlarından etibarən vəhşi
heyvan dərisi insanların məişətinə daxil olmuşdur. İbtidai insanlar heyvan dərisindən təbii halda
bürüncək, yatacaq və digər bəsit məişət əşyaları kimi istifadə etmişlər. Arxeoloji qazıntılardan əldə
edilmiş qaşov, biz, bıçaq kimi kəsici, deşici, pardaxlayıcı, qaşıyıcı əmək alətləri son Paleolit dövründən
başlayaraq ibtidai insanların dəri emalı ilə məşğul olduqlarını sübut etməkdədir. Hələ toxuculuq
sənətinin meydana gəlmədiyi Paleolit və Mezolit dövrlərində ibtidai insanların əsas geyimləri dəri
bürüncəklər olmuşdur. İbtidai insanlar ovladıqları heyvanların ətini yemiş, dərisini isə yağ-piy
qalıqlarından qaşovlayıb təmizləmiş, sümük bizlər vasitəsilə deşib bir-birinə ağac sıyrıqları ilə bağlamış
və beləliklə, primitiv bürüncəkıər əldə etmişlər. Герман,1873:192
Azərbaycan sənətkarlığının tədqiqatçısı A.N.Mustafayev yazır ki, Neolit, Eneolit dövrlərində dəriişləmə
mexaniki üsullsrla başa gətirilirdisə, artıq Tunc dövründə dabbaqlıq məşğuliyyətinin müstəlil sənət
sahəsinə çevrilməsi baş tutmuşdur. Bunu Azərbaycanın təsərrüfat həyatının bütün gedişatı, əkinçilik və
maldarlığın intensiv inkişafı, ikinci böyük ictimai əmək bölgüsü olan sənətkarlığın meydana gəlməsini
zəruri edən sosial-iqtisadi şəraitin özü hazırlamışdır. [Mustafayev,2007: 426]
Gəncəbasarda dəriçiliyin ən geniş yayılmış sahələrindən biri dəri emalı (dabbaqlıq) olmuşdur.
K.Xatisovun yazdığına görə, gön-dəri istehsalı Zaqafqaziyada (Cənubi Qafqaz - V.V) ən qədim sənət
sahələrindən birinə aid edilir. Bütün XIX əsr ərzində Azərbaycanda, eləcə də Gəncəbasarda sənətin bu
sahəsi güclü şəkildə inkişaf etdirilmişdir. Qeyd edək ki, XIX əsrin əvvəllərinə kimi Gəncə şəhərinin
özündə (Böyük Bağmanda) Dabbaqlar basalağı olmuş və burada ağsaqqalı Süleyman Həsən oğlu olan
Dabbaqlar tayfası yaşamışdır. XVIII-XIX əsrlərin hüdudunda Gəncənin özündə onların 7 dəri emalı
emalatxanası (dabbaqxanası) mövcud olmuşdur.1859-cu ildə burada 22 nəfər dabbaqçı qeydə
alınmışdır. 1868-ci ildə artıq şəhərdə 88 dabbaq qeydə alınmışdısa, 90-cı illərin ortalarında 130
sənətkarın çalışdığı 17 dabbaqxana (illik istehsalı 31900 man) olmuş, 1915-ci ildə isə onların sayı 109a enmişdi. [Məmmədov,1987:27-28]
Gəncənin yaşlı-ahıl sakinləri hələ də dabbaq Məşədi Əliqulunun, Rzaqulunun adlarını yaxşı
xatırlayırlar. Əvvəllər müstəqil məhəllə olan Dabbaqlar sonralar Əttarlar məhəlləsi ilə birləşmişdir.
Dabbaq emalatxanaları adətən yaşayış evlərinin I mərtəbəsində, bəzən də çay kənarına yaxın olan ayrıca
tikilidə yerləşirdi. Dərinin emalı (aşılanması) prosesini təsvir edən K.Xatisov yazırdı ki, “əvvəcə dərini
dörd gün müddətində çayda isladıb orada saxlayır, sonra 20 gün müddətində kəpəkdən hazırlanmış yalda
saxlayır, bundan sonra isə dərini duzlayır, daha 3 gündən sonra sarağan adlanan bitkinin yarpaqlarından
xüsusi hazırlanmış məhlula salaraq yenidən 20 gündən sonra bir daha duzlayır, heyvan piyi ilə yağlayıb
gün altında qurudurdular. [Кустарные промыслы Закавказского края,1891: 352]
E.T.Babayev mənbələrə əsaslanaraq qeyd edir ki, keçmiş Gəncə xanlığında əl ərzində 400 m
iribuynuzlu, 600 m. isə xırdabuynuzlu heyvan dərisi aşılanırdı. [Бабаев, 2003:79] Bir faktı da qeyd edək
ki, hələ xanlıqlar dövründən Azərbaycan şəhərlərində digər sənətkarlıq sahələri kimi gön-dəri emalı da
ayrı-ayrı şəxslərə icarəyə verilirdi.
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Xanlıqlar dövrünün sənətkarlığını tədqiq edən C.M.Mustafayev mənbələrə və arxiv sənədlərinə
istinadən göstərir ki, icarə haqqı nəinki müxtəlif xanlıqlarda, hətta eyni xanlığın daxilində belə, müxtəlif
idi. Bu əyani olaraq Naxçıvan xanlığının timsalında aydın görünür. Məsələn, Naxçıvan şəhərində hər
öküz dərisinin emalına görə gümüş pulla 70 qəpik, dana dərisinin emalına görə 35 qəpik toplanırdısa,
Ordubadda adlanı çəkilən dərilərin emalına görə müvafiq olaraq 60 və 30 qəpik toplanırdı. Naxçıvan
xanlığı ilə müqayisədə Gəncə xanlığında icarə haqqı xeyli az idi. Cavad xanın dövründə (1786-1804)
burada hər iribuynuzlu mal-qara dərisinin emalına görə 10 qəpik, at və maral dərisinin emalına görə 5
qəpik, keçi dərisinin emalına görə isə 1,5 qəpik pul toplanırdı. Çox ehtimal ki, bu Naxçıvan xanlığına
nisbətən Gəncə xanlığında dabbaqların ucuz xammalla daha yaxşı təmin olunması ilə əlaqədar idi.
[Mustafayev, 2002:106] Qeyd edək ki, xalq üsulları ilə dəriaşılama əsasən Gəncəbasarın maldar elatları
arasında geniş yayılmışdı. Şəhərin özündə isə mürəkkəb texnoloji proseslərlə müşaiyət olunan peşəkar
dabbaqlıq mövcud olmuşdur. 1898-ci ildə təkcə Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasında 99 dabbaq
fəaliyyət göstərmişdir. [Гулишамбаров, 1904:209]
Bölgədə ənənəvi dabbaqlıq məmulatları olan gön, sağrı, ətvi, tumac, xəz dəri, müşkü (kosala) dəri ilə
işləyən sənət sahələrində (papaqçı, kürkçü, çarıqçı, başmaqçı, çəkməçi, sağrıcərdlik, sərraclıq, dəridən
məişət qabları istehsal edən və s.) başlıca xammal (material) dəri hesab olunurdu. Statistik məlumatlara
nəzər salsaq, Gəncəbasarın dəriçilik sənəti ilə məşğul olan ustaları arasında Azərbaycanda olan 650
papaqçıdan 64-ü, xeyli kürkçü, bütün kəndlərdə çarıqçı, 75 nəfər başmaqçı və çəkməçi (1817-ci il
məlumatına görə onların sayının 100 nəfər olduğu göstərilir, 4 yəhərçi-sərrac və s. olduğu aydın olar.
[Həsənov,2018:153-154]
Dəridən məişət qabları hazırlayan dəri ustaları daha çox eymə, tejən, cılğı, motal dərisi, dağarcıq, tuluq,
tuluq nehrə və s. istehsalına üstünlük verirdilər. Maldar elatlar çox zaman bunları özləri düzəldirdilər.
Məsələn, gündəlikdə daha çox gərəkli olan və yağ əldə etmək üçün istifadə edilən tuluq nehrəni “inək,
qoyun və keçi dərisindən düzəldirdilər. Adətən, keçi dərisindən hazırlanan tuluq daha davamlı olurdu.
Kəsilmiş heyvanın dərisini soyub astarına çevirir, duz vurub bir qədər qurudurlar. Sonra isə dərinin
yununu yolur və yolunmuş dərini bir heçə müddət qurudurlar. Dərinin qollarına çilik keçirib möhkəm
bağlayır və tuluq hazırlayırlar. Tuluq sonra bir qədər suda isladıldıqdan sonra ondan istifadə edilir. Dəri
nehrələrdə tez yağ almaq üçün tuluğun içərisinə az miqdarda yığıntı töküb ağzını bağlayır və əllə
çalxalayaraq yağ hasil edirlər. Əksər hallarda isə tuluq da, ağac nehrə kimi, çatmadan və ya dam
milindən asılaraq çalxalanır”. [Rəcəbov, 1977, 55]
Gəncəbasar əhalisi qarında saxlanan yağ və şora, eymə və tejəndə olan ayran və qatıq süzməsinə, motal
şoru və pendirinə, eləcə də cılğı pendirinə üstünlük verir, çox zaman bu ərzaq məhsullarını maldan
elatlardan və bölgənin bazarlarrından (həftəbazarlarından) gah satınalma yolu ilə, gah da mübadilə
vasitəsilə əldə edirdilər. Eymə və tejəndə həmçinin yağ hasil etmək üçün yığıntı qatığını da saxlayırdılar.
Hər iki dəri qab mahiyyətcə eyni olsa da , ölçülərinə görə fərqlənirdi. Belə ki, eymənin həcmi tejənə
nisbətən kiçik olurdu. [Həvilov,1991:77] Xoşbulaq yaylaqlarında, Ceyrançöl qışlaqlarında köçmə həyat
hərzi keçirən maldar elatlar bölgə əhalisini həm süd-ağartı məhsulları, həm də gön-dəri məmulatı
(dəridən məişət qabları) ilə təhciz edirdi.
XIX əsrdə Azərbaycanın gön-dəri məmulatları istehsalının başlıca mərkəzləri (Şamaxı, Şəki, Cavad,
Ərəş, Şuşa qəzaları) arasında Gəncə qəzasının da adı çəkilirdi. Onlar təkcə Azərbaycanda deyil,
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ümumiyyətlə, Cənubi Qafqazda gön-dəri məmulatı istehsalının qabaqcıl mərkəzləri sayılırdılar.
[Mustafayev, 2007:427-428]
Bölgənin papaqçı dükanlarında usta və onun şagirdləri müxtəlif növ dəri papaqlarla əhalini tam təmin
etməyə qabil idilər. Gəncə şəhərinin özündə bəhs olunan dövrdə ayrıca “Papaqçılar” məhəlləsi vardı ki,
burdakı sənətkarlar əsasən papaq tikib satmaqla güzəran keçirirdilər. Burada ayrım papağı, Krım və Orta
Asiyadan gətirilmə qaragül dərisindən tikilən papaq – “Buxara papaq” (qaragül dərisinin rənginə
müvafiq olaraq “Buxara papaq”lar qara (ərəbi papaq), çal (Şirazi papaq və ya çalpapaq) və qızılı, yaxud
gümüşü (sür papaq) kimi müxtəlif adlarla məlum idi. Bu cür papaqların başlıca müştəriləri bəylər,
əsilzadələr, qoçular, varlı tacirlər və b. idi), yerli börkçü-ustalar tərəfindən tikilən “daqqa papaq” və
“qələmi papaq” (“şikarı papaq”, “qacarı papaq” və “qoçu papağı”), “kazak papağı”, “ləzgi papağı”,
“çərkəzi papaq”, “noqay papağı”, “aşıq papağı” və s. kimi çox müxtəlif papaq növləri tikilir, elə dükanın
özündəcə xırıd edilirdi. Azərbaycanın bütün bölgələrində olduğu kimi, Gəncəbasarda və xüsusilə Gəncə
şəhərinin özündə “papağın biçilib tikilməsi ilə peşəkar ustalar məşğul olurdular. Papaqçı dükanı həm
istehsal, həm də satış məqsədi güddüyündən, çox vaxt bazar və karvansaralarda yerləşirdi... Papaqçı
dükanlarının hər birində bir nəfər usta və bir neçə köməkçi kargər və şagird işləyirdi. Papaq ustası eyni
zamanda dükanın sahibi idi. İstehsalın təşkili, xüsusilə xammalın əldə olunması və aşılanıb boyanması
məsələləri ilə yanaşı, materialın biçilməsi əməliyyatı ilə bilavasitə usta özü məşğul olurdu. Tikiş işlərini
çox vaxt kargər (xəlfə) görürdü. Papaqçılıq sənətində qayçı, iynə, üskük, ütü, ülgü, miz, papaq qəlibi və
s. kimi bir sıra zəruri istehsal ləvazimatı işlənirdi”. [Mustafayev,2007:436-437]
Bölgədə dəriçilik sənəti sahələrindən biri də kürkçülük olmuşdur. “Mövsümi səciyyəli kişi geyimləri
arasında bir neçə aşılı qoyun dərisindən tikilən kürk əhəmiyyətli yer tuturdu. Azərbaycanda (eləcə də
Gəncəbasarda – V.V.) kürkün müxtəlif biçim üsulu ilə hazırlanan “kaval kürk” (buna bəzi etnoqrafik
bölgələrdə “sallama kürk” və “üzlü kürk” də deyirdilər) və “geyinmə kürk” (“çoban kürkü”) kimi iki
növü geniş yayılmışdı. Əsasən maldar elatların mövsümi geyim növü olan geyinmə kürk 4-5 qaba
aşılanmış qoyun dərisindən kustar üsulla hazırlanır, tikişləri kobud olur, üzərində heç bir bəzək-naxış
elementi olmurdu. Çox zaman belə kürklər əhalinin özü tərəfindən biçilib-tikilirdi. Kaval kürk isə
yüksək keyfiyyətlə zərif aşılanmış 9-10 qoyun dərisindən yunu içəri olmaqla biçilib-tikilir, dekorativ
bəzək səciyyəsi daşıyan qolları və ətəyi topuğa qədər uzun olurdu. Qolları bütöv (yalançı) olduğundan,
onu çiyinə salmaqla geyirdilər. Kaval (sallama) kürk varlı zümrələrin və şəhər əhalisinin geyim dəstinə
daxil idi. Belə kürkdən zəvvar və çarvadarlar səfər zamanı yatacaq kimi də istifadə edirdilər. Xalq
arasında kaval (sallama) kürk daha çox “Xorasan kürkü” adı ilə məlum idi. Onu Xorasana, Məşhədə,
Ərdəbilə, Kərbəlaya gedən zəvvarlar gətirirdilər. Bundan başqa, belə kürkü Ön Asiyadan gətirilən zərif
aşılanmış dəridən yerli sənət mərkəzlərində (Gəncə, Şuşa, Şamaxı, Bakı, Naxçıvan) sifarişlə işləyən
usta-kürkçülər də hazırlayırdılar. Bir qayda olaraq, kürkün üzünü onu geyənin yaş mənsubiyyətinə
uyğun olaraq qırmızı, sarı, qara, qəhvəyi rənglərlə boyayır və əlvan rəngli ipək saplarla naxışlayırdılar.
Kürk uzun zaman istifadəyə yararlı olduğundan, onu qiymətli hədiyyə kimi əziz qonağa, hörmətli
şəxslərə bağışlayırdılar. Kürk həm də miras kimi atadan oğula qalırdı”. [Vəliyev,2010:126-127] Kürkçü
ustalar qəssablardan aldıqları açma soyulmuş dərini yaxşıca aşıladıqdan sonra [Mustafayev,2007:437438] astar üzünü doğanaq və xüsusi olaraq bu məqsədlə işlədilən şüfrə vasitəsilə sürtüb yumşaldırdılar.
Bundan sonra dərinin astar üzü təbaşirlə ağardılır, xüsusi düzəldilmiş töyrə dəzgahında tarım çəkilərək
töyrə ilə də sürtülür, kənarları cəfa aləti ilə qaşınırdı. Bundan sonra dərinin biçilib kürk tikilməsi
əməliyyatı yerinə yetirilirdi. Biçməni usta özü, tikilişini isə kargər və şagird həyata keşirirdi. Kustar
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sənət və ya xırda əmtəə istehsalı xarakterində olan kürkçülük sənəti, bir qayda olaraq, həm buyurtma
(sifarişlə) həm də bazarı məmulat istehsalı ilə fəaliyyətini davam etdirirdi .[Mustafayev, 2007:438]
Gön-dəri məmulatından hazırlanan çarıq və çəkmə istehsalı çarıqçılıq və çəkməçilik sənətinin də
yaranmasını labüd etmişdi. Çarıq hazırlanması, çarıq növləri və çarıq materialları haqqında “Kişi ayaq
geyimləri” bölməsində geniş məlumatlar verildiyindən, onu təkrarlamaq istəmirik. Çəkməçilik sənətinin
məmulatı olan çəkməyə gəldikdə isə, altlığı aşılı göndən, ayaqlığı kosaladan, “qunc” adlanan uzun
boğazı xrom, tumac və ya müşküdən tikilən uzunboğaz çəkmə kişi və qadın geyim dəstinə daxiı idi.
Çəkmənin ayaqlığı biçim etibarilə başmaqla tipoloji oxşarlıq təşkil edirdi. Çəkmənin boğazlığı arxa
tərəfdən calandıqdan sonra topuğa və pəncəyə birləşdirirlirdi. Çitməsi (uc hissəsi) geriyə doğru qatlanıb
əyilmiş uzunboğaz çəkməni, əsasən, at belində gəzən varlı-hallı kişilər geyərdilər. Uzaq yol gedən
zaman atı mahmızlamaq üçün çox vaxt çəkmənin dabanına “mahmız” keçirərdilər. Varlı elat qadınları
da çox vaxt səfərə atla çıxdıqlarından, ayaqlarına uzunboğaz çəkmə geyərdilər. XIX-XX əsrin
əvvəllərində gəlin köçən qızların da ayaqında uzunboğaz çəkmənin olması vacib idi. Uzunboğaz çəkmə
xüsusilə maldar elatların yuxarı təbəqələri arasında geniş yayılmışdı. Quncundan (boğazından) tutulub
yuxarı “çəkmə” (dartma) üsulu ilə geyildiyi üçün, görünür, ona “çəkmə” deyilirdi. XIX əsrdə
Azərbaycanın çəkmə istehsalı mərkəzləri arasında Gəncə şəhəri xüsusi yer tuturdu. 1849-cu ildə burada
75 nəfər çəkmə ustası çalışırdı. Gəncə qadınlarına məxsus çəkmələr məxmərdən tikilməklə, üstü
təkəlduz, güləbətin tikmə və s. ilə bəzədilirdi. Gəncəbasarın yanları hörmə rezinli, xrom və ya adi
aşılanmış göndən tikilmiş alçaqdabanlı, uzunboğaz çəkmələri təkcə bölgədə deyil, Azərbaycanda adla
söylənirdi.
Uzaq keşmişdən XX əsrin ortalarına kimi bölgədə ənənəvi qadın və kişi geyim dəstində əsas ayaqqabı
növü olan başmaq “zənanə” (qadın) və “mərdanə” (kişi) ölmaqla iki növdə hazırlanmışdır. Qadın
başmağı da öz növbəsində “zənanə”, “miyanə” (orta) və “qız başmağı” kimi üç ölçüdə tikilirdi və
sifarişdən asılı olaraq yüksək zövq ilə bəzədilirdi. Uc hissəsi yuxarı qatlanmış formada tikilən belə
başmaqlar, ayaqda gözəl görünsün deyə, əlvan saplarla və ya qızılı simlərlə tikilir, daban oturacağına
əlvan parçalardan “döşəmə” qoyulurdu. Varlılarda başmağın daban döşəməsi gümüşdən və ya qızıldan
kəsilən lövhəyə tutulur, ətrafına bəzəklər (naxışlar) salınırdı. Başmağın pəncə üstü qalın parçadan
(məxmərdən) tikildikdə, onun üzərini güləbətin tikmə ilə bəzəyirdilər. Başmaqlar çaxmapiləklərlə (qızıl
və ya gümüş), güləbətin və muncuq tikmələrlə tərtiblənirdi. Keçmişdə başmaqların çaxmapiləklərlə
bəzədilməsi geniş dəbdə olmuşdur. Belə bəzəklər qızıl, gümüş, mis metallarından qəlibkarlıq üsulu ilə
hazırlanırdı. Hazır lövhələr müəyyən forma əsasında başmağın üz hissəsinə tikilirdi. Bölgənin kişi
başmaqlarının üzü bəzəksiz olmaqla (adətən qara rəngli müşküdən tikilirdi), hündür dabanına nal
vurulur və əsas müştərisi isə şəhər əhalisi olurdu. Bölgənin sənət və ticarətinin qızğın olduğu yerlərində
başmaq və çəkməçi dükanlarına rast gəlmək mümkün idi.
Sərraclıq sənətinin də başlıca istehsal materialından biri dəri məmulatı idi. Adətən, yəhət dəstinin üzəngi
qayışı, tapqır, qarınaltı, quşqun, qancığa bağları, yüyən, sinəbənd, bir cüt qıçaltı (tərlik), qaşlıq, qaltaq
üzlüyü, yəhəriçi və s. hissələri aşılanmış dəridən hasilə gətirildiyi üçün minik yəhərinin hazırlanmasında
qaltaqçılar ilə sərraclar, eləcə də dəmir hissələri (gəm, üzəngi, toqqa və s.) hazırlayan dəmirçilər
müştərək işləyirdilər. Sərraclar və onların köməkçiləri, bir qayda olaraq, yəhərin dəri hissəsinin biçilibtikilməsində cəldə, qayçı iynə sap, biz və mumdan istifadə edirdilər. Yəhərin dəri hissələrinin calanıb
quraşdırılması “quraqetmə” və yaxud da “quraq” adlanırdı. Adətən, quraq tikişini ya kargər, ya da usta
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özü görürdü. Astar tikişləri çox vaxt şagirdə həvalə edilirdi. Tikmə əməliyyatı mərhələ-mərhələ
(calaqları birləşdirmə, astarçəkmə, hazır hissələri birləşdirmə, gülsalma, köbətutma) görülürdü.
[Mustafayev,2007:448] Gəncəbasarlı sərraclar, əsasən, “müsəlman yəhəri” dəstinin hazırlanması ilə
məşğul olurdular. Bölgənin bəy, mülkədar və s. varlı əhalisi arasında “rus yəhəri”, “çərkəzi yəhər”, hətta
“ingilis yəhəri”ndən də istifadə edənlər tapılırdı. Bu tip yəhərlər az halda bölgədə istehsal olunsa da,
böyük əksəriyyəti satınalma yolu ilə kənardan gətirilirdi.

SONUÇ
Beləliklə, gön-dəri məmulatı istehsalı sahəsində yaranan ixtisaslaşma ilə əlaqədar olaraq, bütün
Azərbaycan bölgələrində olduğu kimi, Gəncəbasarda da dabbaqlıq, papaqçılıq, çəkməçilik, çarıqçılıq,
başmaqçılıq, sərraclıq, kürkçülük və s. sənət sahələri mövcud olmuş, burada peşəkarlıq səviyyəsinə
yüksəlmiş el sənətkarları istehsal etdikləri çeşidli dəriçilik məmulatları ilə əhalinin məişət və geyim
ehtiyaclarını yetərincə ödəyə bilmişlər. Bəşərin ibtidasından üzü bəri gön-dəri və ondan hazırlanan
məmulatlar – geyim, ayaqqabı, papaq, yəhər ləvazimatı, yatacaq, müvəqqəti yaşayış evlərinin (dəyə,
alaçıq) örtük materialı, dəri məişət qabları, yəhər dəsti və s. əhalinin gündəlikdə istifadə etdiyi, zamanına
görə yüksək təlabat ehtiyacı kəsb etdiyi zəruri məmulatlar olmuşdur. Sosial-iqtisadi, siyasi, mədənitexniki amillərin fəal müdaxiləsi nəticəsində həyatda, məişətdə, əhalinin güzəranında yaranan ciddi
dəyişikliklər, inkişafın ibtidaidən aliyə, sadədən mürəkkəbə doğru yüksələn xətti dəriçilik məmulatlarını
və onlarla bağlı sənət sahələrindən çoxunu istifadədən sıxışdırıb çıxarsa da, onlardan bəziləri (məsələn,
papaqçılıq, məişət qabları istehsalı) bu ənənənin yadigarı kimi qalmaqdadır.
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Öz
Küreselleşme sürecinin yanı sıra teknolojik gelişmelerin hızlanması ve ticari rekabetin yoğunlaşması,
lojistik köy kavramının literatürde önem kazanmasına neden olmuştur. Lojistik köyler, dış ticaret
faaliyetlerinin yürütüldüğü, taşıma, ve dağıtım işlemlerinin yapılabildiği merkezlerdir. Lojistik
merkezler, kuruldukları bölgede istihdamı destekleyerek yeni iş alanları oluşturma ve ülkelerin
ekonomik faaliyetlerine katkıda bulunarak gelişmişlik düzeylerini artırma olanağı sağlamaktadır. Bu
çalışmada lojistik köylerin gelişimi, önemi, Türkiye'de kurulan lojistik köyler ile kurulan lojistik
köylerin ortak özellikleri analiz edilmiştir.
Lojistik, tüm kurumlar için temel bir gereksinimdir ve firma performansını etkileyen önemli bir
faktördür. Türkiye'de lojistik sektörü her geçen gün gelişmekte ve sektörün ekonomi üzerindeki etkisi
artmaktadır. Lojistik sektörünün ekonomideki potansiyelinin 120 milyar dolar civarında olduğu tahmin
edilmektedir. Bu nedenle lojistik, Türkiye'de en popüler sektörlerden biridir. Lojistik sektörünün önemli
unsurlarından biri de lojistik köylerdir. Sektörün kalbi olan lojistik köyler ile lojistik sektörünün
beklenen performansı arttırılabilir. Lojistik köylerin mevcut durumunun analizi ile lojistik köylerin
güçlü-zayıf yönleri ve fırsat-tehditleri ortaya çıkarılabilecektir. Bu sayede lojistik köylerin ihtiyaçları
belirlenecek ve gerekli adımlar atılabilecektir. Bu çalışmada hali hazırda faaliyette olan lojistik köyler
ele alınacaktır. Analiz sonuçları, lojistik köylerin kapasite ve verimliliğinin artırılmasının ekonomi için
çok önemli olduğuna işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Lojistik, Lojistik Köyler, Lojistik Köy Uygulamaları
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Abstract
In addition to the globalization process, the acceleration of technological developments and the
intensification of commercial competition day by day have caused the concept of logistics village to
gain importance in the literature. Logistic villages are centers where foreign trade activities are carried
out and transportation, distribution and transportation processes can be carried out. Logistics centers
provide the opportunity to create new business areas by supporting employment in the region where
they are established and to increase the level of development by contributing to the economic activities
of the countries. In this study, the development of the logistics villages, their importance, the common
features of the established logistics villages and the logistics villages established in Turkey were
analyzed.
Logistics is a basic requirement for all institutions and an important factor affecting firm performance.
The logistics sector in Turkey is developing day by day and the impact of the sector on the economy is
increasing. It is predicted that the potential of the logistics sector in the economy is around 120 billion
dollars. Therefore, logistics is one of the most popular sectors in Turkey. One of the important elements
of the logistics sector is the logistics villages. The expected performance of the logistics sector can be
increased with the logistics villages, which are the heart of the sector. With the analysis of the current
situation of the logistics villages, the strengths-weaknesses and opportunities-threats of the logistics
villages can be revealed. In this way, the needs of the villages will be determined and necessary steps
can be taken. In this study, logistics villages that are currently operating will be discussed. The results
of the analysis indicate that increasing the capacity and efficiency of logistics villages is very important
for the economy.
Keywords: Logistics, Logistic Villages, Logistic Village Applications

GİRİŞ
Lojistik, hammadde, yarı mamul ve mamullerin ve üretim sürecinin ilk aşamadan tüketim için piyasaya
sunulmasına kadar etkin bir sistematik süreç ile depolanmasının planlanması, uygulanması ve piyasaya
sunulması sürecidir. Günden güne gelişen teknoloji, bilinçli tüketiciler, globalleşme hareketleri lojistik
kavramını da değişime ve gelişime sürüklemiştir.
Türkiye’ nin jeopolitik konumu, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan bir köprü işlevi görüyor
olması ulaştırma, lojistik ve ticari faaliyetler anlamında kritik önem arz etmektedir. Ülkemizin üç
tarafının denizlerle çevrili olması ile birlikte önemli limanlara sahip olması, karayolları, havayolları ve
demiryolları hatları ile zengin ulaşım ağlarına sahip olması lojistik köy kavramının ülkemizde de
gündemde olmasını kaçınılmaz hale getirmiştir.
Lojistik köyler; dış ticaret faaliyetleri ile ilgili tüm süreçleri, ulaştırma, dağıtım, nakliye, gümrükleme,
depolama, raporlama gibi lojistik süreçlerini baştan sona kapsayan faaliyetler bütününü bünyesinde
barındırır. Lojistik köyler, sürdürülebilir kalkınmayı sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunur, yeni
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istihdam alanları sağlayarak işsizliğe katkıda bulunur. Bu sayede ülkelerin gelişmişlik düzeyine de
katkıda bulunur.

LOJİSTİK KÖY KAVRAMI VE GELİŞİMİ
Lojistik köyler, ihracat ve ithalatla ilgili nakliye, lojistik ve eşya dağıtımı ile ilgili tüm faaliyetlerin
işletmeciler tarafından yürütüldüğü merkezlerdir (Karadeniz, Akpınar, 2011: 53). Lojistik köyler,
lojistik ve taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalarla bu konudaki ilgili kamu kurumlarının da
dahil olduğu, ulaştırma alanında depolama, bakım, onarım, yükleme, boşaltma, elleçleme, tartı, yükleri
bölme, birleştirme, paketleme gibi faaliyetlerin minimum maliyet ile gerçekleştirilme imkanı sağlayan
ve taşıma istasyonları arasında hızlı, güvenli, aktarma imkanlarına sahip bölgeler olarak tanımlanır
(Bezirci ve Dündar, 2011: 299). Bu merkezler lojistik hizmetleri sunan kuruluşların bulunduğu
bölgedeki trafik ve çevresel etkilerle alakalı koşullar ile birlikte enerji tüketimini de barındıran çözüm
yollarını kullanmaya çalışan çabalar şeklinde ifade edilir (Yücel ve Koltan Yılmaz, 2019: 73). Kamu
kuruluşu veya özel bir kuruluşa ait olan, lojistik faaliyetlerinin yürütülebildiği, depolama, elleçleme,
yükleme, boşaltma vb. süreçlerin sürdürülebildiği, güvenli, hızlı ve düşük maliyetli süreçlere imkan
veren lojistik amaçlar için tasarlanmış merkezlere lojistik köy demekteyiz (Gün, 2012). Genel ifade ile
lojistik köyler bulundukları bölgedeki trafik, yaşam alanı, çevre düzeni vb. ile ilgili etkilerden bir nebze
de yerleşim yerlerinden daha da uzak bölgelere, içinde genellikle taşımacılığın ilk ve son adımı olan
karayolları ile birlikte demiryolu ve denizyolu faaliyetlerinin de bulunduğu yerde sadece lojistik
kavramı açısından faaliyet gösteren işletmelerin merkezleri olarak ifade edebiliriz. Ayrıca lojistik
köyler; yeşile saygı duyan çözümlerle dağıtımı etkin şekilde sürdürmek, büyük ölçekli firmalara sunulan
imkanlar ile bu firmaların rekabet gücünün artmasına katkı sağlamak, karayolu üzerinde olan ve günden
güne artan trafik sıkışıklığını lojistikte demiryolu kullanımına kanalize etmek, özel sektöre dahil olan
firmaların katkıları ile istihdamı desteklemek ve arazilerin düzgün ve düzenli kullanımı ile çevre
düzenlemelerine katkı sağlamak gibi kurulmuş oldukları bölgelere fayda sağlamaktadırlar (Yücel ve
Koltan Yılmaz, 2019: 73). Lojistik köy tanımlarının haricinde, literatürde bu terimin farklı
adlandırılmaları mevcuttur. Lojistik üs, lojistik merkezi, lojistik park, taşımacılık/yük terminali,
taşımacılık merkezi gibi değişik adlandırmalar bulunulan farklı bölgelere göre değişmektedir (Higgins
ve Ferguson, 2011:26; Meidute, 2005: 106).
Lojistik köy ifadesi, bizim için yeni bir kavram olsa da dünyada uzun zamandır üzerinde durulan bir
unsur olarak kabul edilir. Ayrıca lojistik zincirinin, ürün çeşitliliği, üretim, depolama, ve sonrasında bu
üretilen ürünlerin nihai tüketiciye kadar olan dağıtımı süreçlerinde yaşamış olduğu değişimler lojistik
köyleri de etkilemiştir. 1960’ lar ve 1970’ ler arasında lojistik süreçleri mal kabul, depolama, sipariş
işleme, sipariş birleştirme, paketleme, etiketleme, sevkiyat dokümantasyon gibi süreçlerden oluşurken;
gümrükleme, çapraz sevkiyat gibi terimler lojistik köy süreçlerine dahil değildi. Daha sonrasında gelişen
teknoloji, globalleşen ticaret kavramı ve lojistik konusunda verilen hizmete daha da önem veriliyor
oluşu ile birlikte dağıtım merkezleri, lojistik köyler haline geldi. 1980’ ler ile 1990’ ların başında
gümrükleme, çapraz sevkiyat, ambalajlama, elektronik raporlama ve sevkiyat lojistiği terimleri lojistik
köy süreçlerine dahil oldu. 1990’ ların sonrasında ise süreçler daha da derinleşerek ulusal ve global
dağıtım hizmetleri, materyal idaresi, ithalat ve ihracat süreçleri, sevkiyat planının yapılması, ürün
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montajlama, araç ve taşıyıcı için rotalama, müşteri dönüşleri, güvenliğin idaresi, faturalama vb. yeni
kavramlar hayatımıza girdi (Şirin, 2019: 54).
Lojistik köyler, endüstrinin gelişmesi, artan trafik yoğunluğu ve eski sanayi alanlarının yeniden
kullanıma açılmasının istenmesi gibi sebeplerle ilk olarak ABD’ de kurulmuştur. Japonya’ da ABD ile
benzer sebeplerle ve işgücü maliyetlerinin azaltılmak istenmesi gibi düşüncelerle lojistik köylerin
kurulması önerilmiştir (Kocaman, 2014: 21). Daha sonrasında lojistik köy uygulaması Batı Avrupa’ ya
da yayılmış ve ilk örnekleri Fransa’ da görülmüştür. 70’li yıllarda bu kavram Almanya’ da hızla
yayılarak etkisini artırmıştır. Lojistik köyler en fazla Almanya’da kurulmuştur. Almanya’ da yapılan bir
araştırmada lojistik köylerin çevresel ve iktisadi anlamda etkileriyle birlikte istihdama katkısı, kamunun
yaptığı yatırımlardaki maliyet etkisi incelenmiş ve bu unsurlara büyük katkı sağladığı ortaya konmuştur
(Yücel ve Koltan Yılmaz, 2019: 73).

LOJİSTİK KÖYLERİN ÖNEMİ VE ORTAK ÖZELLİKLERİ
Lojistik köylerin ana amacı, ulaştırma sektörünün aşağıda verilen hedefleri gerçekleştirmek ve yüksek
kalite düzeyine ulaştırmaktır.









Lojistik köylerin optimizasyonu
Kamyon kullanımının optimizasyonu
Ambar kullanımının optimizasyonu
İşgücü organizasyonunun optimizasyonu
Toplam ulaştırma maliyetlerinde düşüş
Toplam endüstriyel maliyetlerde düşüş
Personel maliyetlerinde düşüş
Toplam ulaştırma iş hacmindeki artış.

Lojistik köylerde tek bir ulaştırma modu ile taşıma işlemleri gerçekleştirilebilir ancak lojistik köylerin
en önemli özelliğinden biri de çoklu ulaştırma modlarına bağlantısının ve bu tarz taşımalara olanak
tanıyan tesislerinin olmasıdır. Böylelikle küresel ve bölgesel pazarlara doğrudan erişim olanağı
sağlanmış olmaktadır (Bezirci ve Dündar, 2011: 299-300).
Lojistik köyler, piyasaya rekabetçi ve maksimum kalitede hizmet kategorileri sunmayı, kar oranları
artırma ve gerçekleştirilen faaliyetlerin kötü çevresel etkileri engellemeyi veya minimuma indirmeyi
sağlamaktadır. Lojistik köylerin gelişimi işlevsellik ve hizmet kalitesinin yükseltilmesinin yanı sıra
firmaların da yaygın olarak kullanılan belirleyicilerin bir araya getirilmesinde çok önemli bir yer
almaktadır. Lojistik firmalar, taşımacılar lojistik köylerde yapmış oldukları hizmetlerin tedarik zinciri
yönetimi için önemli bir husus olduğunu bilirler. Lojistik köyler kombine taşımacılığın ilerlemesine de
katkı sağlar. Lojistik köylerin kurulduğu merkezlerde arazi dağılımı, ürün dağıtımının gelişmesi ve
iktisadi faaliyetlere katkı sağlar.
Lojistik merkezlerinin tamamına yakınında intermodal ve multimodal taşımacılık sistemleri
bulunmaktadır. Intermodal taşımacılık; aynı taşıma sistemi içindeki ürünün taşıma şekli değiştirilirken
herhangi bir değişiklik yapılmadan farklı taşıma modelleri ile taşınmasının gerçekleştirilmesidir. Yani
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ürünü bir ulaştırma çeşidinden diğerine aktarırken konteyner veya treyler gibi yükleme unsurlarının
kullanılmasını ifade eder (Zeybek H., 2007). Multimodal taşımacılık ise; ürünler farklı taşıma modelleri
ile ve farklı taşıma çeşitleri kullanılarak taşınır.
Kombine taşımacılıkta ise; taşıma sürecine dahil olan ürünün farklı taşıma araçlarına devredilmeden
taşınmasıdır. Gemilere yüklenen yük kamyonları örnek olarak verilebilir.
Bir lojistik köyünde farklı büyüklüklerde depolar, gümrük merkezleri, bankalar, postaneler, kargolar,
oteller, sigorta acenteleri, lokantalar, yakıt istasyonları, toplu taşıma alanları, araç park alanları, sağlık
işletmeleri gibi servis hizmetleri bulunmaktadır (Elgün, 2011: 2019)
Kurulacak bir lojistik köyün en az 250 hektarlık yüzölçümüne sahip alana kurulması gerekmektedir.
Karayolu, demiryolu, havayolu ve limanlara olan bağlantılarının güçlü olması gerekmektedir. Bu
sebeple, kurulan lojistik köylerin büyük bir çoğunluğu taşıma ve dağıtım süreçlerinin kolaylıkla idare
edilip sürdürülebileceği merkezlere kurulmuştur. Ulaşım yollarına uzak mesafede bulunan bir lojistik
köy faaliyetlerini başarılı ve düzenli bir şekilde sürdüremeyecek ve lojistik köy mantığına uzak
kalacaktır.

TÜRKİYE’DEKİ LOJİSTİK KÖY MERKEZLERİ
Günümüz şartlarında dünyada ve Türkiye’ de ulaştırma ve ticaret alanında yaşanan gelişmelere dahil
olmak açısından lojistik köylerin kurulması ihtiyaç halinden zorunlu hale geldiğini diyebiliriz. Bu konu
Türkiye’ de ilk defa 2000’li yılların başlarında ortaya çıkmış ve 2006 yılında ise Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Demiryolları tarafından çalışmaya dönük uygulamalar başlatılmıştır. Bununla birlikte çeşitli
devlet ve özel kurumların konuya dahil olması ile birlikte lojistik köylerin bir nevi kurulumu sürecine
geçildiğini düşünebiliriz. Türkiye etrafındaki denizlerle kıtaları birbirine bağlaması gibi jeopolitik
olarak önemli bir avantaja sahiptir. Ayrıca Doğu Asya ve Çin pazarındaki gelişim transit ülke
konumundaki Türkiye’nin stratejik alandaki önemini daha da büyütmektedir. Lojistik köyler kurulurken
bulunduğu bölgedeki organize sanayi bölgeleri ve yük taşıma potansiyelinin çok olduğu bölgelerdeki
imkanları göz önüne alacak şekilde düzenlenmesi yapılmıştır. Tüm bu kuruluma konu olacak
hizmetlerin merkezi haline gelmesi amaçlanan bu köylerde; boşaltma, yükleme, depo alanları, gümrük
sahaları ve acenteler bulunması gerekmektedir. Ayrıca Türkiye’ de lojistik köylerin kurulumu düşünülen
alanlarda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’ nın belirleyici bir etken olduğu bilinmektedir
(Yücel ve Koltan Yılmaz, 2019: 76). Lojistik köylerin kurulacağı yerler seçilirken; ulaşım ağlarına olan
mesafe, altyapı olanakları bakımından gelişmiş ve üretim-tüketim merkezlerine yakınlık gibi unsurlar
ön planda tutulmaktadır. TCDD’ nin yapacağı yatırımların doğru ve yerinde olabilmesi için uygun yer
seçimi oldukça önem arz etmektedir. Dolayısıyla TCDD’ nin kurmuş olduğu ve kurmayı planladığı
lojistik köylerin tüm ülkeye hizmet edebilecek konumda ve kapasitede olduğu görülmektedir
(Demiroğlu ve Eleren, 2014: 189).
Ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından 9 tanesi işletmeye açılan, 5 tanesi
yapım aşamasında olan, 7 tanesi ise ihale ve proje aşamasında olan toplamda 21 adet lojistik köy
mevcuttur.
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İşletmeye açılanlar; İstanbul (Halkalı), İzmit (Köseköy), Balıkesir (Gökköy), Eskişehir (Hasanbey),
Uşak, Denizli (Kaklık), Samsun (Gelemen), Kahramanmaraş (Türkoğlu) ve Erzurum (Palandöken)
şeklinde sıralanmaktadır.





Yapım aşamasındakiler;
Bilecik (Bozüyük), İzmir(Kemalpaşa), Konya (Kayacık), Mersin (Yenice) ve Kars lojistik
köylerdir.
İhale ve proje aşamasında olanlar;
İstanbul (Avrupa Yakası), Sivas, Kayseri (Boğazköprü), Karaman, Bitlis (Tatvan), Mardin ve
Habur olarak belirlenmiştir.

Samsun (Gelemen) Lojistik Köyü
Türkiye’ de kurulan ilk lojistik köydür. Samsun ilimiz, ülkemizdeki önemli liman kentleri arasında yer
almaktadır. Karadeniz kıyılarının iç bölgelere birleşimini sağlayan demiryolu hatları bulunmaktadır.
Samsun Gelemen Lojistik Köyü önemli karayolları ve Çarşamba havalimanına da oldukça yakın bir
konumdadır.
İzmit (Köseköy) Lojistik Köyü
İzmit, sanayi ve ticaret faaliyetlerinin yoğun şekilde yürütüldüğü Kocaeli ilimizin ilçesidir. Sanayi ile
alakalı faaliyetlerin yoğun şekilde görülüyor olması nedeniyle istihdama katkı sağlamaktadır. Aynı
zamanda Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan önemli yol güzergahları üzerinde bulunmaktadır
(Şirin: 2019, 86-87).
Uşak Lojistik Köyü
Önemli demiryolu hatları bulunmaktadır. Ayrıca İzmir ve Ankara karayolu üzerinde bulunması
sebebiyle, karayolu taşımacılığı faaliyetlerine de ev sahipliği yapabilmektedir.
İstanbul (Halkalı) Lojistik Köyü
Pek çok alanda olduğu gibi lojistik faaliyetleri, taşımacılık, istihdam, sanayi ve ticaret merkezi olarak
görülmektedir. Dolayısıyla İstanbul’ da kurulmuş olan bu lojistik köyde karayolu, havayolu, denizyolu
ve demiryolu olmak üzere tüm ulaşım süreçlerinden yararlanılmaktadır.
Balıkesir (Gökköy) Lojistik Köyü
Gıda ve makine sanayi sektörlerinde önemli yer tutan bir sanayi şehrimizdir. Demiryolu, karayolu,
havayolu ve denizyolu olmak üzere tüm ulaşım süreçlerinden faydalanılabilmektedir.
Eskişehir (Hasanbey) Lojistik Köyü
Demiryolu ve karayolu faaliyetleri ile lojistik köy hizmeti vermektedir. Ankara’ ya olan yakınlığı ve
kolay ulaşımı burada bir lojistik köy kurulması fikrini kaçınılmaz hale getirmiştir. Sanayi faaliyetleri ile
öne çıkan şehirlerimiz arasında yer almaktadır.
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Denizli (Kaklık) Lojistik Köyü
Ülkemizin en büyük sanayi şehirlerindendir. Tekstil ve değerli taş sanayinin yanı sıra tarım faaliyetleri
ile de ön plana çıkmaktadır. Havayolu ve karayolu ulaşımları mümkünken, İzmir limanına da 250 km
uzaklıktadır.
Kahramanmaraş (Türkoğlu) Lojistik Köyü
Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yürütüldüğü önemli şehirlerimizdendir. Havayolu,
karayolu ve İskenderun limanına olan konumu nedeniyle denizyolu faaliyetleri mümkündür.
Erzurum (Palandöken) Lojistik Köyü
2018 yılında açılışı tamamlanan Palandöken Lojistik Köyü karayolu, havayolu ve demiryolu faaliyetleri
ile taşımacılık faaliyetlerinde yer almaktadır. Şehirde tarım ve hayvancılık faaliyetleri yaygın şekilde
sürdürülmekte olup, bu faaliyetlerle ülkemizin önemli sanayi şehirleri arasında yer almaktadır.
SONUÇ
Gelişen teknoloji, hızla değişen ve çeşitlenen ticari faaliyetler, küreselleşme olgusu ve dünya üzerinde
artan rekabet literatüre farklı kavramlar kazandırmıştır. Lojistik köy kavramı da bu şekilde lojistik
kavramının değişmesi ve gelişmesi ile ortaya çıkmıştır. Kurulan lojistik köyler sayesinde dağıtımlar bir
merkezden sürdürülebilmekte; depolama, gümrük işlemleri, sevkiyat, raporlama, faturalama ve
ambalajlama süreçleri kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu sayede lojistik köyler ülkelerin gelişmişlik
düzeylerine; istihdama katkı sağlayarak, küreselleşmeye ayak uydurmayı destekleyerek, artan rekabette
var olabilmeyi sağlayarak, sanayi faaliyetlerine hız kazandırarak ve şehir içi trafiği rahatlatarak katkı
sağlamaktadır. Lojistik köyler üreticilerin ve/veya tüketicilerin ihtiyaç duyabileceği tüm sosyal ve
teknik gereksinimleri karşılayabilme imkanına sahiptir, bunu alt yapı ve içinde bulundurduğu imkanlarla
gerçekleştirebilirler (Öztürk vd., 2014: 117).
Bu çalışmada, lojistik köy kavramına, lojistik köylerin tarihsel gelişimine, önemine, kurulan lojistik
köylerin ortak özelliklerine ve ülkemizde kurulan, kurulması planlanan ve yapım aşamasında olan
lojistik köylere yer verilerek güncel ve ülkelerin ticari gelişmişlik düzeylerine katkı sağlayacak bu
kavramdan bahsedilerek bu konuya dikkat çekmek istenmiş ve literatürde görülen eksiklikler
giderilmeye çalışılmıştır.
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Abstract
The current study discusses the various stereotypes that are commonly found in the male dominated
Pakistani society. It sheds light on the different ways by means of which women are constructed as
stereotypes in Pakistani society. It throws light on various discursive strategies that help in their
representation as stereotype consequently marginalizing them socially and politically. The current study
focuses on Tehmina Durrani’s novel My Feudal Lord in which she has raised voice against the
exploitation of women owing to their representation as stereotype. However, it has been observed that
there seems to be limited information on the understanding of the construction of female as stereotype
in Pakistani society and the various discursive strategies employed for the purpose. The current study is
therefore focused on investigating the ways that construct female as stereotypes and the discursive
strategies employed in it focusing on the feminist reading of My Feudal Lord. The researcher has
selected discourse analysis for this qualitative research. Data analysis is carried out using FCDA model
focusing on the research questions. The researcher has observed that women are constructed as
stereotypes culturally, socially, politically, ideologically, religiously, and racially. They are deprived of
their status as equal partners to men due to their stereotypical representation which weakens their
position resulting in their marginalization both socially and politically. One of the main reasons of the
suppression and subjugation of women is their acceptance as secondary ones to men accepting all their
misgivings and mistreatments. Where this acceptance weakens their position, it strengthens men’s
position. The need of the time is not only to design rational policies keeping the difference of gender
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aside but also make plans to practically implement the policies through law to eradicate/ minimize the
subjection and subjugation of women in male dominated society like Pakistan.
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Abstract
This global plan Belt and Road Initiative (BRI) involves more than 50 countries and aims at the
development of an open, rulesbased, and predictable trading system in the region of Eurasia and beyond.
This paper addresses the major challenges of collaboration between China and Russia from two aspects:
1)cooperation on international projects, the convergence of BRI and the Eurasian Economic Union
(EAEU) and 2）cooperation in regional economic development, the cooperation between Northeast
China and the Russian Far East. The convergence of the BRI and the EAEU mainly focus on economic
development and cooperation, such as promote the construction of transportation infrastructure, develop
trade facilitation and interconnection,expand investment and production capacity cooperation and
strengthen cooperation in the financial field. The cooperation between Northeast China and the Russian
Far East mainly focus on infrastructure and energy cooperation, such as "Ice Silk Road" construction,
Trans-Eurasia transportation corridor construction and energy resource development. This article also
analyses how two government can pursue shaping an inter-regional market by looking across national
boundaries, and discusses cooperation achievements made by China and Russia within the framework
of BRI and the further development of a partnership in the region.
Keywords: Sino-Russian cooperation, the Belt and Road Initiative, the Eurasian Economic Union, the
convergence of the BRI and the EAEU, Northeast China, Russian Far East
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1. INTRODUCTION
During the previous decade, China's economy has been consistently growing at about 9% annually, with
its goods rapidly rising in value and quantity. China also has developed huge domestic market as well
as expanding Asian, European and the US markets, which absorb growing supply. However, to ensure
a sustained increase in output, China need to create new market opportunities for domestic producers.
Exploiting new market space requires a different pattern of strategic thinking, which has taken shape in
Belt and Road Initiative (BRI). BRI is a development strategy proposed by the Chinese government in
2013. It focuses on the improvement of connectivity and collaboration among the countries of Eurasia
through the increase of China’s role in global affairs. Having interregional character, it potentially
involves over 50 countries of Asia, Europe, and the Middle East which taken together cover 55% of
world Gross National Product (GNP), 70% of global population, and 75% of known energy reserves
[1]. China aims at promotion of such cross-continental partnership in five areas: policy communication,
road connectivity, unimpeded trade, money circulation, and cultural understanding. BRI seeks to rebuild
the historical Silk Road through the development and upgrading of regional infrastructure projects [6].
It consists of two routes: the overland Silk Road Economic Belt which goes from China to Europe
through the countries of Central Asia and the Middle East to Russia and then to the Eastern, Central,
and Western Europe. The second route, the Maritime Silk Road, connects China with Europe through
the countries of Southeast Asia, Africa, and the Persian Gulf .
In the context of the sanctions policy pursued by certain Western countries with respect to the Russian
Federation since 2014, Russia was forced to look for new solutions to maintain its economic stability.
As a result, gradual changes in the approaches of the Russian leadership when choosing partners in the
framework of foreign economic activity and a gradual shift in priorities towards the Asia-Pacific region,
primarily China, has appeared. This epoch is usually called the "Turn to the East". At the same time, in
addition to achieving state goals to maintain the Russian economy and preserve stability in the country
through the development of business ties with foreign partners from the Asia-Pacific region, the "Turn
to the East" can and should be considered by the authorities of Russian regions as a unique opportunity
for the development of local economies, including including bringing the transport infrastructure of the
regions to a modern level, the formation of export-oriented industrial clusters. In this context, China and
Russia began to carry out comprehensive cooperation within the framework of BRI.

2 The convergence of the BRI and the EAEU
BRI is a continuation and exportation of the development successes that China has experienced during
the 2000s. BRI focuses on the improvement of connectivity and collaboration among the countries of
the world, particularly, in the macro-region of Eurasia. In this region, the collapse of the Soviet Union
in the early 1990s along with the gradual opening up of China during the 1980-1990s led to the opening
up of previously closed borders from European countries in the West to Asian states in the East [4].
These processes ushered in a historic new phase of Eurasian development by permitting the integration
of Eurasian economies with each other and with the rest of the world during the 1990-2010s.
Recent establishment of the EAEU with the involvement of five post-Soviet states, i.e. Russia,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Belarus, and Armenia, is a bid for a place in the global competition as a single

120

player with specific consolidated interests. However, effective integration of the EAEU countries into
the global economy requires the establishment of common economic basis, sustainable to economic and
geopolitical fluctuations [11]. While the EAEU is a mechanism of economic integration in the form of
a regional block (dominated by Russia), BRI is targeted on development of economic collaboration
between regions, i.e. Asia and Europe. It is of completely different nature than the EAEU, since China
is planning to use its financial power, not geopolitical influence alone, to integrate the whole Eurasian
continent [2]. Pursuing its own economic interests, China focuses on solving the most pressing
sustainable development challenges in the region of Eurasia and promoting a new model of international
collaboration by means of strengthening of existing regional bilateral and multilateral mechanisms [12].
The possible conjunction of the EAEU and BRI means expansion of both projects into the new level of
partnership and envisages the creation of common economic space in Eurasia.
Russia and China announced cooperation in trans-Eurasian trade and infrastructure projects within the
framework of the BRI and the EAEU[18]. The purpose of this conjugation is to build a common
economic space throughout the Eurasian continent. Within the framework of cooperation between
Russia and China on this issue, the Commission for the Interconnection of the EAEU and the BRI is
already working. Russia has been publically welcoming of the BRI initiative and has called for
cooperation with China and convergence between the BRI and the EAEU [10]. Russian President
Vladimir Putin during his visit to Beijing in June 2016 declared that the EAEU can become one of the
centers of a greater emergent integration area, and Russia proposes considering the prospects for a more
extensive Eurasian partnership involving the EAEU and the BRI [7]. Announcements regarding plans
to integrate the EAEU with the BRImade by Putin indicate that Russia sees the benefit of China’s
investments in the region.
First, promote the construction of transportation infrastructure. The countries of the Eurasian Economic
Union have successively proposed development plans for the construction of Eurasian transport
corridors and trade corridors. For example, Russia proposed the construction of the Asia-Europe
Continental Bridge and the development of the Trans-Siberian Railway transportation corridor.
Kazakhstan has put forward the "Bright Avenue" new economic policy, investing in the construction of
highway and railway infrastructure that runs through the east, south and west directions. The
construction of China's BRI will meet the needs of the development of transportation infrastructure in
the countries of the EAEU, and actively carry out cooperation in the field of transportation infrastructure
construction.
Second, develop trade facilitation and interconnection. China and the countries of the EAEU are
important trading partners, and there is great potential for development in expanding the economic and
trade cooperation between China and the countries of the EAEU. In this regard, oppose trade
protectionism and simplify customs order, reduce customs clearance costs, and improve customs
clearance capabilities; strengthen cooperation in inspection and quarantine, certification and
accreditation, standard measurement, and statistical information; develop e-commerce to create
favorable conditions for commodity trade and circulation. The Economic and Trade Cooperation
Agreement between China and the EAEU came into effect on October 25, 2019, creating a fair,
reasonable and excellent business environment for the development of economic and trade relations
between China and the Eurasian Economic Union countries[17].
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Third, expand investment and production capacity cooperation. Investment cooperation between China
and the countries of the Eurasian Economic Union continues to expand. In the "China-Russia Joint
Statement on the Construction of the Silk Road Economic Belt and the Construction of the EAEU," it
stated that it will "promote mutual investment facilitation and capacity cooperation, implement largescale investment cooperation projects, and jointly build industrial parks and cross-border Economic
Cooperation Zone"[18].
Fourth, strengthen cooperation in the financial field. Financial cooperation is an important support for
the connection between the Silk Road Economic Belt and the Eurasian Economic Union. In this regard,
it is mainly to expand the scope and scale of bilateral local currency swaps and settlements, promote the
construction of the Asian Infrastructure Investment Bank, promote the opening and development of the
Asian bond market, issue financing bonds to each other, maintain the stability of the monetary system,
strengthen cooperation in financial supervision, and prevent regions Financial risks[18]. The countries
of the Eurasian Economic Union are gradually switching to settlements in national currencies within the
Union.The share of settlements in Russian rubles in the mutual trade of the EAEU states in 2019
amounted to 72.4%, having increased by 4.4 percentage points compared to 2015. "As part of the
integration of the EAEU and the Chinese initiative" One Belt, One Road ", the share of settlements in
national currencies should grow significantly", said Sergei Glazyev, Minister for Integration and
Macroeconomics of the Eurasian Economic Commission, on September 16 at the online conference[14].

3 The cooperation between Northeast China and the Russian Far East
The Far East of Russia is far away from the political, economic and cultural centers of Russia, and its
economic development is relatively backward, especially the sparse population and exodus, which have
posed severe challenges to the economic development and national security of the Far East. The Russian
government has formulated a development strategy for the Far East and actively promotes the socioeconomic development of the Far East. Northeast China occupies an important position in China's
economic system. It is an important industrial base and agricultural crop production area in China.
However, due to the structural characteristics of its heavy chemical industry and resource-based
economy, the economic development of the northeast region is obviously lagging behind, and it is also
facing the heavy task of economic structural transformation and upgrading. The Chinese government
has successively issued the revitalization plan and development plan of the old industrial base in the
Northeast to promote the economic development of the Northeast. Northeast China and the Russian Far
East have a long common border, territories are connected, and they are located next to each other. The
development of cooperation between Northeast China and the Russian Far East has become an important
basis for achieving common development. The construction of China's BRI fully reflects the
development requirements of cooperation between Northeast China and the Russian Far East.
Driven by the construction of the BRI, economic cooperation between Northeast China and the Russian
Far East is undergoing structural changes. The areas of cooperation are constantly expanding and the
quality of cooperation is constantly improving. From the past expansion of economy and trade to
cooperation in the field of investment, especially in infrastructure construction, the development of
interconnection, and the establishment of land-sea international transportation corridors, cooperation
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has continued to expand. The "Ice Silk Road" and the main energy transportation artery jointly promoted
by China and Russia will become a powerful engine for the cooperation between Northeast China and
the Russian Far East.
On November 1, 2017, when President Xi Jinping met with Russian Prime Minister D.Medvedev, he
proposed that China and Russia should jointly carry out cooperation in the development and utilization
of the Arctic Waterway to build the "Ice Silk Road"[15]. The "Ice Silk Road" has created a new
cooperation platform for China and Russia to jointly develop and utilize the Arctic waterway. It is
China's new maritime Silk Road facing the north. The construction of the "Ice Silk Road" will enhance
the status and role of Northeast China as an important node and hub of the Northern Sea Route, deepen
the cooperation between Northeast China and the Russian Far East.
The development and utilization of the Northern Sea Route will open up a new sea transportation route
connecting Asia and Europe. The Northern Sea Route sails along the northern coast of Russia in the
Arctic Ocean, passing eastward through the Barents Sea, Kara Sea, Laptev Sea, East Siberian Sea,
Chukotka Sea and Bering Strait in the Arctic Ocean. It can reach major ports along the coast of China.
In recent years, due to the large-scale development of Russia's Arctic resources, the volume of cargo
transportation on the Northern Sea Route has continued to increase. In 2016, the freight volume of the
Northern Sea Route was 7.5 million tons. In 2020 the volume of cargo transportation along the Northern
Sea Route amounted to 32.97 million tons, which is 4.7% more than in 2019[9].The government of the
Russian Federation expected that by 2035 the volume of goods transported along the Northern Sea Route
will reach 160 million tons, which is twice the figures planned for 2024 within the framework of the
federal project[13]. In addition, passing through the Northern Sea Route can also greatly save time and
transportation costs. During the construction of the Yamal LNG project, more than 60% of China's
modules and parts were transported through the Bering Strait and the Northern Sea Route. The average
time was about 15 days, which was nearly 15 days less than through the Suez Canal[16]. Compared with
the route through the Malacca Strait and the Suez Canal, the Northern Sea Route can shorten the
transportation time by at least 15 days and save about 25% to 30% of the transportation cost.
Under the framework of the “Belt and Road” construction, the construction of the China-MongoliaRussia Economic Corridor, the construction of the Trans-Eurasian high-speed railway, the
modernization of the Russian Baikal–Amur Mainline and the Trans-Siberian Railway have all started.
These major projects for the development of infrastructure and interconnection will closely link Europe
and Asia, forming a new transportation pattern and room for economic cooperation and development.
Northeast China and the Far East of Russia are the eastern nodes and transportation hubs of the Eurasian
Continental Bridge. The construction of the Trans-Eurasia Transportation Corridor will promote the
comprehensive cooperation between Northeast China and the Far East of Russia, and promote the
revitalization of Northeast China and the development of the Far East of Russia.
With the development of economic and trade cooperation between Russia and the Asia-Pacific region,
as well as the development and opening up of the Russian Far East, Russia has begun to implement the
modernization project of the Baikal–Amur Mainline and Trans-Siberian Railway to improve its
transportation capacity and economic efficiency. The Trans-Siberian Railway is the main railway line
from Moscow to Vladivostok. It has a total length of 9288.2 kilometers, and it takes more than 6 days
for the train to travel. The Trans-Siberian Railway connects the European region of Russia with Siberia
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and the Far East. Along the railway, it passes through 11 states, 5 border regions, 2 republics, 1
autonomous region and 88 cities. The Baikal–Amur Mainline is a branch of the Trans-Siberian Railway.
It starts from Baikal to Amur with a total length of 4234 kilometers. The Baikal–Amur Mainline and the
Trans-Siberian Railway are not only the main artery of domestic passenger and cargo transportation in
Russia, but also important transportation corridors between Europe and countries in the Asia-Pacific
region. Both the "Changchun -Manzhouli-Europe" train in Jilin Province and the "Harbin-Europe" train
in Heilongjiang Province reach to Russia and Europe via the The Baikal–Amur Mainline and the TransSiberian Railway. The Lenin Skoye Railway Bridge, which completed in 2018, is the bridge that
connects the Northeast Railway network in China with the Russian the Baikal–Amur Mainline and the
Trans-Siberian Railway.
The Russian Far East is rich in energy resources and is also an important source of energy resources
such as Russian oil, natural gas, coal, and electricity. According to Russia's energy strategy and
development plan, energy resource development in the Far East will be carried out in stages. In 2016,
69 million tons of crude oil were mined in Eastern Siberia and the Far East in Russia, and crude oil
production increased by 40% in the past five years. According to Russia's 2035 energy development
strategy, oil production will increase to 70%, reaching 118 million tons[8]." The Russian Far East is also
the most promising natural gas exploration area. Sakhalin Oblast and Sakha Republic (Yakutia) are the
two main exploration areas. Natural gas extraction in the Far East has increased by nearly 10% in the
past five years, reaching 328 in 2016. Billion cubic meters. By 2035, natural gas extraction in the Far
East will increase nearly 2.5 times to 80 billion cubic meters per year[8]. Coal production in the Russian
Far East has grown steadily. From 2013 to 2016, coal extraction in the Far East will increase by 9 million
tons. From 33.2 million tons to 42.3 million tons. By 2035, the coal mining plan in the Far East will
nearly triple to 80 million tons[8].
Energy development in the Russian Far East is an important foundation for Sino-Russian energy
cooperation. It creates opportunities for economic cooperation between Northeast China and the Russian
Far East. Russia regards the Asia-Pacific region as the most promising energy export market, and China
is Russia's most important energy partner. The Russian East Siberia-Pacific Oil Pipeline exports 30
million tons of oil to China each year through the Skovolotino Daqing and Skovolotino-Mohe branch
lines. China's participation in the construction of the largest natural gas processing plant in the Amur
region of Russia is an important base for Russia to export natural gas to China through Heihe.

4. CONCLUSIONS
The convergence of the BRI and the EAEU mainly focus on economic development and cooperation.
Divide into the construction of transportation infrastructure, trade facilitation and interconnection,
investment and production capacity cooperation and cooperation in the financial field four parts for
analysis. Investing in the long-term projects, China may not receive profits for decades, while it will
certainly gain an essential influence on the economies along the BRI corridors. Same of the russian elites
are against the penetration of China into infrastructure, logistics, and technological networks of Russia
and Central Asian states. Alexey Maslov, Director of the Center for Strategic Research of China, The
Peoples’ Friendship University of Russia, complains that it is not clear what financial returns China
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expects to receive from its investments to the BRI [5]. But there are also many scholars who are in favor
of the convergence of the BRI and the EAEU. Petr Pushkarev, chief analyst, TeleTrade, believes that the
BRI harmonizes with Russia’s strategic interests in the best way possible [3]. Russia wants to be
involved in profitmaking international chains of the division of labor. By participating in the OBOR,
Russia will get new job places, revenues from cargo transits, tourists from China, Chinese investments
and factories, modern transport infrastructure, and advanced technologies.
As for the cooperation between Northeast China and the Russian Far East, there are some opposition in
the development process, but the overall evaluation is positive. The BRI closely links the revitalization
strategy of China's northeast old industrial base with the development strategy of the Russian Far East,
and has become a powerful driving force for cooperation between Northeast China and the Russian Far
East. Under the framework of the BRI, Northeast China and the Russian Far East are actively engaged
in the construction of cross-border highways, railways, ports and other infrastructure, establish land-sea
transport international transportation corridors, expand economic, trade and investment cooperation, and
deepen energy field cooperation. On this basis, China and Russia build the "Ice Silk Road", the
construction of the Eurasian Continental Transportation Corridor and the main artery of energy
transportation. This will further expand and deepen the space for economic cooperation between China
and Russia, and create broad development prospects for economic cooperation between Northeast China
and the Russian Far East.
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Abstract
This study tackles with two poems one by the American famous Poet Walt Whitman and the other by
the Kurdish poet Latif Barzenji. The two poems are the elegies written after the death of two great men
when the victory is achieved and they were at the peak of their fame.
Walt Whitman’s elegy “O Captain, My Captain” written in 1865 after the death of Abraham Lincoln is
a popular and well-known poem. It is an extended metaphor of a voyage through the sea of the American
Civil War (1861-1865) to the coast of victory.
The second poem is written by the Kurdish Poet, Latif Barzenji. His poem which is called “Cruel June”
was written in 1960, after the death of Sadiq Sheikh Mohammad. This poem was written two years after
the July fourteenth revolution of 1958 in Iraq. On the contrary, to Whitman’s poem, Barzenji’s poem is
not well-known because it faced censorship. This study goes through these two short poems to analyze
the themes of victory and death of two great men in different cultures.
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Abstract
This article is a brief comment on Middle Eastern poetry of the kind that links the past with the present.
It tells of ways that Hebrew and Arabic scriptures may facilitate the writing of such poetry. Poetry is
shown to pass on not only poetic structures, vocabulary, and historical events, but also the gharīb, the
inner workings of our civilization and the mysteries beyond the veil of Heaven. Examples of actual
poetry in translation from Hebrew and Arabic ancient and modern poets are from the writings of the
ancient Kurdish Jewish prophet Naḥūm, The Book of Naḥūm; the modern Kurdish poet Salīm Barakāt,
his poems Maḥmūd Darwīsh and The Obscure (al-Mu‘jam); and Barakāt’s Palestinian friend Maḥmūd
Darwīsh, his poem The Kurd Has Only the Wind [For Salīm Barakāt] (Laysa lil-Kurdī illā al-Rīḥ [Ilā:
Salīm Barakāt]).
Keywords: Use of Poetry, Oral and Written Literature, Book of Nahum, Kurdish poet Salim Barakat,
Palestinian poet Mahmud Darwish, al-gharīb the strange

I. Obscure as in Obscured by Time
The Talmud says: “one accepts proselytes from the Kardu” (Yev. 16a).1 The Babylonian Talmud, the
oral tradition of Mosaic Religion together with the Palestinian Talmud is said to have been written down
around 500 CE. Both the written and the oral tradition go back to oral transmission and the Sound of the
Revelation on Mount Sinai; the first of the Five Books of Moses starts with the Story of the Creation.
The civilization of Kurdistan with its multiple kingdoms came to full bloom circa 6000-5000 BCE;2 and
Yevamot (brother’s widow): this talmudic tractate deals with marriage and conversion laws.
The “Kardu” means “the Kurds.”
2
Mehrdad R. Izady, A Concise Handbook:The Kurds. Copyright 1992: Taylor and Francis. Routledge: 2015. BCE
means “Before the Common Era,” indicated as BC in the generality of English writings.
1
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in view of the above mentioned Talmudic ruling regarding the acceptability of Kurds for conversion and
the close relationship this implies, it comes as no surprise that there are mentions of the Kurds in the
Hebrew Bible. The oft-quoted verses from II Kings 17:6; 18: 9–12 describe relatively recent historical
events in Kurdish history, the Assyrian deportations. The Story of Noah in the Book of Genesis relates
that the ark rested on the “mountains of Ararat” (Harei Ararat).1 Onkelos (d. 120 CE) translates these
words as “the mountains of the Kardu” (Gen. 8:4), the Kardu being the ancient Kurds at the time of the
flood.2 Later on, Onkelos translates the words the “Kingdoms of Ararat” (Mamlekhot Ararat) as “the
Kingdoms of the land of the Kardu” in context of the prophecy of Jeremiah (d. circa 570 BCE)
concerning the Medes’ preparation for the destruction of Babylonia (Jeremiah 51:27).3 From Jeremiah’s
utterance it can be understood that the kingdoms of the Kurds were still a mighty fighting force allied
with the Medes. Jeremiah goes on to say “Consecrate against her the nations [allied] with the kings of
the Medes . . .” (Jeremiah 51:28).4
The Book of Naḥūm included in the section of the Hebrew Bible known as the Minor Prophets was
written by a Kurdish Jew, the prophet Naḥūm, who supposedly lived about 100 years before the final
destruction of the Assyrian city of Nineveh in 612 BCE.5 The likelihood that Naḥūm’s Book originated
as a written Hebrew text is apparent after a close reading of the biblical text in Hebrew; this theory is
substantiated by Mikołaj Mateusz Kłagisz’s similar observation in regard to the oral character of Middle
Persian literature:6
. . . it is highly likely that at least the “obscurity” is addressed to works of the 9th century that also
contain material which at one time was transmitted orally, but which themselves were products
of a written culture. [Similar to my claim regarding the Book of Naḥūm.] Their style is difficult
because the authors wrote in long, complicated sentences. Most of these sentences are in no way
adapted to be transmitted by heart [p.151].

The modern Kurdish poet-prophet Salīm Barakāt in his poem entitled Maḥmūd Darwīsh unknowingly
replicates the idea of the biblical redactor of the Book of Naḥūm in using only part of what can be
assumed to be a lengthy poem in the genre Shāḥnāma—of course for entirely different reasons. In the
case of the redactor, one may suppose that much of Naḥūm’s prophetic utterance had been lost in various
oral transmissions and translations to especially Kurmanji Kurdish and then to neo-Aramaic. In the case
of Barakāt when writing his eulogy entitled Maḥmūd Darwīsh a eulogy for his close friend Palestinian

Noah is Nūḥ in the Qur’an.
Onkelos was a Roman convert to Judaism; he wrote the Aramaic translation of the Pentateuch known as Targum
Onkelos.
3
See Edith Gershon-Kiwi. Kurdistan. In: Encyclopaedia Judaica, 2008 The Gale Group.
4
שלְתַּֽ ֹו׃
ַ ָל־א ֶֶ֥רץ ֶמ ְמ
ֶ ַּֽחֹותי ָה ְו ֶאת־כָל־ ְסג ֶָנֶ֑י ָה ו ְֶ֖את כ
ֶ֖ ֶ ַכח קַדְ ׁ֨שּו ע ֶָלֶ֤י ָה גֹויִם֙ ֶאת־ ַמלְכֵ֣י מָדַַ֔ י אֶ ת־פ
( גֹוי ִםgoyim) means nations other than one’s own.
5
Nineveh was destroyed by the allied forces of the Babylonians and Medes. The latter played the major role. See
“Media” in the Encyclopaedia Iranica. https://iranicaonline.org/articles/media/.
6
Mikołaj Mateusz Kłagisz, Oral Character of Middle Persian Literature – New Perspective. Rocznik
Orientalistyczny, T. LXVII Z. 1, 2014: 151-168.
1
2
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poet Maḥmūd Darwīsh, it is clearly to suggest that Darwīsh’s memory and writings will live on into
posterity—that this is an unfinished symphony so-to-speak.1
In the first section of the biblical redaction, Naḥūm introduces the main protagonist HaShem, the HolyOne-Blessed-Be-He.2 In Barakāt’s poem, the poet introduces the protagonist, his friend Maḥmūd
Darwīsh. Then in both cases, two sections of narrative follow. The following is the opening episode
from the poem Maḥmūd Darwīsh in which a symbolic metal pen drops from the hand of the poet and
his creativity takes off:

1—A Description of the Wind:
The morrow, it chews gum like a sulky lad opening the buttons of his cashmere jacket
Under an acacia tree. And it – like any tomorrow – is lean and serene, and has its inanities;
With field glasses that he raises to his eyes seeking clarification, like a coachman he finely
Combs its perfection. Indeed the metal pen – unawares drops, from between his fingertips;
Then he writes as if wiping away the languor of the scene and the radiance, the intricate Preceded by
the intricate – he is dragged into their destinies; he arrives at immersion
Into their roads. And the wind takes off.

Darwīsh, earlier on had in turn written a poem for his friend Barakāt. In a few short words in this poem
entitled Laysa lil-Kurdī illā al-Rīḥ [Ilā: Salīm Barakāt] (The Kurd Has Only the Wind: [For Salīm
Barakāt]), he explains the heart of Barakāt’s technique:3

He knows what he wants from ideality.4 All of which is
Misleading. Even words’ negatives are a device that fishes

For a translation of Barakāt’s poem “Mahmūd Darwīsh,” see Aviva Butt, Salim Barakat, Mahmud Darwish, and
the Kurdish and Palestinian Similitude: Qamishli Extended, 2021.
2
HaShem (The Name) points to: ה אלקינו ה אחד. Worthy of note is that the word Elohīm as in  אלהינוis a dual plural
implying both the masculine and the feminine. Otherwise, the sound of the actual Name is too mighty to pronounce.
1

3

 ُكلُّها.يعرفُ ما يريد من المعاني
ٌ ََعب
، وللكلمات حيلَتُها لصيد نقيضها.ث
 يفضّ بكارةَ الكلمات ثم يعيدها.ًعبثا
.بكراً إلى قاموسه
4

Ideality: unambiguous thought prior to articulation.
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In vain. He reluctantly spurns words then adds them
On the morrow to his vocabulary.1

Darwish’s multi-layered poem, in this case meta-poetry enables others to unlock meaning from
Barakāt’s text. It is not unusual for modern Arabic poets to explain their poetics through their poetry as
perhaps the only way to clarify their own poetics and but rarely another poet’s techniques. Darwīsh (d.
2008) who rarely writes prose, towards the end wrote some meta-poetry.

II. Obscure as Gharīb, the Mystery Beyond the Veil of Heaven.
In Islamic times, the use of poetry to explain the gharīb, the strange and an unknown lexicon can be
traced to early quranic exegetics. Aida Gasimova, whose work on the poets of Karabakh is invaluable,
quotes Ramzi Baalbaki on the gharīb dimension of the Qur’an in Muslim scholarship:

There is a general conviction among grammarians that poetry is the reference or resort in
explaining much of the material that was dubbed gharīb . . . in the Qur’an and the ḥadīth. It is
interesting here to note that when Ibn Fāris (d.395/1004) quotes the expression al-shi‘r dīwān al‘Arab [poetry, the anthology of the Arabs], he immediately justifies its linguistic dimension by
asserting that the poetry is the channel through which language was comprehended (wa-minhu
tu‘ullimat ’l-lughah) and that it is the authoritative source (ḥujjah) in the problematic gharīb
material in the Qur’an and the ḥadīth of the prophet, his companions (ṣaḥāba), and those next in
the order of time (tābi‘ūn) [p. 295].2

One of the many uses of poetry that led to the Qur’ān itself providing the foundation for Islamic religious
poetry was poetry’s singular ability to express the gharib, sometimes called the mu‘jam, the obscure.
The greatest of these medieval poets were Sufi poets such as the Iranian poets al-Farīd al-Dīn ‘Aṭṭār (d.
618/1221),3 Mawlānā Rūmī (1207-1273), Ḥāfez-e Shīrāzī (1315-1390) and others, who were translated
to Arabic and sometimes even wrote in Arabic. Aside from such poets, it was the important role played
by the classical poets of Karabakh Azerbaijan among whom was included Shāh Ismā‘īl I founder of the
Iranian Safavid Empire (1501-1722 CE) that would provide an up-to-date touchstone for the modern
Arabic poet Salīm Barakāt (b. 1951). Barakāt, a Muslim Kurdish poet who speaks Central Kurdish as

From Darwīsh’s poem Laysa lil-Kurdī illā al-Rīḥ [Ilā: Salīm Barakāt] (The Kurd Has Only the Wind [For Salīm
Barakāt ]) in Lā Ta‘tadhir ‘alā mā Fa‘alta (Don’t Apologize for What You’ve Done), 2004. Barakāt uses the
technique of redefining, examples of words with meanings that are true opposites are relatively rare.
1

Aida Gasimova, Marginal Discourses on Arabic Poetry: A Case Study of the Baku Manuscript of Tāj al-lughah
wa-Ṣiḥāḥ al-‘arabiyyah by Abū Naṣr Ismā‘īl ibn Ḥammād al-Fārābī al-Jawharī. Journal of Arabic Literature 45.
Leiden: Koninklijke Brill NV: 2014: 283-315.
3
‘Aṭṭār never actually converted to Sufism, but wrote Sufi poetry.
2
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well as Arabic was born in Qamishli Syria. He studied Arabic modern mainstream poetry and the theory
behind it as put forth especially by the Syrian poet Adūnīs (b. 1930), the theoretician of the avant-garde
who contributed to the Lebanese journal Majallat Shi‘r. The Shi‘r poets who wrote secular poetry
nonetheless claimed continuity from the medieval Islamic poets who called themselves “Islamic”
because they were immersed in religious thought and philosophy. Hearkening back to the intensely
religious poetry of Khaṭāʾī , the pen name for Shāh Ismā‘īl I Safavī (d. 1524), Barakāt introduces
structures and poetics that are new in modern Arabic poetry. He does this not by any theorizing but
rather by composing poems that are in fact modern secular Islamic poetry. Using ancient modes of
orality, he shows a preference for the ancient Kurdish oral genre Kurdish Shāḥnāma with its unique
presentation of the doctrine of good and evil. Another way of referring to al-gharīb (the strange) is almu‘jam (the obscure), the latter being the same word that the Kurdish poet Barakāt uses as the title of
his Arabic poem The Obscure. Writing in the oral genre Kurdish Shāḥnāma, he follows the literary style
of Sūrat al-Qiyāmah which explains, appeals to our reason and rationality, and pleads. He immediately
introduces reason and rationality, building up to a passionate appeal not to heed the deceptive logic of
his protagonist Evil. Once having gone astray, the poet, which is to say, the “I”-of-the-poem explains
that there is no option but to trust in Allah’s compassion. With one-word allusions Barakāt opens up the
meaning of the quranic text – the embedded layer of meaning, the obscure. The following lines by way
of example are from the 30-page poem The Obscure in which the poet asks his protagonist Evil to go
easy on an unaware youngster:

Now, he [Evil] rebukes Good,
With self-righteous reproach. Saying:
“As for you, O Good, the skies roast stupidity with the earth’s blazes.”
Good is penetration as to the deceptiveness of remorse. Good shall surely revert
To the rational for his investigation of the mind’s stirrings, be resigned to his pitying
Evil’s fate as a result of his remorse – the remorse of the dying. Call to him, O Evil;
Call Good away from an end that is without prior succession; without future succession.
[Laws of] purity as argument the bones will defile the earth without further ado.
Your dung produces the reason for verdure in a verdant field of ash. By reason you are also Luxuriantly
green an offering of ironclad enticement; by reason of the certainty– your
Young lad is impervious to what is righteous, what is immoral,

In the same poem, he alludes to suwār specifically on the subject of al-Qiyāmah, which he mentions as
the completion al-kamāl, the making perfect – hinting at the Avestan account of Ahura Mazda’s
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renovation of creation.1 In using such vocabulary, Barakāt hearkens back to our ancient past and
enhances the aura of the gharīb, the strange. In the following lines describing the contemporary scene,
the poet expresses his own personal despair:

Is this misery sugar on the tongue of perpetuity, O Evil, or the purport of Good – on purpose
You throw them into the pistachio of bitter completion and train them, like a monkey,
So that they will perform on your feverish twilight? Jeering, contorting, Good collects,
In his hat, the drachmas of justice2 from the charitable to the amused with drachmas
For the tragic.3 A certain dog, O Evil; a certain dog drags the reptile of the Ice Age
From mind to mind. And the traders in the vestibules of the global and its markets trample
On the tails of the predestinations:4 a howling chase along Good’s nine parasangs.5And
Facing you, glimpses picked up of the completion replete with machinations of the recruit

Of great interest to those who are perplexed about the use of written sources to source ancient orality,
Salīm Barakāt (b. 1951), a modern Kurdish poet-prophet unique in Arabic and mainstream literature by
coincidence replicates the structure of the biblical redaction of the Book of Naḥūm originally written in
Hebrew by the Kurdish Jewish poet prophet Naḥūm. Naḥūm who spoke Kurmanji Kurdish chose an
ancient oral genre for his long poem – oral versions of which were probably translated not only into
Kurmanji Kurdish but also into neo-Aramaic. The Book of Naḥūm in the canonized Hebrew Bible greatly
misunderstood by recent European scholarship is otherwise admired for its exceptionally fine poetics.
In any case, it is a supreme example of poetry defined as concentrated thought being the preferred mode
for transcribing prophetic vision into words. In the following verses from Naḥūm’s Book, it can be seen
that the prophet lapses into a nice bit of surrealistic writing, portraying at first the confused state-ofmind of the onlooker and then the confusion of the defeated Assyrians:6
Frašō.kərəti, the making perfect: “[Frašō.kərəti] is an eschatological term referring to the final renovation and
transfiguration of Ahura Mazdā’s creation after evil has been utterly defeated and driven away” –
https://iranicaonline.org/articles/frasokrti.
2
The drachmas of justice: Drachmas are ancient coins. Justice ال َع ْدل. In an untrustworthy ḥadīth, al-‘Adl is
mentioned as a name of Allah.
3
Drachmas / For the tragic: Another superb modern “real time” drama exemplifying Barakāt’s imagery is Sami
Michael’s short story The Artist and the Falafel, translated from the Arabic by A. Butt and R. Snir in Reuven Snir
(2015), Who Needs Arab-Jewish Identity, Leiden Brill, 235—240, 239: “The crowd enjoys seeing this ragamuffin
deaf-mute creating art under their feet . . . they threw coins on the ground . . . as recompense to the clown who
gave them this entertainment.”
4
Predestinations: qīdar, plural aqdār األقدار.
5
Parasang: an ancient Iranian unit of distance. In the Bundahism (Middle Persian) it is thought to be “frasang.”
6
The Book of Nahum, Chapter 2:2-5. Interestingly, it can be seen that modern mainstream surrealism is not new
to ancient Kurdish writing.
1
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ְצּורה צַפה־דֶׁ֨ ֶרְך חַזֵ֣ק מָתְ ַַ֔ני ִם אַמֶ֥ץ ֶ֖כ ַח מ ְַּֽאד׃
ֶ֑ ָ ב עָלָ ֶ֥ה מ ִפִ֛יץ עַל־ ָפ ַ ֶ֖ני ְִך נָצֵ֣ ֹור מ
יהם שִחַּֽתּו׃
ֶ֖ ֶ ג ִכֵ֣י ָ ֶ֤שב י ְהוָה אֶת־ג ְֵ֣אֹון ַיַּֽע ֲַ֔קב ִכג ְֶ֖אֹון יִש ְָר ֶ֑אל ִכֶ֤י ְבקָקּום ַּֽב ְק ִַ֔קים ּוז ְמַּֽר
ד מ ָׁ֨גן גִב ֵ֜ריהּו ְמאָדָָּ֗ ם ַאנְשי־ ַׁ֨חי ִל ְמ ֻת ָל ִַ֔עים בְאש־ ְפל ֶָ֥דת ה ֶ ֶָ֖רכֶב ְביֵֹ֣ום ֲהכִינֶ֑ ֹו ְו ַהבְר ִ ֶ֖שים ה ְָרעָ ַּֽלּו׃
ש ֶ֖קּון בָ ְַּֽרח ֶ֑בֹות מ ְַראיהֶן ַכ ַלפִידִַ֔ ים ַכב ְָר ִ ֶ֖קים י ְרֹוצַּֽצּו׃
ְ ש ַת ְק
ְ ַּֽ ה בַ ַּֽחּוצֹות י ִתְ הַֹּֽולְלֵ֣ ּו ה ֶַָ֔רכֶב ִי

2:2 Say a deportation [מ ִפִ֛יץ: literally “dispersal.”] confronts you; let us keep watch at the ramparts. Gird
your loins, be strong . . very confident:
2:3 Since HaShem shall restore the majesty of Jacob, likewise the majesty of Israel
Since they are being destroyed and their memory distorted:
2:4 The shields of the valiant of them bloodied, the forces crimson consumed in the flames of the Chariot
(ha-reḥev  )ה ֶַָ֔רכֶבon its set day; and the cypress is veiled:1
2:5 Outdoors cavalry ( )ה ֶַָ֔רכֶבpound streets that look like lanterns; like lightening they [the cavalry] dash
about:

When faced with defeat, the Assyrian forces turn back, still in their minds what would usually happen;
the prophet then goes on to describe their abrupt realization of the actuality:2

י ֶ֥בזּו ֶ ֶ֖כסֶף ֵ֣בזּו ז ָ ֶָ֑הב וְאֶ֥ין ׁ֨קצֶה ַלתְכּו ַָ֔נה כ ָֹ֕בד מ ִֶ֖כל ְכ ִלֶ֥י ֶח ְמדָ ַּֽה׃
ָארּור׃
ַּֽ ּופֵ֣ק ב ְִר ַָּ֗כי ִם ְו ַח ְל ָחלָה ְבכָל־מָתְ ַַ֔ני ִם ּופְנֶ֥י כ ָֻלֶ֖ם ִקבְצֶ֥ ּו פ
ִ ְבּוקה ּו ְמ ֻבל ָ ֶָ֑קה ו ְׁ֨לב נ ֵָ֜מס
ֶ֖ ָ בּוקה ּומ
ֶ֥ ָ יא

2:10 Loot silver, loot gold! And there is no end to the treasures, a wealth of every desired article:
2:11 She [Nineveh] is emptiness and void and waste; and hearts are faint, and knees shake, and panic is
in all loins, and all countenances are dark.

On one hand, poetry finds a profoundly important role in propagating written literature with layers of
mystical meanings. And, on the other hand, as Gasimova says poetry is the genre which preserves the
vast majority of gharīb material from far back into antiquity.3 It preserves a record of ancient oral genres
and also a content that serves history and our understanding of ancient scriptures. Further research is

In 2:4, the heavenly Chariot (ha-reḥev  )ה ֶַָ֔רכֶבwith the martyred dead passes through the veil of Heaven and the
cypress below is no longer visible.
2
The Book of Nahum, Chapter 2:10-11.
3
Aida Gasimova, Marginal Discourses on Arabic Poetry, 2014: 299.
1
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needed on Kurdish civilization with its kingdoms on the Zagros Mountains and beyond. This civilization
goes back to before the great flood in Noah’s time which the Talmud says happened 1,656 years after
the Creation of the World. The zenith of Kurdish civilization is thought to have been about 5000 to 6000
years BCE—roundabout the time of the rise of the first Persian Empire.
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Abstract
The purpose of this study is to explore and measure the extent to which textbooks and the competence
of the teacher influence or provide opportunities for the development of critical thinking of primary
school students in Kosova. Within this study, general and specific objectives have been set. The study
methodology is mixed combining two research methods: Content-text analysis and teacher interview.
By comparing the results from the content analysis (note cards) and teachers’ interview, some useful
conclusions can be reached for both curriculum developers (Ministry of Education) and their
implementers (teachers). The mixed character of the study deals with two different phenomena for which
facts and opinions will have to be collected: facts described in the texts and opinions of teachers. This
character will appear in the choice of two different methods for collecting data: content analysis of 37
textbooks and interview of 550 primary school teachers. By identifying these opportunities, textbook
authors will have access to data that they can use to improve their textbooks thus increasing opportunities
for the development of the students' critical thinking. This study is also of particular importance as it
provides the necessary recommendations for the Kosova Ministry of Education on the influence the
textbooks have and the opportunities they offer for the development of students' critical thinking in
primary school.
Keywords: text, critical thinking, student
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Özet
İletişim sırasında kodlama-kod çözme sürecini zorlaştıran sebep, bilginin örtük anlamı ile ilişkilidir.
Günlük hayatımızda karşılaştığımız sorunları öğrenmek için medya piyasasından örnekler
kullanılmıştır. Araştırmalar, reklamların izleyiciler üzerindeki etkisinin, beynin örtük sisteminin
etkinliği tarafından belirlendiğini gösteriyor. Pragmatik izleyici metrikleri göz önüne alındığında,
pazarlamacılar beynin otomatik pilotunu, her bir bilgi parçasında yaratılan örtülü anlamlarla
etkinleştirir. Sonuç olarak, sezgisel kararlar alınır ve izleyici davranışı manipüle edilir. Medya insanları
farklı şekillerde cezbeder. Sponsorlarına bağlı olarak, medya kuruluşları kendi çıkarlarını izleyicilerin
çıkarlarının önüne koyar. Bu durumda medya kamu çıkarını yansıtmaz, kendisi yaratır. Amerika Birleşik
Devletleri ve SSCB'de kitap yayıncılığı ve bilgi dağıtımı da manipülatifti. SSCB'de asıl amaç insanları
çalışmaya çekmek ve onları sömürmek iken, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yöntem ürünleri dünya
pazarına getirmek ve dünyaya hakim olmak için kullanılıyordu. Sovyetler Birliği'ndeki manipülasyon
da mitlere dayanıyordu. Polonya'daki bir Nazi Almanyası ölüm kampı olan Auschwitz'in kapısında da
bir tabela vardı: "Çalışmak özgürlük getirir."
Amerikan medya eleştirmenlerine göre, manipülasyonun ana konularından biri, ekranlarda
görüntülenen çeşitli grafikler ve tablolardır. Çünkü bu durumda sayılar zengin bir bilgi akışının temelidir
ve bu sayıların insanların göz ve kulak hafızası üzerinde büyük etkisi vardır. Rakamlar genellikle kimse
tarafından hatırlanmaz, ekranlarda hızla belirir ve hızla kaybolur. Böylece manipülasyonlar illüzyon
haline gelir. Bazen insanlar medyanın yalan söylediğini anlarlar ve buna karşı seslerini yükseltirler ama
bunun bir manipülasyon olduğunun farkında değildirler. Manipülasyon, ifade özgürlüğünü tehdit etse
de, insanları hiçbir şey yapmaya zorlamaz, onlara seçim özgürlüğü verir, ancak ancak fikirlerini
değiştirdikten sonra. "Kiraz toplama" yönteminde olduğu gibi, yani gerçeklerin seçici sunumu
yönteminde olduğu gibi, problemden 10 çıkış yolu varsa, çözüm olarak sadece iki tanesini sunuyor ve
tek seçeneğin bu olduğunu söylüyor.
Anahtar kelimeler: açık sistem, örtük sistem, kodlama, manipülasyon, medya piyasası, rasyonel karar,
sezgisel karar.
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Abstract
The reason that complicates the process of encoding-decoding during communication is associated with
the implicit meaning of information. To find out the problems that we face in our daily life, examples
from the media market were used. Research shows that the impact of advertising on audiences is
determined by the activity of the brain's implicit system. Given the pragmatic audience metrics,
marketers activate the brain's autopilot with the implicit meanings created in each piece of information.
As a result, intuitive decisions are made and audience behavior is manipulated. The media attracts people
in different ways. Depending on the sponsors, media corporations put their own interests ahead of the
interests of the audience. In this case, the media does not reflect the public interest, it creates it itself.
Book publishing and information distribution in the United States and the USSR were also manipulative.
In the USSR, the main goal was to attract people to work and exploit them, while in the United States,
this method was used to bring products to the world market and to dominate the world. Manipulation in
the Soviet Union was also based on myths. Auschwitz, a Nazi Germany death camp in Poland, also had
a sign on his door: "Work brings freedom."
According to American media critics, one of the main "columns" of the manipulation is the various
graphs and tables displayed on the screens. Because in this case, the numbers are the basis for a rich
flow of information, and these numbers have a great impact on people's eye and ear memory. Numbers
are often not remembered by anyone, they quickly appear on screens and quickly disappear. Thus, the
manipulations become illusions. Sometimes people realize that the media is lying, and they raise their
voices against it, but they are unaware that it is manipulation. Although manipulation threatens free
speech, it does not force people to do anything, it gives them freedom of choice, but only after they
change their minds. As in the "cherry picking" method, ie in the method of selective presentation of
facts, if there are 10 ways out of the problem, he presents only two as a solution, and says that these are
the only options.
Keywords: explicit system, implicit system, coding, manipulation, media market, rational decision,
intuitive decision.

GİRİŞ
Beyin ve performansı uzun yıllardır insanoğlunun ilgisini çekmiştir. Hafif, beyaz ve gri maddeden
oluşan bu sıra dışı mekanizma, dünyadaki hemen hemen her anın düzenleyicisi, daha doğrusu
denetleyicisidir. Aslında beyin bir insan organı olarak değil, yöneten bir kavram olarak görülmelidir.
Burada omurga yoluyla vücudun tüm organlarını beyne bağlayan sinir uyarıları, insan aktivitesini belirli
bir yöne yönlendirir. Bu açıdan bakıldığında beyin, gelişim mekanizmasına göre açık bir şekilde
davranmaz. Sinir uyarıları, duyular yoluyla aldıkları sinyalleri beyindeki nöronlara ve dendritlere iletir.
Bu durumda, aralarında bir kişiyi herhangi bir faaliyete ve hareketsizliğe motive eden etkileşimler
vardır. Beyin üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmacılar, bu olağandışı organın bazı özelliklerini
ortaya çıkarmaya çalışıyor. Beyin hücrelerini etkilemenin en etkili yolu dilin öğeleri yani konuşma
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eylemleridir. "Bu alanda başarılı iletişim, dört dil kodunun, tarihin, sembollerin ve sensörlerin birleşik
eylemiyle mümkün olur." [Scheier, 2006:67]. Tüm bu süreçlerde dilin rolü vurgulanmalıdır. Dil aslında
söylenenden daha fazlasını aktarır. Son zamanlarda, beyin üzerindeki etkileri derinlemesine inceleyen
nöropazarlamacılar, finansal geliri artırmak için beyin aktivitesi oryantasyonu alanında nörolinguistik
araştırmalarda büyük adımlar attılar. Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen reklam, bu
çalışmanın ana konusu haline geldi. Bu bağlamda dilsel ve dilsel olmayan birimler aracılığıyla
oluşturulan reklamlar, diğer araştırma alanlarının yanı sıra dilbilimin de ilgisini çekmiştir.
Araştırma aynı zamanda bu alandaki insan davranışını manipüle eden faktörlerin araştırılmasına da yer
ayırmıştır. Konunun aciliyeti, günlük hayatımızda karşılaştığımız reklamlar aracılığıyla karşı tarafın
beynini ve aktivitesini kontrol etmektir. Bu süreç, bu kez beyin mekanizmasında belirli işlevleri olan
açık (eksplisit) ve örtük(implisit) sistemlerin analizi ile açıklanmaktadır. Bilginin kodlanmasında ve kod
çözülmesinde eksplisit ve implisit anlamlar, dilbilimsel bir bakış açısıyla birçok araştırmacı tarafından
incelenmiştir. Eksplisit olandan farklı olarak implisit taraf, ileten-iletilen karşılaşmasını zorlaştıran
faktörlerden biri olarak kabul edilir. Bu açıdan bakıldığında eksplisit ve implisit bilgilerin beyinde
oluşturduğu çağrışımlar ve tepkiler farklı sonuçlar vermektedir. Mevcut çalışma, medya söylemi yoluyla
iletilen bilgiler arasındaki eksplisit ve implisit sistemler arasındaki farklılıkları vurgulamaktadır.

Tartışma
“Standart yaklaşımlar mesaj oluşturma ve analizine, ardından bağlama odaklanırken, uygulamalı
yaklaşımlar bağlam oluşturmaya odaklanır. Sonra onlardan bir mesaj oluşur." [Почепцов,2001:43].
Nitekim reklam metinleri, yaratım ve oluşum açısından, olağan iletişim sürecinde kullanılan
eylemlerden ayrılmaktadır. "Reklam, doğrudan bir iletişim seçeneği haline gelmektedir"
[Почепцов,2001:23]. Aslında, sıradan iletişim süreci, reklam metinlerinin karmaşıklığının gerisinde
kalmaz. Herhangi bir iletişim sürecinin gerçekleşmesi için bir dizi önemli koşuldan en önemlilerinden
biri en az iki tarafın varlığıdır. Burada, iletişim ortakları aslında kendi kognitif bilgilerini gösterirler.
"Ya ileten tarafından kodlanmış bir mesajın iletilmesi ya da bu mesajın iletilen tarafından alınması, her
iki tarafın bilişsel bilgisi pahasına olur." [Hacıyeva, 2021:11]. Ancak alıcının beynini ve aktivitesini az
miktarda özlü fikirlerle kontrol etmeye çalışan medya söylemlerinin görevi daha karmaşık ve kafa
karıştırıcıdır.
Reklam metinlerinin dilbilimsel kategorisini araştıran Dieter Flader, psikanalitik kuramın temellerine
dayanarak bu alanda çok popüler bir çalışma olan Advertising Strategies'in yazarıdır. [Flader,1974].
Eserin yazıldığı tarih çok yeni olmamakla birlikte modern dünyamızın güncel sorunlarından biri olan
reklam taktiklerinin doğru ve yerinde geliştirilmesi açısından faydalı bir araç olarak
değerlendirilmektedir. Çalışmada D. Flader, reklam metinleri aracılığıyla tüketici etkinliğinin
yönetimini Sigmund Freud tarafından geliştirilen psikanalitik kuram açısından analiz ediyor. Bilindiği
gibi teori insan bilinçaltına dayanmaktadır. D. Flader, başarılı reklam metinlerinin seçiminde bilinçaltı
kavramını ön plana çıkarmış ve reklamlarda kullanılan ifadelerin başarılı sonuçlarını belirlemeye
çalışmıştır. Ona göre bu eylemin ana taşıyıcısı güven duygusudur. Pazarlamacılar, reklam metinleri
aracılığıyla alıcıda güven oluşturabiliyorsa, reklam yoluyla kodlanan eylemler başarılı olacaktır.
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Kısa bir reklam veya fotoğraf çekimi sonunda bu başarıya ulaşmaya çalışan pazarlamacılar, medya
piyasasının oluşturduğu iletişimi amaçlarına ve yoğunluklarına göre uyarlarlar. "Bu tür bir iletişimin
temel amacı, ürünün sosyal ve kültürel kalitesini artırmaktır". [Scheier,2006:60]. Ancak bunu zorlaştıran
temel unsurlardan biri, partinin farklı kriterlerde muhatap olarak görülmesidir. Örneğin herhangi bir
reklam metni yazan bir yazar, her zaman kitlenin ilgisini ve durumunu ilgi odağı haline getirir. Burada
yaş, cinsiyet, seviye, eğitim gibi pragmatik göstergeler önemlidir.
Zamanın nabzına göre reklam kodları gün geçtikçe değişiyor ve daha karmaşık hale geliyor. Tarihsel
dönemler birbirinin yerini aldıkça sosyal çevre ve kültürel bağlam da değişmektedir. Bu,
pazarlamacıların işini zorlaştıran başka bir faktördür. Promosyon kodları aracılığıyla iletilen bilgilerin,
sıradan konuşma eylemlerinde olduğu gibi eksplisit ve implisit anlamları vardır. Karmaşıklık yaratan
bilgiler, verilen bilgilerin implisit katmanlarında yer alır ve iletenlerin bilgi düzeyine göre kod çözme
sürecini zorlaştırır. Buna göre bilgi, beyindeki eksplisit ve implisit sistemlerin kontrolüne
dayanmaktadır. Çeşitli beyin hastalıklarından muzdarip insanlar üzerinde bir dizi deneyden sonra,
araştırmacılar, eksplisigt ve implisit bellek sisteminin farklı biçimlerini belirlediler.[Squire,1993]

Epizodik eksplisit bellek türü, öznenin kişisel anıları ve yaşamdaki deneyimleriyle ilgilidir. Örneğin,
bahçe anıları veya iki gün önce öğle yemeğinde yenen bir yemek vb. Semantik tip, öznenin kişisel
hayatıyla ilgili değildir. Dünya bilgisi hakkında daha fazla bilgi toplar. Örneğin, ay dünyanın uydusudur,
insan vücudunun %90'ı sudan oluşur vb. Eksplisit bellek ile implisit bellek arasındaki aktivasyon farkını
belirlemek isteyen araştırmacılar, beyin hastalığı olan kişilerde tomografi çektiler ve eksplisit ve implisit
bellek merkezlerinin konum olarak farklı olduğu sonucuna vardılar. Ekplisit hafızanın aktivasyonu
sırasında sağ hemisferin ön lobu ve hipokampus aktive olur. [Squire,1993] İmplisit bellek
etkinleştirildiğinde, bu parçaların etkinliği azalır. İmplisit bellek, istemsiz anılar, yetenekler ve
olağanüstü bilgi ile ilişkili bir bellektir. Örneğin, bilgisayar metni yazmak, bisiklete binmek vb.
"Bildirimsel bilgi, bir şey hakkında bilgidir ve somut olgusal bilgiler içerir. Örneğin, isimler, yüzler,
kelimeler, tarihler ve fikirler. Bildirimsel anılar kelimeler veya sembollerle hatırlanır. Bildirimsel
bilgiden farklı olan prosedürel bilgi, nasıl davranılacağıdır... bunlar öğrenme ve hafızaya dayalı temel
“otomatik” unsurlardır”. Bu hafızanın aktivasyonu neokorteks, bademcikler, beyincik, refleks yollarının
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aktivasyonu ile gerçekleştirilir. İmplisit bellekle ilgili bilgiler esas olarak hipotalamusta bulunur.
[Мохова,2007: 34].
Hem aktivasyon hem de işlevsellik açısından farklılık gösteren eksplisit ve implisit bellek sistemleri,
insan faaliyetinin yönetimi üzerinde de etkiye sahiptir. "Kullanılan miplisit kodlar, ürün ile müşterinin
beyni arasındaki boşluğu dolduran itici güçtür". [Scheier,2006:68]. Reklamlar aracılığıyla iletilen
bilgiler, bir otopilot, yani örtük davranışın %95'ini oluşturan örtük bir sistem aracılığıyla gerçekleştirilir.
Bu süreç otomatik olarak gerçekleştiği için bilinçaltı ile ilişkilendirilir. "Etkili, sezgisel, kendiliğindendir
ve iki saniyede karar verir, peri masallarını ve sembolleri sever, gerçeklerden ve mantıktan nefret eder".
[Scheier,2006:60] Beyindeki otopilot faaliyeti aktif hale getirilerek karşı tarafın faaliyetinin manipüle
edilmesi olgusu gerçekleşir.
Bilinen dilin temel işlevlerinden biri de adlandırma işleviyle ilgilidir. Bu sinyallerin her biri beyinde
yeni bir nöron olarak ortaya çıkar ve yaşam boyunca insan davranışlarının şekillenmesinde büyük rol
oynar. Konuşmaya başlayan her bebek dünyayı adıyla keşfeder. Beyindeki ilk izler isimlendirme ile
ortaya çıkar. Her yeni adaylık, beyne kendi yolunda farklı çağrışımlar getirir. Beyin otopilotunu harekete
geçiren unsurlardan biri de ürün adaylığı ile ilgilidir. Genellikle isim karşı tarafta özel bir çağrışım
yaratır [Raab,2009]. Beyin, başta grafik kelimeler olmak üzere farklı formatlardaki bilgilere daha hızlı
tepki verir ve beynin daha fazla bölümünde aktive olur, böylece çağrışımlar yoluyla daha güçlü duygular
yaratır. Korku özellikle duygularda belirtilmelidir. D. Falder'ın da belirttiği gibi, Freud'un teorisine göre,
"Belirli unsurlara aşina olan bir kişi, onu çocukken yaşadığı bir durumun çatışması ve deneyimi üzerine
taşır". [Flader,1974:43] Örneğin, "yılan" kelimesi ve işareti "kör solucan" kelimesi ve işaretinden farklı
duygular yaratır. Bu kelime tehlike ile ilişkilendirildiği için beynin daha fazla bölümünü harekete
geçirir. [Raab,2009:239].
Beyin otopilotunu harekete geçiren bir diğer unsur, iyi bilinen bir ürünün reklamıyla ilişkilendirilir. Bu
durumda beyin, sezgisel kararlar vererek kortikal gevşeme kazanır [Merkel,2008:27]. Böylece sezgisel
karar kazanır ve bu karar alıcıya bir tatmin duygusu verir. Eksplisit sistem burada pilot bir rol oynar.
Faaliyetleri sırayla gerçekleştirilir. Pilot aslında bir kişinin algıladığı duyguları ve bilişsel süreçleri
kendinde tutan ve kontrol eden bir bilinç görevi yapar [Gerhard,2009:59]. Bu sistem, medya pazarında
pazarlamacılar tarafından belirlenen hedeflere ulaşmak için büyük bir engeldir.

SONUÇ
Araştırma, son zamanların en alakalı alanlarından birine adanmıştır. Çeşitli bilim dallarıyla yakın
işbirliği içinde olan dilbilim, bu kez nöroloji, tıp, psikolojinin ilgilendiği beyin mekanizmasını
dilbilimsel açıdan ele alıyor. Dil ve beyin arasındaki bağlantı, bu alanda yapılan çalışmaların sayısını
artırmaktadır. Dilsel ve dilsel olmayan öğelerle oluşturulan reklam metinleri, iletişim ortakları,
pazarlamacılar ve izleyiciler arasında bir kodlama aracıdır. Bu ilişki, bir tür olağan iletişim sürecinde
ileten ile iletilen arasında gerçekleşen kodlamaya benzer. Reklam metinlerinin kodları, bu iletişim
sürecinin daha karmaşık bir doğasını oluşturur. Pazarlamacılar, sıradan muhatapların aksine, geliri
artırmakla ilgilenirler. Bu nedenle yüksek gelirli pazarlamacılar, nörolinguistlerin yardımıyla karşı
kitlenin beynini etkileyebilecek kodlar kullanırlar. Bu durumda kodlar oluşturulurken beyin ve onun
etki mekanizması dikkate alınmalıdır. Alışılmış iletişim sürecinden farklı olarak, pazarlamacı-izleyici
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toplantısı önceden belirlenmiş yoğunluklara uyarlanır. Ancak iletişim partnerlerindeki farklılıktan
bağımsız olarak, her kodun eksplisit ve implisit anlamları vardır ve bu nedenle beyin eksplisit ve implisit
sistemlerin yönetimine dayanır. Araştırmalar, reklamlar aracılığıyla iletilen kodların bilinçaltıyla
ilişkilendirilen implisit bir sistem, yani otopilot aracılığıyla gerçekleştirildiğini göstermektedir.
Otomatik pilotun aktivasyonu, çeşitli gerçekler nedeniyle gerçekleşir. Pazarlamacılar tarafından
kodlamada kullanılan isimlendirme, izleyicilerin aşina olduğu öğelerin kodunu çözme sürecinde
otomatik pilotun kullanımını kolaylaştırır. Son olarak, çoğu durumda alıcı kortikal rahatlık sağlar ve
pazarlamacıların aklındaki kararları verir. Çalışma, beyin mekanizmasındaki implisit sistemin kontrol
ilkesini belirlemeyi amaçladı. İmplisit sistemden farklı performans gösteren açık sistem henüz
tarafımızca kapsamlı bir şekilde çalışılmamıştır. Bunun gelecekteki araştırmalara dahil edileceğini
düşünüyorum.

KAYNAKÇA
Veysəlli F. (2016).Koqnitiv dilçilik. Bakı, “Mütərcim”.
Hacıyeva Minaxanım. (2021). Sadə cümlələrdə propozitiv və presuppozitiv əlaqələrin praqmatikası.
Bakı, “Mütərcim”.
Зденек М. (1997).Развитие правого полушария. (Углубленная программа высвобождениясил
вашего воображения). Пер. с англ. – Мн.: 000 «Попурри».
Почепцов Г. (2001).Теория коммуникации. Рефл-бук Ваклер.
Пирогова Ю.К.(2001).Имплицитная информация как средство коммуникативного воздействия и
манипулирования. На материале рекламных и PR-сообщений / Ю. К. Пирогова// Проблемы
прикладной лингвистики. Москва.
Мохова С.Б. (2007). Психологические исследования имлицитных знаний. Москва.
Flader, Dieter. (1974). Strategien der Werbung. Kronberg, Scriptor Verlag 235 S.
Merkel, Wolfgang / Kreutzer, Rolf T. (2008). Emotion, Leidenschaft und Begeisterung. Ein (noch
immer) unterschätzter Erfolgsfaktor im Marketing, Die neue Macht des Marketings. Wie Sie Ihr
Unternehmen mit Emotion, Innovation und Präzision profilieren, Wiesbaden.
Raab, Gerhard (2009)et al. Neuromarketing. Grundlagen – Erkenntnisse – Anwendungen, 2.,
überarbeitet Auflage, Wiesbaden.
Squire L.R.,Knowlton B., Musen G.(1993). The structure and organization of memory, California
Scheier, Dr. Christian/Held, Dirk (2006). Wie Werbung wirkt. Erkenntnisse des Neuromarketings,
München.

143

Soğuk Zincir Lojistiği: Dondurulmuş Gıda
Sektörü Örneği
Cold Chain Logistics: Frozen Food Industry Example
Orhan ÇOBAN
Prof. Dr., Gaziantep Üniversitesi, İİBF, Gaziantep, Türkiye; ocoban@gantep.edu.tr; ORCID ID: 00000001-6137-8937.

Ayşe ÇOBAN
Öğr. Gör., Gaziantep Üniversitesi, Oğuzeli MYO, Gaziantep, Türkiye; aysecoban@gantep.edu.tr;
ORCID ID: 0000-0002-7844-7633.

Yasemin SAKİN
Gaziantep Üniversitesi, SBE, Gaziantep, Türkiye; mrtcalk@gmail.com.tr; ORCID ID: 0000-00027090-8562.

Öz
Kamu kesiminin varlığı iktisat biliminde uzun yıllardan beri tartışılan bir konu olmuştur. Özellikle
toplumun en küçük yapı taşı olan ailede her bireyin çalışma hayatında yer alması ile birlikte zamanın
değerlenmesi insanoğlunun beslenme alışkanlıklarında kolay ve hızlı olanı tercih etmesine sebep
olmuştur. Bundan kaynaklı tarihi çok da eski olmayan dondurulmuş gıda sektörü ortaya çıkmakla
beraber son yıllarda hızla büyüyen bir pazar payına sahiptir.
Dondurulmuş gıda sektörünün büyümesi ve talebin artması ile dondurulmuş gıdaların taşınması ve
taşınırken insan sağlığını tehlikeye atmadan son tüketiciye ulaşması için soğuk zincir lojistiği
kavramının önemi artmıştır. Gelişen ve değişen dünya ile birlikte bu iki kavram birbiri için ayrılamaz
hale gelip insan hayatının önemli bir parçası olmaktadır.
Bu çalışmada dondurulmuş gıda sektörünün büyümesiyle daha fazla önem kazanan soğuk zincir lojistiği
ele alınmış, dondurulmuş gıda sektöründe soğuk zincirin etkisi ve önemi anlatılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Soğuk Zincir Lojistiği, Dondurulmuş Gıda Sektörü, Tedarik Zinciri
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Abstract
The existence of the public sector has been a controversial issue in economics for many years. Especially
in the family, which is the smallest building block of the society, the fact that each individual takes part
in the working life and the valuation of time has caused people to prefer the easy and fast ones in their
eating habits. As a result, the frozen food sector, whose history is not so old, has emerged, but has a
rapidly growing market share in recent years.
With the growth of the frozen food industry and the increase in demand, the importance of the concept
of cold chain logistics has increased in order to transport frozen foods and to reach the end consumer
without endangering human health while being transported. With the developing and changing world,
these two concepts become inseparable and become an important part of human life.
In this study, cold chain logistics, which has gained more importance with the growth of the frozen food
sector, is discussed and the effect and importance of the cold chain in the frozen food sector is explained.
Keywords: Cold Chain Logistics. Frozen Food Sector, Supply Chain

GİRİŞ
Artan dünya nüfusu, değişen çalışma temposu ve beslenme alışkanlıklarıyla birlikte insanların istek ve
taleplerine cevap verebilmek için tarihi pek de eski olmayan dondurulmuş gıda sektörü ortaya çıkmıştır.
Yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte özellikle dondurulmuş gıdaya artan talep bu sektörün hızla
büyümesine sebep olmaktadır. Dondurulmuş gıda sektörünün pek çok kritik noktası olmakla beraber en
önemli kritik noktası insan sağlığıdır. Bu sebepten ötürü ürünlerin müşterilere en sağlıklı şekilde
ulaşması için tedarik zincirinin bir parçası olan soğuk zincir lojistiği kavramının önemini artmaktadır.
Gıdanın dondurulması, IQF (tek tek dondurma) yöntemi ile hücre özsuyunun, gıdayı oluşturan
içerikleriyle birlikte, çekirdek zarını çatlatmadan, dondurulması işlemidir. Ürünler tam mevsiminde
toplanıp en taze haliyle ve düşük ısılarda dondurulduğu için tazeliğini ve besin değerini tüketim anına
kadar korurlar (Gıdabilgi, 2021: 1).
Bilindiği üzere bakteriler besin öğesinin bol olduğu ve sıcak ortamlarda daha kolay çoğalır. Bakterilerin
hücresel hareketlerinin yavaşlaması ve çoğalmasını engellemek için gıdaları dondurarak son tüketici
olan insana güvenilir, sağlıklı ve uzun raf ömürlü olarak ulaşan ürünlerdir.
Devlet Planlama Teşkilatına göre, dondurulmuş gıda sektörü; dondurulmaya uygun hammaddenin
temini (tohum seçimi, üretimi, satın alınması), hammaddenin uygun koşullarda tesislere taşınması,
tesislerde bekletilmeden seçme, yıkama, boyutlama ve ürüne özel tekniklerle işlenmesi, derin dondurma
ve uygun şekillerde paketlenerek, tekniğine uygun depolama, yükleme, taşıma, dağıtımını kapsayan gıda
sanayi koludur (Çurkan vd., 2012: 73). Bu bağlamda dondurulmuş gıda sektörü, dondurulmuş ürünlerin
üretimden başlayarak nihai tüketiciye kadar olan tedarik zincirini kapsamaktadır.
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Soğuk zincir lojistiği ise hasattan tüketiciye kadar olan aşamalarda ürünlerin kalitesini ve gıda
güvenliğine uygunluğunu sağlamak için yapılan sıcaklık üretimi ve değişiminin yönetilmesidir (Sarısoy,
2011: 34). Başka bir tanıma göre soğuk zincir lojistiği özellikle gıda ve ilaç sektörlerinde gerçekleşen
taşımalarda sunulan bir hizmet şekli olarak ifade edilmektedir. Bu kavram ifade edilirken kullanılan
zincir kelimesi tedarik zinciri çağrışımı yaparak ürünün oluşmaya başladığı andan itibaren son teslim
noktasına kadar ısı kontrolünün devamlılığını vurgulamaktadır. Soğuk zincir lojistiğinde her ürün
kendine has ısı rejimlerine ihtiyaç duymaktadır (İpekçi ve Tanyaş, 2021: 47). Buna göre soğuk zincir
lojistiği, tedarik zinciri ile ısı kontrolünün birleşmesi şeklinde tanımlanabilmektedir.
Bu çalışmanın amacı, soğuk zincir lojistiği ve dondurulmuş gıda sektörü çerçevesinde dondurulmuş gıda
sektöründe soğuk zincir lojistiğinin analiz edilmesidir. Bu bağlamda çalışma üç ana başlık altında
organize edilmiştir. Birinci ana başlıkta soğuk zincir lojistiği konsepti ele alınmış, ikinci ana başlık
altında dondurulmuş gıda ve dondurulmuş gıda sektörünün özellikleri ele alınmıştır. Son olarak soğuk
zincir lojistiğinin dondurulmuş gıda sektöründeki etkileri değerlendirilmiştir.

SOĞUK ZİNCİR LOJİSTİĞİ
Soğuk zincir terimi, gıda üretimi, depolanması ve dağıtımında soğutma ya da dondurma işleminden
başlanılarak satış noktasına kadar ürünün uygun sıcaklıklarda tutulmasını ve işlem görmesini tanımlar.
Taşıma ve çeşitli şekillerde depolama ya da sergileme de bahsi geçen bu işlemler dahilindedir.
Soğuk zincir lojistiği; tedarik zincirinin bir alt kolu olmakla beraber tedarik zinciri yönetimi gibi gıdanın
üretiminden başlayıp nihai tüketiciye kadar geçen her süreci içermektedir. Bu süreçlerin her birindeki
en önemli kriter ürünün en başta sabitlenen ısıda herhangi kritik bir değişme olmadan nakliyatın
bütünlüğünü koruyarak niha tüketiciye ulaşmasını sağlayan planlamadır. Türk Gıda Kodeksine göre,
soğuk zincir, gereksinimi olan gıda maddelerinin üretiminde tüketimine kadar her aşamada kendi
özelliklerinin koruyabilmesi için zorunlu olan soğuk muhafaza, soğuk taşıma ve benzeri işlemlerin
tamamını ifade etmektedir (Sağlık Bakanlığı, 1997).
Soğuk zincir, gıdanın hangi hava koşulları altında olursa olsun ısısının değişmeden çevresel faktörlerden
olumlu ya da olumsuz etkinlenmesini önlemektedir. Ulusal Ulaştırma Kamu Arastırma Programı’nın
yaptığı tanıma göre, gıda maddelerinin üretim noktalarından başlayarak tüketimlerine kadar geçen süre
içinde sahip oldukları doğal nitelikleri korumak amacıyla soğuk ortamda depolanması, depolardan
tüketim merkezlerine soğutmalı araçlarla taşınması, satılacakları zamana kadar yine soğuk depolarda
muhafazası ve satın alındıktan sonra tüketim alanına kadar evlerde soğuk ortamda koruma
aşamalarından oluşan soğuk uygulamalar soğuk zincir olarak adlandırılmaktadır (Şen, 2008: 68).
Soğuk zincirde şayet ürünün alındığı noktada tüketimi yapılmayacaksa tüketim alanına kadar
sorumluluk tüketiciye aittir yani soğuk zincir satın alıma kadar devam etmektedir.
Başka bir bakış açısıyla bozulabilen her ürün aslında soğuk zincire ihtiyaç duyar.Her ne kadar bu kavram
son zamanlarda popülerleşse de tarihi eskiye dayanmaktadır. Buz ticaretinden gelen buzla mobil
soğutma, 19. yüzyılın ortalarında soğutmalı gemiler ve buzdolabı arabaları (tekerlekli buz kutuları) ile
başladı. Mobil mekanik soğutma, Thermo King'i girişimci Joseph A. Joe Numero ile birlikte kuran
Frederick McKinley Jones tarafından icat edildi. 1938'de Numero, Cinema Supplies Inc. film ses
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ekipmanı işini, mühendisi Jones ile ortaklaşa olan U.S. Thermo Control Company'yi (daha sonra
Thermo King Corporation) oluşturmak için RCA'ya sattı. Jones, Numero's'un ortakları Werner
Transportation Co. başkanı Harry tarafından 1937 golf oyununa göre soğutmalı bir kamyon icat etme
zorluğunun ardından, bozulabilir yiyecekler taşıyan kamyonlar için portatif bir hava soğutma ünitesi
tasarladı veya 12 Temmuz 1940'ta patent aldı.Bu teknoloji, en çok hayvan bazlı hücreleri veya dokuları
korumak için kullanıldığı 1950'lerden beri sıklıkla kullanılmaktadır. Kanser tedavisinde olduğu gibi
tıbbi atılımlar meydana geldikçe, soğuk zincir sistemlerine olan talep artmıştır. COVID-19 salgını ve
bununla ilişkili aşılar, büyük ölçüde artan ihtiyaca neden olmuştur (Wikipedia, 2021).

SOĞUK ZİNCİR LOJİSTİĞİNİN PARÇALARI
Soğuk Zincir Teknolojileri
Her gıda ürünü aynı koşullarda saklanmaz. Her birinin hücresel yapısı farklı olduğu için farklı saklama
koşulları gerekmektedir. Soğuk hava depoları da ürünlerin özelliklerine göre farklı şartları sağlayarak
ürünün son tüketiciye kadar bozulmadan ulaşmasını sağlayarak soğuk zincir lojistiğinde önemli bir rol
oynamaktadır. Ürünler fiziki özellikleri doğrultusunda farklı özellikteki depolarda stoklanmaktadır.
Örneğin, dondurma, balık ve pizza gibi ürünler -22 derecede depolanırken, margarin ve çikolata türevi
ürünler +4 ila +180C arasında muhafaza edilmektedir (Blog Park Palet, 2021).
Her ürünün farklı saklama koşulları olduğu gibi farklı soğutma sistemleri de bulunmaktadır. Bu bölümde
farklı soğutma sistemleri ve şekillerine yer vereceğiz. Sıcak ortamda tutulduğu takdirde zarar görecek
veya bozulacak ürünlerin daha uzun süre korunması amacıyla soğutma sistemi kurulan bölüme soğuk
hava deposu denmektedir (Uzman Soğutma, 2021). Özellikle gıda maddelerinin örneğin et, süt ve süt
ürünlerinin bozulmadan son tüketiciye kadar ulaşmasını sağlamak yani soğuk zincirin kırılımını
önlemek için soğuk hava depoları önemli bir rol oynamaktadır.
Gıda muhafaza edilmesi işleminde en çok kullanılan soğutma sistemi, buhar sıkıştırmalı soğutma
sistemidir. Buhar sıkıştırmalı soğutma sistemi, kompresör, yoğunlaştırıcı (kondenser), genleşme valfi
ve buharlaştırıcıdan (evaporatör) oluşmaktadır. Buhar sıkıştırmalı soğutmak çevriminde ısının bir
ortamdan alınarak başka bir ortama nakledilmesinde ara madde olarak kullanılan akışkana soğutucu
akışkan denir. Buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminde soğutucu akışkan olarak kloroflorokarbon (CFC)
ve hidrokloroflorokarbon (HCFC) gazlar kullanılmaktadır (Şen, 2008: 65).
Soğutma sistemleri gıdaların bozulmaması ve formlarını koruması için geliştirilmiş teknolojik
sistemledir. Kuru buz; katı karbondioksit yaklaşık -800C'dir ve bir gönderiyi uzun süre donmuş halde
tutabilir. Özellikle ilaç, tehlikeli madde ve gıda maddelerinin nakliyesinde ve hava kargo için
soğutulmuş birim yükleme cihazlarında kullanılır. Kuru buz erimez. Bunun yerine, hava ile temas
ettiğinde süblimleşir (Transportgeoghraphy, 2021). Bu yöntem günümüzde dondurma vb. gibi ürünlerin
taşınmasında sıklıkla kullanılmaktadır.
Ötektik plakalar; "Soğuk tabak" olarak da bilinmektedirler. Prensip, jel paketlerine benzemektedir.
Bunun yerine, plakalar bir sıvıyla doldurulur ve birçok kez tekrar kullanılabilir. Ötektik plakalar,
soğutulmuş ünitelerin haddelenmesi için soğuk sıcaklıkların korunması gibi çok çeşitli uygulamalara
sahiptir. Ayrıca, sese duyarlı bölgelerdeki teslimatlar veya gece teslimatları için uygun olabilecek bir
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işlem olan, sıcaklığı kısa süreler için sabit tutmak için teslimat araçlarında da kullanılabilirler. Bu
yöntem daha çok ilaç sanayisinde tercih edilmektedir. İnsülin iğnelerinin taşınması bu yönteme
verilebilecek örneklerdendir. Sıvı nitrojen; ambalajları uzun süre donmuş halde tutmak için kullanılan
yaklaşık -1960C'lik özellikle soğuk bir maddedir ve esas olarak doku ve organlar gibi biyolojik kargoları
taşımak için kullanılmaktadır. Taşıma amaçlı tehlikeli madde olarak kabul edilmektedir. Yorganlar;
sıcaklık değişimlerinde tampon görevi görmek ve sıcaklığı nispeten sabit tutmak için yükün üzerine
veya etrafına yerleştirilen yalıtımlı parçalar. Bu nedenle, donmuş yük, daha pahalı soğutma cihazlarının
kullanımını haklı çıkarmayacak kadar uzun bir süre boyunca donmuş olarak kalacaktır. Yorganlar ayrıca
sıcaklığa duyarlı yükü oda sıcaklığında tutmak için kullanılabilirken, dışarıdaki koşullar önemli ölçüde
değişebilmektedir (Transportgeoghraphy, 2021).
Reefers; bir van, küçük kamyon, yarı römork veya standart bir ISO konteyneri olabilen sıcaklık kontrollü
bir taşıma biriminin genel adı. Yalıtımlı olan bu üniteler, bağlı ve bağımsız bir soğutma tesisi tarafından
sürdürülen sıcaklık kontrollü hava sirkülasyonuna izin vermek için özel olarak tasarlanmıştır. Bu
nedenle bir soğutucu, kargo sıcaklığını serin ve hatta sıcak tutabilir. Soğutmalı 40 fitlik ISO konteynerler
için reefer terimi gittikçe artan bir şekilde geçerli olup, baskın boyut 40 yüksek küp altlıktır (45R1, boyut
ve tip kodudur) (Transportgeoghraphy, 2021).
Yukarıda bahsedilen bütün sistemler taşıma görevi gören bütün araçlara uygulanarak, ürünlerin
yapısının bozulmadan son tüketiciye ulaşmasını sağlamaktadır.

Soğuk Zincir Lojistiğinin Aşamaları
Soğuk zincir lojistiği aşamalarını temel olarak üçe ayırabiliriz. Bunlar sevkiyat hazırlığı, taşıma modu
seçimi ve son kilometre lojistiğidir. Sevkiyat hazırlığı; sıcaklığa duyarlı bir ürün taşınırken, öncelikle
özelliklerini değerlendirmek hayati önem taşımaktadır. Önemli bir konu, hâlihazırda istenen sıcaklıkta
olması gereken gönderinin sıcaklık koşullandırması ve paketlemesidir. Soğuk zincir cihazları genellikle
sıcaklığı sabit tutacak şekilde tasarlanmıştır, ancak bir gönderiyi bu sıcaklığa getirmek için
tasarlanmamıştır, bu nedenle, bir gönderi hazırlanıp uygun hale getirilmezse, yeterince performans
gösteremezler. Dikkate değer bir istisna, sevkiyatı soğutmak için bir soğutucunun kullanılmasının
mümkün olduğu 130C'lik bir sıcaklıkta taşınan muzlarla ilgilidir. Diğer endişeler arasında, gönderinin
varış yeri ve bu bölgeler için hava koşulları, örneğin gönderinin nakliye güzergâhı boyunca aşırı soğuğa
veya sıcağa maruz kalıp kalmayacağıdır. Kendi güç ünitesiyle bir reefer kullanmak genellikle bu tür
endişeleri azaltır. Sıcaklığa duyarlı kargoyu taşıyan yük ünitesi de hazırlanmalıdır. Örneğin, soğutulmuş
bir konteyner, bakteriyel kontaminasyon riskini ortadan kaldırmak için temizlenmeli ve göndericinin
belirtilen koşullarına, yani sıcaklık ve nem durumuna getirilmelidir. Diğer bir sorun, uygun oksijen ve
karbondioksit seviyelerini koruyan ve olgunlaşmayı kontrol etmeye (geciktirmeye) yardımcı olan
atmosferik kontrol ile ilgilidir. Bu kontrol, tüm taşıma (reefer) için geçerli olabilir, ancak genellikle
ürünlerin polietilen torbalara sarılmasını içerir, bu da nakliye sırasında gazların nasıl nüfuz ettiğini
kontrol etmektedir (Transportgeoghraphy, 2021).
Taşıma modu seçimi; sıcaklığa duyarlı mallar bir noktadan diğerine taşınırken, malların sıcaklık
gereksinimlerini karşılamak için soğutma cihazları ile donatılmış sıcaklık kontrollü araçlarda
yapılmalıdır. Bunlar frigorifik araçlar veya soğutmalı kamyonlar olarak bilinir. Bu tür kamyonlar,
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portatif soğutma üniteleri kullanılarak sıcaklığı kontrol edilen ayrı bir bölmeye veya konteynere sahiptir.
Soğutma üniteleri dizel veya pil gücüyle çalışmaktadır (Marineinsight, 2021).
Frigorifik araçlar, ısı değişimine duyarlı gıda maddelerinin taşınması için özel olarak üretilmiş ısı
kontrolünü sağlayan, soğutucu bölmesi olan karayolu taşıtlarıdır. Taşınacak ürünlerin hangi mod taşıma
yöntemi ile taşınacağında bunların yanı sıra birçok faktör etkilidir. Bu faktörler ürünün taşınacağı
mesafe, büyüklüğü, kilosu, hacmi, saklama ve dayanıklılık koşulları olarak sıralanabilir. Eğer ürünün
gideceği yer mesafe olarak kısa ise karayolu daha uzun ise denizyolu tercih edilmektedir. Son kilometre;
bir ürünün depo rafından müşteri kapısına kadar olan yolculuğunda, teslimatın “Son Kilometresi” ve
sürecin son adımıdır. Bu aşamada paket sonunda alıcı kapısına varmış olmaktadır (Tirport, 2018).
Kentsel yerleşimler ve metropollerdeki ticari merkezler ile yaşam alanlarına yönelik toptancılık,
perakende, dağıtım, ürün ve hizmet taşımacılığı gibi lojistik faaliyetler, bu bölgelerde yaşayan
toplulukların her açıdan yaşamlarının idamesi ve gelişimi için gerekli ürün, malzeme, araç gereç, mal
ve hizmetleri sağlayan hayati bir fonksiyonu yerine getirmektedir. Kurye aracılığı ile alıcısına iletilmek
üzere teslim edilen zarftan, herhangi bir perakende market zincirinden sipariş edilen günlük tüketim,
kozmetik, elektronik ve beyaz eşyanın adresine götürülmesine, online ortamda satın alınan bir tekstil
ürününün kullanıcının arzu ettiği mekanın kapısına bırakılmasına kadar çok geniş bir ihtiyaç ve talep
yelpazesinde gerçekleşen lojistik süreçlerin, nihai olarak bir kent içi yerleşim biriminde, son kullanıcının
kapısında sona ermesi kuvvetle muhtemeldir. Üreticiden tüketiciye, göndericiden alıcıya uzanan
taşımacılık serüveninde, mal ve hizmetlerin nihai müşteriye teslim edildiği bu adım son kilometre (lastmile), söz konusu serüvenin kentsel sınırlar içerisindeki süreci ise son kilometre lojistiği (last-mile
logistics, LML) veya son kilometre teslimatı (last-mile delivery, LMD) olarak adlandırılmaktadır.

DONDURULMUŞ GIDA VE DONDURULMUŞ GIDA SEKTÖRÜ
Dondurulmuş Gıda
Dondurulmuş gıdalar; düşük sıcaklıklarda gıdalarda mevcut ya da sonradan bulaşmış
mikroorganizmaların üreme ve faaliyetlerinin tamamen in-aktive edilmesi, biyokimyasal reaksiyonların
mümkün olduğunca elemine edilmesi prensibine bağlı olarak dondurulan, unlu mamuller, su ürünleri,
meyve-sebze, et ve et ürünlerine kadar geniş bir yelpazeye sahip ürün grubudur (Yıldız, 2019: 3).
Su, yiyeceklerin biyokimyasal bozulmasının kolaylaştırıcısıdır. Meyve ve sebzeler sahip oldukları
yüksek su (~%85-%95) içeriği nedeniyle hızlı bir şekilde bozulmaktadırlar. Yüksek su aktivitesi
değerlerinde bozulma etmeni mikroorganizma faaliyetleri ve biyokimyasal reaksiyonlar daha hızlı
gerçekleşmektedir (Chang vd., 2003: 798).
Dondurulmuş gıdaların her biri farklı özelliklerdedir, ortak özelliklerine göre dört farklı kategoriye
ayrılmaktadır; dondurulmuş sebze-meyve ürünleri, dondurulmuş deniz ürünleri, dondurulmuş et ve et
ürünleri dondurulmuş unlu mamullerdir. Dondurulmuş sebzelerin başında ise bezelye, soğan, barbunya,
patates, fasulye, ıspanak, enginar, brokoli, mısır, mantar, bamya, Brüksel lahanası, karnabahar ve pırasa
gelmektedir. Brüksel lahanası, brokoli, tatlı mısır gibi sebzeler Türkiye’de çok bilinmezken,
dondurulmuş gıda sektörü sayesinde üretilmeye başlanmıştır. Bu gibi ürünler her yıl daha da artan
oranlar da üretilmekte ve hem yurtdışı, hem de yurt içi pazarlara sunulmaktadır. Dondurulmuş
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meyvelerin başında çilek, vişne, frambuaz, böğürtlen, üzüm, şeftali, kayısı, erik, muz, ananas ve yaban
mersini gelirken, dondurulmuş deniz ürünlerinde ilk sıraları kalamar, karides, mezgit fileto, palamut,
istavrit, levrek, ahtapot ve ıstakoz almaktadır. Dondurulmuş et ve et ürünleri, tavuk, sığır, hindi, domuz,
koyun, keçi eti ve ürünleri, köfte çeşitleri, döner çeşitleri şeklinde sıralanırken, milföy hamuru, börek,
kruvasan, pizza, mantı, tatlı (baklava, künefe vs.) çeşitleri dondurulmuş unlu mamuller kategorisinde
yer almaktadır (Demirel, 2021: 9).
Yukarıda belirtilen her ürün gurbunun farklı farklı dondurma, saklama, ambalajlama yöntemi
bulunmaktadır. Bu yöntemler Türk Gıda Kodeks’inin Hızlı Dondurulmuş Gıda Tebliği’nde
belirtilmektedir. Türk Gıda Kodeksi’ne göre, hızlı dondurulmuş gıda maddelerinin üretiminde
kullanılan hammaddeler sağlam, taze ve dondurmaya uygun özellikte olmalıdır. Ürünlerin hazırlanması
ve hızlı dondurulması ürün özelliğini bozmayacak minimum kimyasal, biyokimyasal ve mikrobiyolojik
değişimlerle uygun teknik ekipman kullanılarak hızla tamamlanmalıdır. Kriyojenikortamda hızlı
dondurulmuş gıda maddeleri ile direkt temasta sadece hava, azot ve karbondioksit kullanılmalıdır. Hızlı
dondurulmuş gıda maddelerinin sıcaklığı, ürünün tüm noktalarında –18 0C veya daha düşük bir
sıcaklıkta sabit olmalı ve bunu muhafaza etmelidir, ancak taşıma sırasında muhtemel gelişebilecek
sıcaklık değişimi ±30C den fazla olmamalıdır. Ürün sıcaklığındaki toleranslar iyi depolama ve dağıtım
uygulamalarına uygun olarak, bölgesel dağıtım esnasında ve perakende satış kabinlerinde ±3 0C yi
geçmemelidir. Resmi olarak da kontrol edilecek olan hızlı dondurma, depolama, taşıma, bölgesel
dağıtım ve perakende satış kabinlerinde kullanılan tüm ekipmanlar bu Tebliğin şartlarını sağlamalıdır.
Hızlı dondurulmuş gıda maddelerinin sıcaklık kontrolleri resmi kontroller sırasında yapılmalıdır.
Tüketiciye direkt sunulacak olan hızlı dondurulmuş gıda maddeleri, nem kayıplarının önlenmesi,
mikrobiyolojik ve kimyasal bulaşıların engellenmesi amacıyla uygun şartlarda ambalajlanmalıdır.
Yukarıda bahsi geçen Tebliğ kapsamında bulunan hızlı dondurulmuş gıda maddeleri arasında yer alan
ürünlerden ürün tebliği yayımlananlar aynı zamanda kendi ürün tebliğine uygun olmalıdır. Hızlı
dondurulmuş gıda maddelerinin depolanması, muhafazası ve taşınması sırasındaki sıcaklık takibi Türk
Gıda Kodeksi – Hızlı Dondurulmuş ve Dondurulmuş Gıda Maddelerinin Depolanması, Muhafazası ve
Taşınması Esnasındaki Sıcaklıkların İzlenmesi Hakkında Tebliğinde yer alan kurallara göre yapılmalıdır
(Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, 2005).
Günümüzde kolay ve değişik şekillerde hazırlanabilen, mevsim dışı olmasına rağmen doğal özelliklerini
tazesine en yakın şekilde koruyan dondurulmuş gıdaların tüketimi artmakta ve kendisine bir
dondurulmuş gıda sektörü yaratmaktadır. Dondurulmuş gıdalara talebin artmasında ve dondurulmuş
gıda sektörünün oluşmasında kadınların çalışma hayatına katılımı ve buna bağlı olarak yaşam tarzında
ortaya çıkan değişiklikler de etkili olmaktadır. Dondurulmuş gıda sektörü, dondurulmaya uygun
hammaddenin temini ile başlayan ve hammaddenin uygun koşullarda taşınması, seçme, yıkama,
boyutlama, ürüne özel tekniklerle işleme, derin dondurma, ürünün uygun şekillerde paketlenerek
tekniğine uygun depolanması, yükleme, taşıma, dağıtım ve tüketici taleplerinin izlenmesine kadar
faaliyet gösteren bir gıda sanayi dalıdır (Shonti Kitchen, 2021).
Endüstriyel olarak besinlerin dondurulmasının başladığı 19. yüzyıldır. İlk dondurma işlemi; 1865’de
ABD’nin soğuk bölgelerinde balıkların doğal olarak su içinde dondurulması şeklinde uygulanmıştır.
Meyvelerin ilk kez ticari olarak dondurulması ise 1905 yılına denk gelmekte ve yine Birleşik Devletlerde
yapılmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nı takip eden yıllarda yaşanan ekonomik gelişim, besin dondurma
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sektöründe önemli bir gelişime neden olmuş ve 1960-70’li yıllarda tüketicilerin, kullanımı son derece
rahat olan dondurulmuş ürünlere olan talebini artırmıştır. Avrupa’da ise dondurulmuş gıdalar ilk olarak
İngiltere’de 1948’de perakende olarak satılmışlardır (Demirel, 2021: 13).
1920’li yıllar: Dondurulmuş gıda sanayinin öncüsü, 1920’li yıllarda ABD’de doğa bilimleri uzmanı
olarak görev alan Clarance Birdseye’dir. Taze balığın kutup sıcaklıklarında kısa sürede dondurulup belli
zaman sonra çözülüp pişirilince aynı taze balık gibi tadını koruduğunu keşfetmiştir. 1930’lu yıllar:
Birdseye, Massachusetts’te dondurulmuş gıda üretim hattı kurmuş ve 26 çeşit dondurulmuş gıdanın
satışına başlamıştır. General Foods,dondurulmuş gıda prosesinin patentini Birdseye’dan satın almıştır.
1940’lı yıllar: Parmak patates ve pizza üretimine başlanmıştır. ABD’de sektörün ilk organize kuruluşu
National Association of Frozen Food Packers (NAFFP) kurulmuştur. 1960’lı yıllar: Mikrodalgalar satışa
sunulmuştur. Mc Donald’s’ta dondurulmuş ürünler kullanılmaya başlanmıştır. 1980’li yıllar: Dünyada
perakendede dondurulmuş hazır yemekler yaygınlaşmaya başlamıştır. 1990’lı yıllar: Dondurulmuş
meyve sebzelerin besin değerlerinin taze olanları ile eşit hatta üstün olduğu kanıtlanmıştır. 2000’li yıllar
ve sonrası: Dondurulmuş gıdanın her türünde zirve yaptığı görülmüştür (Hekimoğlu ve Altındeğer,
2019: 5).
Sanayileşme ve kentleşmenin yaygınlaşması ve buna paralel olarak aile bireylerinin çalışma hayatında
daha fazla yer almaya başlamaları, gıda maddelerine olan talebin yönünü etkilemektedir. Son yıllarda
dondurulmuş ürünlere olan talep, önemli derecede artmıştır. Bunun nedenlerinin başında besin kaybının
az olması, kolay hazırlanması, her zaman standart biçimde bulunabilmesi gibi avantajlar gelmektedir.
Özellikle çalışan bayanların mutfakta zaman kaybetmek istememeleri, hazır yiyecekleri ve özellikle de
dondurulmuş ürünleri aranan ürünler haline getirmiştir (Yönlü, 2004: 1).
Aslında geçmişi çok da eski olmayan dondurulmuş gıda sektörü , özellikle değişen ve gelişen dünya ile
birlikte , çalışan kadın sayısının artması, zamanın daha kıymetli hale gelmesiyle her geçen gün pazar
payını artırarak hayatımızda daha fazla yer almaktadır. Türkiye’de ise bu sektör son 20-25 yılda gelişim
gösterme olup, Türkiye’de yeni gelişen bir sektördür.
Türkiye’de 20-25 yıllık bir geçmişe sahip olan dondurulmuş gıda sektörü, henüz bir genç sektör olmakla
birlikte hızlı bir gelişme göstermiştir Genel olarak, 1980’li yıllara kadar meyve ve sebze gibi gıdalar
diğer amaçlarla kurulmuş tesislerde işlenirken ilk öncü tesis 1970’li yıllarda Kayseri’ de kurulmuştur.
Dondurulmuş gıdanın uzun süre depolanabilmesi, kolay işlenebilir olması, mevsim kısıtlamasının
ortadan kalkması, pratikliği besin değerinden neredeyse hiç kaybetmemesi, dondurma, çözündürme,
pişirme işlemlerinde ev araçlarına uyumu ve kullanım kolaylığı gibi nitelikler bu ürünlerin önemini
artıran teknik gelişme ve ürün özellikleridir (Topaloğlu vd., 2006: 90).
Dondurulmuş gıda sektöründe faaliyetler hammadde temini ile başlamakta ve ürün tüketimine kadar
sürmektedir. Gıdaların işlenmesinde ilk aşama dondurulmaya uygun hammaddenin teminidir. Bu
aşamada dondurulacak gıdanın tohumlarının seçilmesi, büyütülmesi ve dönüştürülmesi gerekli hale
getirilmektedir. Daha sonra bu hammaddeler uygun biçimlerde tesislere taşınarak bekletilmeden
hazırlan, yıkanır, boyutlandırılır ve ürüne özel tekniklerle işlenir. İşlenmiş ürünler farklı teknikler yolu
ile dondurulmakta ve uygun olarak paketlenmektedir. Bazı ürünler paketlendikten sonta da
dondurulabilmektedir. Daha sonra ürünler uygun tekniklerle depolanmakta, yüklenmekte, taşınmakta ve
dağıtılmaktadır (Yönlü, 2004: 5).
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Birçok markette bulunabilir, hazırlanabilecek ayıklama yıkama gibi aşamaları gerektirmeyen
dondurulmuş gıdalar, araştırılarak ayıklama yıkama gibi aşamaları gerektirmeyen dondurulmuş gıdalar
tüketimin büyük bir kısmının gerçekleştiği otel, tatil köyü, okul, hastane, askeri birlik mutfakları gibi
yetlerde de gün geçtikçe daha çok tercihler isteniyor böyle sıralanabilir: hazırlığı için suya hemen hiç
ihtiyaç yoktur. Temizleme sıfır artık için çöp problemi yoktur. Sadece ambalaj atıkları vardır. Depolama
açıklaması nedeni ile daha az ürün ziyan olmakta ve ürün seçenekleri küçültülmektedir Hazıılık
mekanlarının dondurucuları Fare böcekler gibi sorunlatla hemen hemen hiç uğraşılmaz Her mevsim
standart menü hazırlanmakta, dondurulmuş gıdaların hazırlanması için daha az işücüne duyulmaktadır.
Sürekli yüksek hijyen kalitesiyle süreç hızlanmakta, net ağırlık üzerinden, zamanında ve yerine teslim
edildiğinden, satın alma elemanı, araç ve yakıt tasarrufu sağlanmaktadır (Yönlü, 2004: 8).

DONDURULMUŞ GIDA SEKTÖRÜNDE SOĞUK ZİNCİR ETKİSİ
Dondurulmuş gıdalar çoğunlukla çabuk bozulabilen gıdalardan oluştuğu için ve çözündüğünde
bakterilerin üremesine sebep olduğundan soğuk zincir lojistiği bu sektörde önemli bir yere sahiptir.
Gıdalar taşıma, depolama ya da tüketim asamasında kullanım hataları gibi birçok faktör nedeniyle
zararlı hale gelebilmektedir. Gıdaları zararlı hale getiren faktörler; fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak
sınıflandırılmaktadır (Emeksiz vd., 2005).
Özellikle taşıma esnasında soğuk zincirin kırılımı dondurulmuş gıda maddelerinin bozulmasına yol
açmakla beraber insan sağlığını tehlikeye atmaktadır.Soğuk zincir lojistiği bu noktada önemli rol
oynamaktadır.
Gökhan ve Tunçel’e göre, gıda ürünleri kendi yapılarına özel spesifikasyonları nedeniyle, eksi
derecelere ulaştığında farklı sıcaklıklarda donarlar. Donmuş gıda ürünleri genellikle -180C’nin altında
saklanmaktadır. Eğer farklı bir durum söz konusu olursa, bu durum ambalaj üzerinde belirtilmektedir.
Uluslararası yönetmeliklerde ise, kısa süre için -150C’ye kadar izin verilmektedir. Kullanılan araçlarda
ortam sıcaklığı daha yüksek olursa, gıda ürünleri en dış noktadan itibaren çözünmeye başlar. Bu sebeple,
depolama ve transport araçları ürünleri dondurmak amacıyla değil, -180C derecelerinde saklamak
amacıyla tasarlanmıştır. Gıda ürünlerini en başta doğru sıcaklıklarda saklamak suretiyle, soğuk zincirin
başlatılması mümkündür. Eğer ürünler -180C’de değilse, donma işleminin yavaş olmasından dolayı, buz
kristalleri oluşmaktadır. Oluşan buz kristalleri, ürün yapısının ve kalitesinin bozulmasına yol
açmaktadır. Donma işleminin yanı sıra, dağıtım sırasında soğuk zincirin birden fazla kırılması da buz
kristallerine neden olmaktadır (Banaz, 2019: 5).
Bir kez dondurulmuş olan üründe kalite değişimlerinin mümkün oldukça az olabilmesi için tüm dağıtım
kanalı boyunca soğuk zincir bozulmamalıdır. Donmuş halde marketlere getirilen ürünler görüntülü
kabinlerde uygun sıcaklıkta depolanmalıdır. Tüketim anına kadar olan tüm aşamalarda dikkat edilmesi
gereken bu depolama koşulları tüketim anında bozulmalıdır (Banaz, 2019: 21).
Gıdalar için belirlenmiş olan, sıcaklık koşullarının bozulması soğuk zincirin kırılması anlamına
gelmektedir. Gerek marketlerde, satışa sunulan gıdalarda gerekse henüz satışa sunulmamış gıdalarda
uygun sıcaklık derecesinin sürekli kontrol altında tutulması gerekir. Soğuk hava depolarının, sıcaklıkları
düzenli olarak takip edilmelidir. Satışa sunulan gıdalarda ise çeşitli ölçüm cihazlarından uygun olanlar
kullanılarak sıcaklık kontrolleri yapılmaktadır. Bu kontroller sayesinde ,soğuk zincirin kırılması
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önlenmektedir ve gıdaların bozulması engellenmektedir. Ortam sıcaklığında, güvenilir bir şekilde
muhafaza edilemeyen özellikle soğukta muhafazası gereken gıdalarda, soğuk zincirin korunması önem
taşımaktadır. Sıcaklıkta, meydana gelen değişmeler gıdalarda; fiziksel, kimyasal ve duyusal anlamda
bozulmalara neden olmaktadır (Cığızoğlu, 2021).
Gıda ürünlerinin özelliklerine göre, saklanması gereken sıcaklık dereceleri değişmektedir. Bununla ilgili
günlük hayatta karşımıza çıkan market ürünlerinin gözönünde bulundurulabilir. En önemli örneklerden
biri, günlük hayatta sıklıkla kullandığımız, süt ve süt ürünleridir. Türk Gıda Kodeksi ‘Çiğ Süt ve Isıl
İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği’ (2000/6)’ya göre bir sütün işlenmesi sırasında;




Sağımdan üretim tesisine gelinceye kadar
Üretim tesisi boyunca
Nakliye, satış ve tüketim boyunca 60C’yi geçmemelidir.

Yukarıda belirtilen soğuk zincirin herhangi bir yerinde kırılması, istenilen sıcaklık derecelerine
uyulmaması halinde, gıda güvenliği geri dönüşüm olmaksızın tehlikeye girer. Bununla ilgili bir örnek
vermek gerekirse, pastörizasyon öncesi çiğ sütün tehlikeli sıcaklık bölgesinde tutulması, Staphylococcus
Aureus mikroorganizmasının gelişmesine, toksin üretmesine ve bu gıdanın tüketilmesiyle zehirlenmeye
yol açmaktadır. Aslında ısısal işlem uygulandığında bu bakteri ölmesine rağmen, uygunsuz sıcaklıklarda
ortaya çıkan toksinler, ısısal işlemlerle de yok edilemez. Pastörizasyon sonrasında, nakliye, satış ve
tüketim aşamasında soğuk zincirin kırılması halinde, canlı kalan Bacillus Cereus sporlarının aktif hale
gelip üremesine ve toksin oluşması halinde zehirlenmeye sebep olmaktadır (Banaz, 2019).
Soğuk zincirin kırılmaya en müsait olduğu zamanlar bu noktalar ile araçlar arasında aktarma yapılan
anlardır. Zincir içerisinde bu noktaların sayısı ne kadar artarsa ürün özelliklerinin bozulma ihtimali de
o denli artmaktadır (İpekçi ve Tanyaş, 2021: 56). Bunun kaynaklı olarak özellikle dondurulmuş gıda
ürünlerinde her alanda ısı kontrolü sağlanmalıdır. Özellikle taşıma esnasında bu kritik noktalar ortaya
çıkar.Bu noktalar ise şunlardır:






Üretimden nakliye yüklemede
Nakliye aracından depoya boşaltmada
Depodan nakliye aracına yüklemede
Nakliye aracından işletmeye boşlatmaya
İşletmeden tüketiciye aktarmadaki noktalardır.

Bu noktalardaki herhangi bir kırılım tüketici sağlığını tehlikeye atacağı için soğuk zincir hassasiyetle
tamamlanmalıdır. Bu da soğuk zincirin özellikle dondurulmuş gıda sektöründeki önemini görebililiriz.

SONUÇ
Soğuk zincir lojistiği, dondurulmuş gıda sektörü örneği adlı bu çalışmada ilk olarak soğuk zincir lojistiği
kavramını tanımlayıp, tarihteki yerine değinilmiştir. . Ardından bir alt başlık olan soğuk zincir
lojistiğinin parçaları anlatılmış olup, bu parçaların hangi işlemlerde kullanıldığına değinmekle beraber
başka bir alt başlık olan soğuk zincir lojistiği aşamalarına yer verilmiş olup bu aşamalar detaylı olarak
açıklanmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde dondurulmuş gıda kavramı ve onunla birlikte ortaya çıkan
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dondurulmuş gıda sektörü kavramları açıklanmıştır. Son olarak soğuk zincir lojistiği ve dondurulmuş
gıda sektörünün ilişkisine değinilmiştir.
Soğuk zincir lojistiği kavramının dondurulmuş gıdalar üstündeki önemi yapılan literatür taraması ile
anlatılmış olup, geçmişi çok eski olmayan dondurulmuş gıda sektörünün büyümesi ile soğuk zincirin
hayatımızdaki etkin rolü anlatılmıştır.Bununla beraber soğuk zincirin herhangi bir noktasındaki
kırılımın insan hayatındaki etkisi yapılan literatür taramasıyla aktarılmıştır.
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Abstract
Jammu and Kashmir Public Safety Act, 1978 provides for administrative detention in Jammu and
Kashmir, a disputed region between India & Pakistan since 1947. This paper shall critically analyse
the working of PSA (Public Safety Act) in this J&K since 1978, since its inception. Detentions under this
Act traverse between the security of the State and Liberty of citizens but over decades has this Act served
its purpose in Kashmir or not shall be analysed in this paper. J&K PSA is used to detain political
workers, Over-Ground Workers and Stone Pelters who pose direct threat to ‘security of the State’.
Detentions under J&K PSA is a good measure in the hands of Security agencies to bring calm during
periods of turmoil but it has socio-economic consequences for detainees as well as families. This paper
shall highlight the Socio-Economic impact of detentions under J&K PSA on individuals and families.
Keywords: Detentions, Kashmir, Public Safety Act, Liberty, Security.
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I

INTRODUCTION

It was on 5th of August that New Delhi revoked special status for Jammu and Kashmir, a former State
in Indian Union. This special status was part of Indian constitution under Article 370 and there were
some special protections for subjects of Jammu and Kashmir under Article 35-A. This decision was so
huge and dangerous that former Chief Minister Mrs. Mehbooba Mufti has famously/infamously claimed
that there won’t be any to give shoulder to Indian flag if Article 370 is tinkered with. In order to calm
the situation in the aftermath of watering down of Article 370 & 35-A, there was rampant clampdown
by centre in Kashmir. Thousands of people were arrested and detained in Jails/makeshift jails which
included Separatist leaders, Unionists, Student activists, former militants, Over-Ground Workers
(OGW’s) and dissidents. According to the official figures, in the aftermath of 5th August decision, 7535
persons were taken into custody, this was claimed by MoS Kiran Reddy on the floor of the house in
Parliament.1
Government was right in arguing that in order to quell the protests and stop people from dying in
protests, this clampdown was necessary. Pertinent to mention that internet and other cellular services
were also snapped for months together in order to manage the threat of protests. Kashmir has an ugly
history of protests which dates back to 2008, 2010 and bloody of all is that of 2016 when militant
commander Burhan Wani was killed in encounter. If we analyse the injuries and deaths in these years
which witnessed rampant protests and carnage of public property, we see that there were 101 killings in
2008 & 4288 injuries in the protests which ensued against transfer of land to Amarnath Shrine Board.
In 2010, people in Kashmir rose against rape and murder to two Shopian girls, 46 people were killed
and 1265 were injured. But in 2016, the protests were even more serious and dangerous when there was
rampant damage to public property and 100 people died along with whooping 19000 injuries. In contrast
if we see the number of deaths after 5th August decision, the figure didn’t even touch double digits.
Detentions on time do prevent the loss of life in Kashmir which can be shown by Figure I.

Figure I: Showing killings and injuries during various uprisings in Kashmir
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101
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News Desk. “7357 arrested after August 5 move in Kashmir, 396 detained under PSA”. The Kashmir Walla.

March, 2020 11.
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2019

5

NA

7357

Data collected through various secondary sources

If we see the detentions in the aftermath of 2008 protests there were 366 detentions. In 2010 there were
711 detentions and in 2016 there were 500 detentions. These detentions in all these years were delayed
when the damage had already been done. People were on streets and on the move. Administration
mobilized resources much latter when many protestors had lost their lives. More detentions and on time
in volatile environments ensures that there is less loss of life and public property remains safe.
Preventive detention has a long history in Kashmir, stretching back to British colonial and post-colonial
rule in cooperation with the Dogras1. Unrest and opposition against the Dogra regime started in the
1930s as a result of the formation of the Muslim Conference, which was created largely to defend
Muslim interests2. In order to curb this uprising, the Public Security Act was adopted in accordance with
the theme of the Defence of India Act (which was used by British imperialism to fight the Indian
National Revolution)3. The "Quit Kashmir" Campaign4 was initiated by the Muslim Conference5. The
National Security Act of 1946 provided for permanent preventive detention in the interests of state
security, public order, and the general public. In post-colonial Jammu and Kashmir, this Act was
replaced by the Preventive Detention Act of 1954, which was subsequently amended in 1958, 1964, and
1967. Preventive Detention is a relic of British colonization, as is most Indian law. It should be recalled,
though, that the British Parliament does not accept preventive detention in times of peace, although India
does so at all times6. This has also been documented by Kenneth Roth in case of preventive detentions
by America in Guantanamo Bay during Iraq war and latter in Afghanistan7.
During Sheikh Abdullah's regime, he announced that the Public Safety Act of 1978 would be used
against "timber smugglers." PSA would be used to drive timber traffickers "out of circulation,"
according to the official paper. It should be noted that timber smuggling in Kashmir was a significant
1
2
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administrative problem at the time. According to Jason Burke's 1 calculations, this exchange of timber
smuggling is worth millions of pounds each year. In a written reply to the Legislative Assembly in 2017,
the then-Minister of Forests in J&K claimed that 702 people had been arrested for timber smuggling
and that 8 people had been detained under the PSA2. But off late this Act has also been used to keep
people ‘out of circulation’ as in the case of Masrat Alam— who is a staunch supporter of separation of
Kashmir from India3.
Due to the peculiar nature of situation in Kashmir4 , which can be called as ‘sui-generis’ because of lot
of factors—including being a border State surrounded by two hostile neighbours like China & Pakistan,
having a long history of insurgency both homegrown and fomented from across the border as well5. This
context has made New Delhi to do lot of fancy things in Kashmir. It allows for electoral competition but
manages the local participants carefully which has been the case with 1987 elections as well. It situations
of this kind, even though rule of law is encouraged but there is very less accountability garnered from
institutions; even if there are, protests they are managed through heavy State repression. Paul Staniland
(2013, 932) has famously called it “paradox of normalcy”. In managing the situations which see a cycle
of agitation and later on State repression over months, Kashmir has witnessed a continuous containment
strategy from New Delhi which is ensured through revolving-door prison through J&K PSA and offlate Acts like ULA(P) is also used. To use the term used by Haley Duschinski and Shrimoyee6 this
constitutes a situation of ‘permanent Emergency’. This paper goes beyond the political impacts and
underlying effects of J&K PSA on peace in Kashmir and how New Delhi Manages the situation in
Kashmir. These detention laws impact the detainee socially & economically as well.

II

LEGAL MATERIAL AND METHODS

This paper analyses through historical incidences that have occurred through last three decades in J&K
and its history with conflict. The various measures that have been employed by Centre (New Delhi) to
manage the situation in Kashmir in particular. Those measures include J&K PSA, 1978 as well among
many others. These measures are unique to situations where conflict prevails and is a case of ‘necessary
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evil’, as was also argued in constitutional debates around the Articles in Indian Constitution mentioning
the detentions.
This paper shall highlight the stint of J&K with J&K PSA since Sheikh Abdullah and periods of 1990’s
as well. Since the usage of PSA has been rampant since the uprisings of 2008, 2010, 2016. There is a
difference how State used J&K PSA in these three years and how it used J&K PSA in 2019—after the
abrogation of Article 370. This paper uses Secondary data to analyse the above hypotheses and shall
resort to usage of Primary data collected from district Kulgam among 40 detainees. The impact on
detainees in prison and their families shall be analysed from primary data collected which was collected
through questionnaire (Annexure 1). SPSS Data Editor & MS Excel were used in data interpretation.

III

RESULTS AND DISCUSSION

Preventive Detentions & Constitutionality in India
India passed its first Preventive Detention Law in 1950, officially called as Preventive Detention Act,
1950. It is pertinent to mention that Indian Constitution has the provision of Preventive Detention in
Article 22(3). Interestingly it finds mention in Fundamental Rights and is basically mentioned in the
provision of exceptionalism. Article 22(1) & (2) provides for the protections of persons detained. These
sections give them the procedural impunity and also argues in favour of giving detainees the right to be
informed about the reasons as to why ‘they’ were detained. Article 22 (3) says that the persons detained
under Preventive Detention Laws prevalent shall not get the benefits of 22(1) & (2). Thus, there is a
deliberate justification in Article 22 to bypass what has been spelt out in Article 21 of Indian
Constitution1. It happens quite often that security agencies game the law in order to keep the
incarceration continued in case they wish to extend the detention of a certain detainee2.

J&K PSA: The Bare Act and how it works in Theory?
The Jammu and Kashmir Public Safety Act, 1978 (J&K PSA) is a J&K administrative detention law
passed by Sheikh Abdullah's government to drive "timber traffickers out of circulation." The PSA in
J&K is governed by the Indian constitution's legislative structure. So, legally and practically, nothing in
the Jammu and Kashmir Public Safety Act, 1978—as amended from time to time—is unconstitutional.
The J&K PSA is divided into five (V) chapters and 24 parts and sub-sections, which are updated on a
regular basis.
Chapter II is titled as ‘Access to Certain Premises and Areas’ that deals with some governmentdesignated Prohibited and Protected areas. To put it another way, the government may declare certain
1
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2
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areas off-limits to anybody without authorization. As a result, no one may loiter or enter such a place
without the government's consent. Anyone who tries to unlawfully access those properties can be
punished to three months in prison, a fine, or both, according to Chapter II.
Chapter III is titled as ‘Maintenance of Communal and Regional The restriction of the publication of
any content that might worsen community conflicts or disrupt public order is a concern for Harmony.
These restrictions will be in place for three months and will be challenged in the High Court.
Chapter IV is titled as ‘Power to make orders detaining certain Persons’ This is a strong and contentious
section that deals with holding those who the government feels are endangering state or civil order in
some way. Many others who are involved in the smuggling of timber or alcohol will be detained as well.
[Section 8] A Divisional Commissioner or District Magistrate can issue such an order. Section 13 of the
same Act requires the detaining authority to provide the detainee with the reasons for custody within 510 days. However, if the authority considers that disclosing detention information will endanger the
"public interest," it is not necessary [U/S 13(2)]. Advisory boards are also referenced in Section 14 of
Chapter IV.
Chapter V deals with ‘Miscellaneous’ subjects like Section 22 protects officials by stating that no
litigation may be brought against them if it is filed in "good faith." No court has the authority to take
cognizance of any violation under this Act unless the public official submits a written report.

High Court and Advisory Boards working at cross purposes
The role of advisory body in the context of detentions in Kashmir has seen lot of criticism and
questioning. This can be analysed under following heads: 
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The operation of the Advisory Board has been shown to be lacking in accountability over time.
The Chairman's and other members' identities are kept hidden. This is done, according to the
official line, for security reasons. According to the RTI Movement J&K, their research found
that the Home Department of Jammu and Kashmir is still hesitant to share the Advisory
Board's postal address (CHRI, 2018 b).
Between April 2016 and mid-December 2017, 1004 cases of detention were submitted to the
Advisory Board, according to the same RTI movement and data it gathered. The Board
reported 998 cases, while rescinding 06 cases of detention, according to the records. The
upholding rate (sufficient reason for arrest) is over 95%, while detention requests are only
cancelled 0.59 percent of the time. During the same time frame, the High Court of Jammu and
Kashmir accepted that 941 cases claiming to have their detention orders quashed were heard,
with 764 of them being quashed, indicating that more than 81 percent of the detention orders
were quashed. This research shows a disconnect between how the Advisory Board operates
and how the High Court examines proceedings. The rate at which Advisory Board quashes
detentions is just 0.59 percent, while the rate at which High Court's quashes detention order
remains at 81 percent during the same time span.

Socio-Economic Impact on detainees
This paper highlights the socio-economic impact of J&K PSA on detainees in Jammu and Kashmir in
district Kulgam. For this Questionnaire was prepared which asked questions that were divided into
Social and Economic Impacts on actual detainees.
Age and Circumstances which led to imposition of PSA
 The average age of the detainees in question was 26.87 years. This means the age group in
which people resort to Stone pelting or those reasons were PSA is imposing remains quite
low. The reasons for detentions were various. Maximum detainees answered that the
reasons for their detention was Stone pelting, followed by Randomly/without any reason,
then 22.58% said that they were detained as a Preventive measure and 6.45 % said that they
were picked during an encounter. The percentage of those who were detained during Stone
Pelting was as high as 45.16 %. Those who said that they were detained randomly without
any reason was 25.81%. But obviously it was found that Administration had some
Intelligence inputs when detaining any inputs which in many cases is not shared with the
detainees.
Family Members of Detainees
 The average family members of the detainees were 5. This means that the families of those
who were detained were nuclear families and not joint families. These members included
father, mother, brothers and Sisters. Very less detentions took place in joint or big families
where family members ranged from 10-15. It is quite common phenomenon that in Kashmir
we see big families of 10 or 15 members.

What was your rapport with family after getting released?
 The rapport with the family after getting detained under PSA ranges from ‘good’ ‘bad’ to
‘Extremely Bad’. 60 % of the respondents said that the family rapport got ‘Bad’ after getting
detained under J&K PSA, while as only 12.50% respondents said that rapport was ‘good’
after getting detained under PSA. 27.50% respondents said that their rapport with family
got ‘Extremely Bad’. (see Figure II)
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Figure I.

What is/was societies response towards you pre and post the imposition of PSA?

 The data showed that 87.50 % respondents said that societies response towards them
“Worsened”. Only 12.50 % of the respondents argued that the response from society
“remained the same”. There was no respondent who said that the Societies response “was
better’ or “improved”. This shows that Detentions under J&K PSA is seen as a blot on the
detainees and societies attitude towards detainees changes drastically after detentions (see
Figure III)
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Figure III

After getting released were you able to resume your studies /job/work normally?

 92.50% of the respondents argued that they were not able to resume their studies/job/work
normally after the detention under J&K PSA. Only 7.50 % argued in affirmative that they
were able to resume their life and jobs normally after detention. Thus, detentions under J&K
PSA negatively impacts the economic life of detainees. (See figure IV)
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Figure IV

What were the reasons for non-resumption of normal life?
 Those who argued in negative (92.50%) of the respondents. When asked about the reasons
as to why they were not able to resume their jobs/work/studies normally, 47.50 % said that
because of “Police harassment” they were not able to resume their normal work/job/studies.
10% respondents each said that because of “apathy from society” and “Mental State” not
being opportune’ to resume work/job/studies normally. Only 5% of the respondents said
that everything was normal after detention. (See Figure V)
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Figure V

During the detention what was the expenditure of the family on each visit?
 The data showed that 52.50% respondents argued that their expenditure on each visit to the
detainee costs them between 5000-10000 INR. 12.50% argued that the expenditure ranged
from 15-20 thousand rupees and 20% respondents said that the expenditure ranged below
5000 INR. 15 % respondents said that they spent between 10000-15000 INR on each visit.
(See Figure VI)
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Figure VI

Bulk of the money was Spent on?
 This question involved money spent on ‘Jail visits”, on “lawyers” or paid as a “bribe”. The
data shows that the families of detainees spent almost equal amount of money on jail visits
and to “lawyers’. But a small percentage that is on 4.88% said that bulk of the money was
spent as paying bribe. But the respondents did not specify as to who accepted that bribe.
(See Figure VII)
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Figure VII

Families of detenues experiencing impact on economic Condition?
 70% families said that they had an impact on economic conditions when they faced the
detention of their family member(s). 30% families said they didn’t experience any such
thing. (See Figure VIII)
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Figure VIII

IV

CONCLUSION AND SUGGESTIONS

Detentions in Jammu and Kashmir under J&K PSA, 1978 has been resorted since the inception of this
Act. In the initial years the Act was used for political vendetta but over the years the detentions have
been carried out against anti-State elements, Over-Ground Workers, Jamaat-e-Islami workers and other
Unionist—as was seen after the abrogation of Article 370 & 35-A. J&K PSA was among very few acts
which was kept intact after abrogation of Article 370 in Kashmir. Because this law comes in very handy
when it comes to managing the situation after protests or ‘taking any big decision’. This was seen after
the uprisings of 2008, 2010 or even after 2016. The argument that this paper is making that in order to
control the situation when security agencies sense any uprising from citizens, J&K PSA if imposed on
time can save lives of people. Because emotions run high in Kashmir and people report to stone pelting.
In order to quell those protests and manage the situation, it is better to resort to illiberal measures in
order to save precious lives.
On the other hand, these detentions which are done under ‘jurisdiction of suspicion’, as argued by
Supreme Court, have a definite impact of Social & economic life of detainees and their families. The
society views those people who are detained under J&K PSA not with a good eye. They have to spent
huge amounts of money to get their kith & kin released. Even bribes have to be paid in certain cases
leading to proliferation of ‘conflict entrepreneurs’. It is but natural that facing economic and Social
stigma, these detainees can fall prey to militants and thus pose huge security risk for the State. The argue
met and suggestions that this paper is making that State must also think of measures like rehabilitation
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of those who resort to stone pelting. The punishment meted to these detainees should be proportionate
so that situation doesn’t spiral out of control given the volatile nature of the State and being bordered by
Pakistan.
This paper shows that Preventive detention has constitutional backing and has been in use in India
(through NSA National Security Act, 1980) and various states since adoption of constitution— which
means that India as a State has constant internal and external threat. And this was the reason given by
Dr. Ambedkar and Sardar Patel during constitutional debates. But the question which lingers is that
given the pressure on Indian Judiciary of humongous work load, lack of professionalism & lack of
enough work force, the detainees face lot of hardships. The process of detention for months and their
stint with Law & Order machinery becomes punishment for them. The detainee’s personal life, familial
life and societal dealings get aggravated and he suffers economically as well. Preventive detentions are
not meant to be a punishment for detenu but as a preventive measure in order to curb what will happen
in future, but the field work and primary data shows that detainees underwent lot of torture at the hands
of police officials.
The need of the hour is to make Preventive Detentions more accountable. There is a need to increase
awareness among people about the Act itself and remedial measures. Everything which is open and
transparent is bound to be accountable & open for public, this will be possible if the data regarding
detentions is made readily available. Apart from the National Security & Public order debates, PSA has
a profound impact on families of detainees which doesn’t get enough academic attention. Moreover
preventive detentions in Democratic Countries must be used sparingly with extreme care and
accountability to Judiciary.

REFERENCES
Anand, A. S. (2001). ACCESSION OF JAMMU AND KASHMIR STATE–HISTORICAL & LEGAL
PERSPECTIVE. Journal of the Indian Law Institute, 43(4), 455-468.
Arakotaram, K. (2009). The Rise of Kashmiriyat: People-Building in 20th Century Kashmir. The
Columbia Undergraduate Journal of South Asian Studies, 1(1), 26-40.
Bose, Sumantra. (2007). Contested Lands. Cambridge. Harvard University Press.
Burke, Jason. (2010). “Kashmir fears forest will disappear through Timber smuggling” The Guardian.
July, 14.
Chakravarty, Ipsita. (2016). “In Kashmir a Law for timber smuggling has been used to keep people out
of circulation”. The Scroll. October, 05.
Cheema, P. I. (1995). Kashmir Dispute and International Community. Strategic Studies, 18(2/3), 57-79.
Chowdhary, R. (2001). Understanding Political Alienation in Kashmir. The Indian Journal of Political
Science, 159-178

170

Cotter, C. P. (1954). Emergency Detention in Wartime: The British Experience. Stanford Law Review,
238-286.
Duschinski, H., & Ghosh, S. N. (2017). Constituting the occupation: preventive detention and permanent
emergency in Kashmir. The journal of legal pluralism and unofficial law, 49(3), P-314-337.
Jammu

and
Kashmir
Public
Safety
Act,
1978.
Bare
Act
https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/10406/1/public_safety_act,_1978.pdf

Jinks, Derek. (2001). “Anatomy of Institutional Emergency: Preventive Detention and Personal Liberty
in India”. Michigan Journal of International Law 22:311-360.
Mankotia, A. (2018). Quit Kashmir Movement–A Probe. research journal of social sciences, 9(8).
Mate, Manoj. (2010). “The Origins of Due Process in India: The Role of Borrowing in personal Liberty
and Preventive Detention Cases”. Berkeley Journal of International Law 28(1): 216-260.
News Desk (2020). “7357 arrested after August 5 move in Kashmir, 396 detained under PSA”. The
Kashmir Walla. March, 11.
Outlook. (2017). “700 booked for Timber smuggling”. January, 27. Retrieved June, 6. 2020.
Rai, Mridu. (2004). Hindu Rulers, Muslim Subjects: Islam, Rights, and the History of Kashmir.
Princeton, NJ: Princeton University Press.
Roth, K. (2008). After Guantanamo-The Case against Preventive Detention. Foreign Aff., 87, 9.

171

Annexure 1 Questionnaire

1. What was your rapport with family after getting released?
 Good
 Bad
 Extremely Bad
2. What is/was societies response towards you pre and post the imposition of PSA?
 Remained Same
 Worsened
3. After getting released were you able to resume your studies /job/work normally?
 Yes
 No
4. What were the reasons for non-resumption of normal life?
 Police Harassment Continued
 Mental State was not Opportune
 Apathy from Family
 All of above
 None
5. During the detention what was the expenditure of the family on each visit?
 Below 5000
 5000-10000
 10000-15000
 15000-20000
6. Bulk of the money was Spent on?
 Jail Visits
 Lawyers
 Bribe
7. Families of detenues experiencing impact on economic Condition?
 Yes
 No
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Öz
Milli ahlak felsefesinin ve bilimsel kültür teorisinin özünde tezahür eden aydınlanma-modernist
hareketin her milletin hayatında devrimci-dönüştürücü bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir.
Aydınlanma, şu ya da başka ulusun tarihsel yolu ile bağlantılıydı ve onun gerçek sosyo-politik, sosyokültürel gerçekliklerini yansıtıyordu.
Bu açıdan bakıldığında, güçlü bir fikir yeniliği, eskinin eleştirel düşüncesini taşıyan bir bilinç olgusu
olan aydınlanma, tüm karakteriyle Doğu halklarının gelecekteki gelişimi için meşru bir süreçti.
Örneğin, II. Abdülhamid'in yükselişi ile Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkiye'de oluşan, bu
büyük imparatorluğun sonuna kadar süren ve hatta yirminci yüzyılın ortalarına kadar ulaşan Tanzimat
hareketi (1839-1876) “ Batılılaşma” ve ya modernizm edebiyatına da damgasını vurmuştur. Bu
hareketin Türk siyasi tarihindeki resmi adı “Tanzimat Fermani”, “Gulhana Hatti Sharifi”, “Gulhana
Hatti-Humayun”, “Tanzimat Hayriyye”'dir ve esasen batı kültürü fikrini devrimci değişimlerle Türk
bilincine getirmiştir.
Türk aydınlanması sosyo-politik, hukuk, bilim, eğitim, sanat vb. alanlarda bir reformcu olmanın yanı
sıra kuşaktan kuşağa edebi düşünce temsilcilerini yetiştirmiştir. Elbette Tanzimat döneminde
Türkiye'de salt felsefi içeriğe ve felsefenin belirli konularına ayrılmış hiçbir eser yoktu. Ancak Tanzimat
dönemi Türk edebiyatının Şinasi, Ziya Paşa, Namig Kamal, Şemsettin Sami, Recaizade Mahmut
Ekram, Abdülhak Hamit Tarhan, Ahmet Mithat Efendi, Muallim Naci, Nabizade Nazım ve diğerleri
gibi önde gelen temsilcileri olmuşdur. Onlar önemli özellikleri taşıyan eserlerinde aydınlanma
felsefesinin ileri fikirlerini devam ettirip geliştirmişler ve tarihe bu dönemin derin felsefi risalelerini
vermişlerdir.
Necip Fazıl Kışakerek, Tanzimat dönemi Türk aydınlarının yolunu devam ettiren böyle özgür düşünen
insanlardan biridir. 1904-1983 yılları arasında yaşayan, gençliği ve yaşlılığı Türk rejiminin ve Türkiye
1
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Cumhuriyeti'nin kuruluş ve refahına denk gelen Necib Fazıl Kısaerek, hem bir reformcu hem de
modernist fikirlerin carçısı olarak biliniyordu. O, Felsefi dünya görüşünde, yaşam felsefesinde, yenilik
fikrinde, reform inancında, özgürlükte, eşitlikte, adalette, vatanseverlik, kahramanlık, halkın
aydınlanmasında, bir bütün olarak yaratıcı bilinçte derin izler bırakmış, bu bilincini eserlerinde tam
olarak ifade etmiştir.
Bu makalada aydın ve militan fikirleriyle Türk dünyasında özel bir üne sahip olan Necip Fazıl
Kısakürek'in dünya görüşünden ve siyasi lider konusundaki düşüncelerinden, bu konunun Türk çağdaş
Türk sosyo-politik düşüncesindeki yerinden ve öneminden bahsedeceğiz.
Anahtar kelimeler: Tanzimat dönemi, Türkiye Cumhuriyeti, Necib Fazıl Kısakürek, lider.

Abstract
It is known that the enlightenment-modernist movement, which manifests itself in the core of national
moral philosophy and scientific cultural theory, has a revolutionary-transforming effect on the life of
every nation. The Enlightenment was connected with the historical path of this or that nation and
reflected its real socio-political, socio-cultural realities.
From this point of view, the enlightenment, which was a powerful innovation of ideas, a consciousness
that carried the critical thinking of the old, was a legitimate process for the future development of the
peoples of the East in all its character.
For example, With the rise of II Abdulhamid, the Tanzimat movement (1839-1876), which was formed
in Turkey during the Ottoman Empire, lasted until the end of this great empire and even reached the
middle of the twentieth century, left its mark on the literature of "Westernization" or modernism. The
official name of this movement in Turkish political history is “Tanzimat Fermani”, “Gulhana Khatti
Sharifi”, “Gulhana Khatti-Humayun”, “Tanzimat Hayriyye” and essentially brought the idea of western
culture to Turkish consciousness with revolutionary changes.
Turkish enlightenment socio-political, law, science, education, art and so on. In addition to being a
reformer in fields, he trained representatives of literary thought from generation to generation. Of course,
during the Tanzimat era, there were no works devoted to purely philosophical content and specific
subjects of philosophy in Turkey. However, the Tanzimat era had prominent representatives of Turkish
literature such as Şinasi, Ziya Paşa, Namig Kamal, Şemsettin Sami, Recaizade Mahmut Ekram,
Abdülhak Hamit Tarhan, Ahmet Mithat Efendi, Muallim Naci, Nabizade Nazım and others. They
continued and developed the advanced ideas of the Enlightenment philosophy in their works, which had
important features, and gave history the deep philosophical treatises of this period.
Necip Fazıl Kışakerek is one of such free-thinking people who continued the path of Turkish
intellectuals during the Tanzimat period. Necib Fazıl Kısakurek, who lived between 1904-1983, whose
youth and old age coincided with the establishment and prosperity of the Turkish regime and the Turkish
Republic, was known as both a reformer and a harbinger of modernist ideas. He has left deep traces in
his philosophical worldview, philosophy of life, idea of innovation, belief in reform, freedom, equality,
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justice, patriotism, heroism, public enlightenment, and creative consciousness as a whole, and he has
fully expressed this consciousness in his works.
In this article, we will talk about the world view of Necip Fazıl Kısakurek, who has a special reputation
in the Turkish world with his intellectual and militant ideas, his thoughts on the political leader, and the
place and importance of this issue in Turkish contemporary Turkish socio-political thought.
Keywords: Tanzimat era, Turkish Republic's, Necip Fazil Kisakurek, leader.

GİRİŞ
Türkiye'de Osmanlı İmparatorluğu döneminde, özel II. Abdülhamid'in iktidara gelmesiyle oluşan ve
bu büyük imparatorluğun sonuna kadar varlığını sürdüren Tanzimat hareketi (1839-1876) zamanı
farklı güçlü siyasi liderler vardı ve onlar dünya aydınlanmasının reform programına dayanarak Türk
toplumunda insan özgürlüğü, eşitlik, batılılaşma ve modernizm gibi fikirleri korumaya ve geliştirmeye
çalıştılar.
Türk siyasi tarihinde "Tanzimat Fermani", "Gulhana Khatti Sharifi", "Gulhana Khatti-Humayun",
"Tanzimat Hayriyye" adlarıyla anılan, esasen devrimci düşünceyi devrimci güçle Türk bilincine taşıyan
bu hareket, onun metodolojisi paralel ve paralel olarak ortaya çıkmamış, aynı bağlamda gelişmemiştir.
Elbette Türk aydınlanmasında felsefi içerikli ve felsefenin belirli konularına adanmış eserler yoktur.
Ancak Türk edebiyatının büyük önem taşıyan Aydınlanma fikirlerinde, Fransız Aydınlanma kültürünün
“akıllı hükümdar” gibi felsefi-etik, yanı sıra edebi-estetik ilkeler Şinasi, Ziya Paşa, Namig Kamal,
Şemsettin Sami, Recaizade Mahmut Ekram, Abdulhak Hamit Ahmet Mithat Efendi, Muallim Naci,
Nabizade Nazım ve diğer önde gelen temsilcilerinin eserlerinde vardı.
Necib Fazıl Kışakerek, Tənzimat döneminde modernizm fikirlerini sürdüren Türk aydınlarından biridir.
1904-1983 yılları arasında yaşayan, gençliği ve yaşlılığı Türk Tənzimat döneminin sonu ve Türkiye
Cumhuriyeti dönemine denk gelen Necib Fazıl Kısakürek, hem bir reformcu hem de modernist fikirlerin
habercisi olarak biliniyordu. Felsefi dünya görüşünde, yaşam felsefesinde, yenilik fikrinde, reform
fikrinde, özgürlükte, eşitlikte, adalette, vatanseverlik, kahramanlık, halkın aydınlanmasında, bir bütün
olarak yaratıcı bilinçte derin izler bırakmış, bu inancını eserlerinde tam olarak ifade etmiştir.

ANA BÖLÜM
"Türkiye'nin Ses Bayrağı", "Türk Shakespeare", "Sultanu'sh Shuara (Şairlerin Sultanı)" ve diğer prestijli
unvanlarla anılan Najib Fazıl Kısakürek'in felsefi dünya görüşünden ve Liderlik meselesinden
bahsederken, zamanının "Batılılaşma" karakterine uygun olarak Sorbonne Felsefe Koleji ve Amerikan
Okulu'nda birkaç yıl Fransızca eğitim gördüğünü belirtmek gerekir. Bu şekilde, Najib Fazıl Kısakürek'in
zamanının hem Türk hem de Avrupalı aydınlarından ilham almış olduğunu söyleye bilerik. Bu özellikler
onun dünya görüşünün şekillenmesinde mühim bir rol oynadı.
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Elbette "Büyük Doğu" başlı başına bir inançtır Najib Fazıl Kısakürek için. 1938'de ulusal marş
yarışmasına "Büyük Doğu Marşı" ile katılarak, vatanına ve milletine olan derin sevgisini dile getirdi.
“Tanrı’nın alnından öptüğü millet!
Güneşten başını göklere yükselt!
Avlanır kim sana atarsa kement,
Ezel kuşatılmaz, çevrilmez ebed.
Və ya:
Şahid ol ey kılıç, kalem ve orak!
Doğsun, Büyük Doğu, benden doğacak!
Aynası ufkumun, ateşten bayrak!
Babamın külleri, sen, kara toprak!” .

Bu vatanseverlik Kısakürek'in “Bir Adam Yaratmak (1938)”, “Tohum (1935)”, “Vatan Şairi Nâmık
Kemâl (1944” “Reis Bey (1964)”, “Ulu Hakan II. Abdülhamid Han (1965)”, “Tarih Boyunca Büyük
Mazlumlar I (1966)”“Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar II (1966)”,“İki Hitabe: Ayasofya / Mehmetçik
(1966)”, “İdeolocya Örgüsü (1968)”,“Türkiye'nin Manzarası (1968)”,“Tanrı Kulundan Dinlediklerim I
(1968)”,“Tanrı Kulundan Dinlediklerim II (1968)”, “Çile”, “İstanbul” ve diger
eserlerinde de teyit
edilmektedir.
"İstanbul" şiirinde efsaneleri andıran bu şehrin haritası çizilmiş ve şairin bu memlekete olan sevgisi her
satırına, her kelimesine nüfuz etmiştir.
“Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler!
Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler...
Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, Moda kurumlu,
Adada rüzgar, uçan eteklerden sorumlu.
Her şafak Hisarlarda oklar çıkar yayından
Hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayından.
Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar;
Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar...
Gecesi sünbül kokan
Türkçesi bülbül kokan,
İstanbul,
İstanbul..
Böylece bu eserler, tüm Türkiye'yi, vatanseverliği, kahramanlık duygularını, adalet duygularını, hakikat
ve siyasi lider fikrini öne çıkarmış, aynı zamanda aydınlanmanın eleştirisi ilkesine tam olarak uygun
olarak şu veya bu liderin hatalarını ve eksikliklerini tam bir uyum içinde sert bir şekilde eleştirmiştir.
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Aslında siyaset bilimi için farklı tarihsel dönemlerin öncü unsuru olan siyasi figür ve bunların “eleştirisi”
her zaman önemli olmuştur.
Bu bağlamda NF Kısakürek'in “Benim Gözümde Menderes” eseri hakkında şunları yazması doğaldır:
: “Eserime alaka duyacak olanlar, orada önce beni, davamı, sonra Adnan beyi, partisini ve etrafını
bulacak ve bütün bunların iç hakikatlerini bende tecelli etmiş şekilleriyle göreceklerdir”1.
Düşünür bile 17 Eylül 1943'te dünya aydınlanmasının gazetecilik faaliyetine uygun olarak "Büyük
Doğu" dergisini yarattı ve ana konu Necip Fazıl Kısakürek'in dünya görüşü, siyasi lider hakkındaki
ideolojik ve felsefi görüşleri bu koleksiyonda 35 yıl boyunca yayınlandı.
Daha sonra 28 Nisan 1949'da Najib Fazıl Kısakürek, programında liderlik konusundaki görüşlerini dile
getirdiği "Büyük Doğu" adlı felsefi ve ideolojik bir topluluk kurdu.
"Büyük Doğu" adlı felsefi ve ideolojik bir toplum yarattı.
Bunun ardından 28 Nisan 1949'da Necip Fazıl Kısakürek "Büyük Doğu" adlı felsefi ve ideolojik bir
cemiyet kurmuş ve bu cemiyetin programında liderlik meselesine ilişkin görüşlerini dile getirmiştir.
Kısakürek'in araştırmacıları onun mirasını analiz ederken, Batı eğilimli modernizme ve onun siyasi
otoritelere ve liderlere yönelik sert eleştirilerine odaklanıyorlar. Örneğin, büyük Türk siyasi lideri MK
Atatürk'ün Kısakürek'in eleştirel görüşlerini hatırlayalım. İlk bakışta bu eleştiriler Atatürk ile sınırlı
kalmayıp II. Abdülhamid'den başlayarak hemen hemen tüm liderleri kapsamaktadır. Bazı analizlerle
tanışalım: ““Yeni bir ‘lider’in varlığına ihtiyaç olduğunu savunan Kısakürek, Cumhuriyet’in kurucusu
olan Mustafa Kemal’i, Tek Parti döneminin devlet başkanı İsmet İnönü’yü ve çeşitli devlet kadrolarında
görev alan Hasan Ali Yücel’i eleştirmiş ve Cumhuriyet’in kurucu kadrosunun Tanzimat ile başlayan
‘köksüzleşme’ hareketini devam ettirdiğini ileri sürmüştür”2.
Başka bir öznel yaklaşımla tanışalım: “3 Mart 1950 senesinde Kısakürek tekrar tutuklanır ve mecmua
18 Ağustos 1950 tarihine kadar yayınlanmaz. Bu kapatılmadan sonra mecmuanın Mustafa Kemal’e
yönelik eleştirilerinde artış göze çarpar. 1950 senesinde İsmet İnönü’nün artık devlet başkanlığı
görevinde bulunmaması üzerine mecmuada İsmet İnönü’ye yönelik hakaret içeren yazılara da yer verilir.
Ayrıca İsmet İnönü üzerinden Mustafa Kemal eleştirilir. Kısakürek bu eleştirilerin bir kısmını ‘Dersim
Olayları’, ‘Karaköprü Olayı’, ‘33 Kurşun Olayı’ gibi kurucu ideolojinin tartışmalı konularını ifşa ederek
gerçekleştirir”3.
Ancak Najib Fazıl Ksakurek'in bu eleştirel analizleri çürüten ciddi yazıları da çok değerli ve akılda
kalıcıdır. Örneğin, “Atatürk Dirilecektir!” başlık olarak. “Bir gün Atatürk dirilecektir!!! Evet, lâf ve
hayal, yahut fikir ve remz âleminde değil, doğrudan doğruya madde ve hakikat dünyasında Atatürk
N.F.Kısakürək “Benim Gözümade Menderes”kitabı haqqında https://www.dr.com.tr/Kitap/Benim-GozumdeMenderes/Edebiyat/Biyografi-Oto-Biyografi/urunno=000000028998
2.Üsrün
Nazan.
Büyük
ÜYÜK
DoğuOĞU
Mecmuasının
Siyasal
Analizi
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47599.pdf
1

Yenə orada. 12.( 12 Söz konusu yazılar ekte yer almaktadır. Bkz: Ek 3., Ek 4. ve Ek 5. Büyük Doğu’da bu
doğrultuda Dedektif X Bir imzasıyla çıkan tüm yazılar için Bkz: Necip Fazıl Kısakürek, Vesikalar Konuşuyor –
Dedektif X Bir – , İstanbul: Büyük Doğu Yay., Şubat 2009.)
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hayata dönecektir!!! Bir gün Atatürk, Etnografya müzesindeki taş sandukasının kapağını omuzlarile
kaldırıp, ufkî vaziyetten şakulî hale geçecek; ve sırtında mareşal üniforması, Ankarada Atatürk
bulvarında görünecektir!!! Bir gün onu, kâfurîden yontulmuş asîl ve mevzun parmaklarile kılıcının
kabzasını kavramış, zarif ve ince endamile bir masaya eğilmiş ve gök gözlerile dünya haritasını süzmeğe
başlamış olarak göreceğiz!!! Bugün, dünya muhasebe ve muvazenesinde Türk milletine ait hakların
terazi kefesinde görüneceği andır!!! İşte o gün başımızda bulunacak olan şahsiyet, günün gerektireceği
üstün kurtarıcılık vasıflarına göre, ruhile olduğu kadar maddesile de Atatürk’ten başkası olmıyacaktır.
Zira, Türk milletinin içindeki Atatürk’lerin harekete geçmelerile, onun sandukasını devirip bu
Atatürk’lerin derisi içine yerleşmesi ayni ana rast gelecektir!!!”1.
İlginçtir ki, Atatürk'e çok değer veren Kısakürek, bazı Türk araştırmalarında sıklıkla Atatürk'ün ve
hükümetin düşmanı olarak anılır ve modernizm felsefesinin bir temsilcisi olarak kabul edilmez.
Örneğin, bu alıntıdaki düşüncede olduğu gibi: “Sonrasında ise Adnan Menderes'e yanaşır Necip Fazıl
ve onun lehine yayın yapacağını söyleyerek para ister. Örtülü ödenekten de epey bir para alır. Bu durum
Adnan Menderes'in yargılanmasında açıkça ortaya çıkar. Şöyle ki: Sonraları ise MHP'ye yanaşır
Kısakürek... Yani anlayacağınız önce Atatürkçü sonra Menderesçi en son da Ülkücü olur”2. Bu firkin
sahibi G.Kızıldağ “Necip Fazıl Kısakürek, Atatürk ve Onun Devrimlerine Neden Düşman Oldu?
makelesini “Ve enteresan, gidiş gelişlerle dolu hayatını 78 yaşına kadar sürdürür. Bugün kendisine
'Üstad' diyen bir kesim var ama bilmiyorum 'hangi Necip Fazıl'a' üstad diyorlar?”- sorusu ile bitiriyor
ki, kanaatimizce buna modern Türk aydınlanmasından bir düşünce parçasıyla cevap verebiliriz ki bu
aslında bu "büyük doğucu"un tüm "eleştirmenlerine" uygun bir cevap olabilir.
Nitekim güçlü bir düşünür olan Najib Fazıl Kısakürek'in "Büyük Doğu" kavramının merkezinde yer
alan Genç Adam meselesini Türk araştırmacı Yusuf Aydoğdu “Necip Fazıl Kısakürek eserinde, "Necip
Fazıl'ın İdeal Gençlik Tasarımı" Necip Fazıl'ın Bazı Şiirlerinde İdeal Gençlik Tasarımı", “Alternatif Bir
Gençliğe Hitap: Bir Gençlik, Bir Gençlik, Bir Gençlik” bölümlerde böyük düşünürün ustalık seviyesini
en ince ayrıntısına kadar kanıtlıyor. Örneğin kitapta okuyoruz: “Necip Fazıl’ın uzun soluklu yazın
yaşamında en dikkat çekici özelliklerinin başında mevcut resmi düşünceye alternatif bir nesil yetiştirme
çabası gelmektedir. Bir davanın, düşüncenin uzun soluklu yaşayabilmesinin temel koşulunun gençler
tarafından benimsenmesi olduğunu bilen Necip Fazıl’ın hemen hemen her yazısında, her ortamda,
konferansta, söyleşide genç-yaşlı fark etmeksizin sözü gençlere getirdiğini görmekteyiz. Özellikle
yazılarına ve konuşmalarına “Aziz Gençler”, “Bir Gençlik, Bir Gençlik, Bir Gençlik” “Anadolu
Gençliği”, “Beklenen Nesil” gibi başlık ve nidalarla başlaması şairin hedef kitlesinin gençler olduğu
gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Necip Fazıl’ın özellikle Büyük Doğu dergisiyle başlattığı yeni siyaset,
toplum ve devlet tasarımı Türk aydının fert, toplum ve devlet düzleminde yüzyıllardır dışarıda aradığı
çarenin içeride olduğunu ve kendi köklerimizde bulunduğunu hiçbir komplekse kapılmadan, büyük bir

Böyük Doğu” N.F.Kısakürək. “Atatürk Dirilecektir!!!”, a.g.e., C.I, Sayı:10, https://onedio.com/haber/necipfazil-kisakurek-ataturk-ve-onun-devrimlerine-neden-dusman-oldu-983828
2
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açıklıkla, bütün ideoloji ve izimlere meydan okurcasına sunmaya çalıştığı yazılarıyla büyük bir ses
getirmiştir (Karadeniz, 2005: 16-17)”1.
Burada, İslamcı modernizmin fikirlerine karşı savaşan bir aydınlatıcı olan Najib Fazıl Kısakürek, kadın
liderliği de dahil olmak üzere kendi konseptini ortaya koydu ve ailede kadının liderliği fikrini tam olarak
doğruladı. Çünkü Najib Fazıl Kısakürek, kadın liderliğini aile içindeki otoritesi ile kadın haklarını
kısıtlamayacak ve İslam'ın kadına karşı tutumunu küçük düşürmeyecek şekilde değerlendirmektedir. Bu
kadının liderliğinin tüm liderlerin anası İslam'a ve arkasındaki güce olan üstünlüğünü vurgulamak çok
önemlidir.
Bu arada, Kısakürek'in dünya görüşü "Büyük Doğu" mecmuasına ve "Büyük Doğu" felsefi ve ideolojik
toplumuna yansır.
Ayrıca, dünya aydınlanma fikrinin "Genç adam, kahraman, adam" - Lider fikri N.F. Kısakürekin
hayatdan taleplerinin temeliydi. Türk yazarlardan Yusuf Aydoğdu şöyle yazar: “Bir davanın,
düşüncenin uzun soluklu yaşayabilmesinin temel koşulunun gençler tarafından benimsenmesi
gerektiğini bilen Necip Fazıl’ın, yazdığı her eserde, bulunduğu her ortamda, konferansta, söyleşide
genç-yaşlı fark etmeksizin sözü gençlere getirmiş bir sanatçıdır. İdeolocya Örgüsü başta olmak üzere
birçok eserinde yeni bir nesil/gençlik yetiştirme çabası içerisinde olan Necip Fazıl’ın ideal gençliği,
mevcut Cumhuriyet ideolojisinin idealize ettiği gençliğe karşı alternatif, ikinci bir yol olarak ortaya
çıkmıştır”2.
Tüm aydın düşünürlerin İnsanı bir kahraman ve bir lider olarak gördüğü de bir gerçektir. Bu bağlamda
Najib Fazıl Kısakürek, kendi toplumunun lideri olarak, Gençliği Büyük Doğu'nun lideri olarak görmüş
ve onu militan, entelektüel ve en önemlisi Batı modernist ideolojisine uygun olmayan, Avrupa'dan uzak,
Doğu fanatizmi. ruhu içinde, Asyacılık egonun zihninde bir hayal olarak görmüştür.
Kanaatimizce Najib Fazıl Kısakürek'in gençlik hakkındaki düşünceleri, onun felsefi dünya görüşünü ve
liderlik konusundaki tutumunu tam olarak doğrulamaktadır.

Son olarak Najib Fazıl Kısakürek'in gençlere yaptığı değerli hitabesi :
“Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik...
"Zaman bendedir ve mekân bana emanettir!" şuurunda bir gençlik...
veya
Genç adam! Bundan böyle senden beklediğim şudur: Tabutumu öz ellerinle musalla taşına koyarken,
Anadolu kıtası büyüklüğündeki dâva taşını da gediğine koymayı unutma ve bunu tek vasiyetim bil!
Böylece Fazıl Kısakürek lideri düşündüğünde, gençliğe güvendi ve bu hükümlerde ifade edilen
nitelikleri geleceğin "Büyük Doğu" liderinden bekledi.

Aydoğdu Y. Gəncligə Bakış ve İdeal Gənclik Tasarım” https:// dergipark. org. tr/tr /
pub/sarkiat/issue/40690/463092
2
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Lidere olan talepleri, bir bütün olarak felsefi bakış açısı ve sosyo-politik ruhtaki yaratıcılığı nedeniyle
büyük düşünürün hayatı zor geçmişdir. Büyük düşünür, bir tanesinde eşiyle bile birkaç kez
tutuklanmışdır. “Zindandan Mehmetə Mektup”
şiirinde özgür düşüncesine atıfta bulunarak
tutuklanmasını protesto eder:

Zindan iki hece, Mehmed'im lâfta!
Baba katiliyle baban bir safta!
Bir de, geri adam, boynunda yafta...
Halimi düşünüp yanma Mehmed'im!
Kavuşmak mı? .. Belki... Daha ölmedim!

Düşünür, şair, yazar Nəcib Fazil Kısakürək “Kavuşmak mı? .. Belki... Daha ölmedim!”- söylerken yakın
geleceği düşünüyorsa, bu sözler onlarca yıldır test edilmiş ve sahipine ölümsüzlük kazandırmıştır.
Örnegin, Türkiyə Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları
Kongresi'nde konuşmasının son bölümlerinde öz gençlik yıllarında ən məşhur siyasətçi və şair olan
həmçinin
Cumhuriyet döneminin en önemli şairlerinden biri olarak kabul edilmiş Necip
Fazıl Kısakürek’in “Gençliğe Hitabe”sini oxuması ve insanların onu dakikalarca ayakta alkışlamaları
bu ölümsüzlüğü teyit eder niteliktedir.
Çağdaş Türkiye'nin Necip Fazıl Kısakürek'in kişiliğine ve mirasına duyduğu saygı da bu ölümsüzlüğün
parlak bir ifadesidir.
Bu nedenle, büyük Türk düşünürü Necip Fazıl Kısakürek'in felsefi dünya görüşü ve buradaki liderlik
meselesi, indi her zamankinden daha fazla incelenmeli ve değerlendirilmelidir.
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Öz
Eğitim seviyesinin yükselmesi bireyleri daha sabırlı, daha ahlaklı olmaya yönlendirdiği gibi, aynı
zamanda daha yüksek kazançlara yol açıp suçun fırsat maliyetini artırmaktadır. Toplumda genel kabul
gören görüşe göre, eğitimli bireyler suç işleme bakımından daha düşük potansiyele sahiptirler. Bu
çalışmada, Türkiye’de Düzey-2 sınıflandırmasına dâhil 26 bölge özelinde eğitimin suç oranları
üzerindeki etkisi dinamik panel veri yöntemi kullanılarak araştırılmaktadır. Çalışmada bağımlı değişken
olarak işlediği suç nedeniyle cezaevlerine girenlerin toplamı, açıklayıcı değişken olarak yüksekokul
veya fakülte mezunu sayısı alınmıştır. Analiz sonuçları dikkate alındığında, hükümlü sayısında meydana
gelecek %1’lik artış bir sonraki dönemdeki hükümlü sayısını %0.19 oranında arttırmakta iken,
yüksekokul veya lisans mezun sayısındaki %1’lik bir artış ise hükümlü sayısının %1.27 oranında
azaltmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Suç Oranı, Düzey-2 Bölgesi, Panel Veri.

1

Sorumlu yazar.

182

Abstract
Increasing the level of education not only leads individuals to be more patient and moral, but also leads
to higher earnings and increases the opportunity cost of crime. According to the generally accepted view
in society, educated individuals have a lower potential to commit crimes. In this study, the effect of
education on crime rates in 26 regions included in the Level-2 classification in Turkey is investigated
using dynamic panel data method. In the study, the total number of people who were imprisoned for
crimes committed were taken as the dependent variable, and the number of college or faculty graduates
was taken as the explanatory variable. Considering the results of the analysis, a 1% increase in the
number of convicts will increase the number of convicts in the next term by 0.19%, while a 1% increase
in the number of college or undergraduate graduates will decrease the number of convicts by 1.27%.
Keywords: Education, Crime Rate, Level-2 Region, Panel Data.

1.

GİRİŞ

Suç, bütün ülkelerin en önemli toplumsal sorunlarından birisidir. Bir ülkede suç oranlarının yüksek
olması tedirginlik ve korku iklimini beslemektedir. Suç, sosyal ve ekonomik maliyetleri olan negatif bir
dışsallıktır. Eğitim-öğretim düzeyi ile suç oranları arasında önemli bir nedenselliğin olduğu
belirtilmektedir. Bu nedenle eğitim faaliyetlerinin suçu azaltması, toplumlar için önemli faydalar
sağlayacaktır. Kızmaz (2004), Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaptığı incelemede suç işleyen
bireylerin büyük bölümünün düşük eğitim seviyesine sahip olduklarını ortaya koymuştur. Bir diğer
çalışmada Yıldız (2004), eğitimin suç türleri üzerindeki etkinin konu edinmiştir. Türkiye özelinde 2001
yılında cezaevine giren hükümlülerin örneklem olarak seçildiği çalışmada, suç türlerinini eğitim
seviyesine göre farklılık gösterdiği ifade edilmiştir. Akdeniz ve Üzümcü (2013) yapmış olduklar
analizlerde, Kars Kapalı Cezaevi’nde çeşitli suçlardan hüküm giymiş 63 hükümlüden oluşan örneklem
grubunda hükümlülerin ve ailelerinin öğrenim düzeyinin düşük olduğu saptanmıştır. Sünger vd. (2015)
çalışmalarında örneklemi Türk Emniyet Teşkilatında görevli polis memurları oluşturmaktadır. Çalışma
kapsamında elde edilen ampirik kanıtlar, polis memurlarının eğitim düzeyi arttıkça suça karışma
düzeylerinin önemli ölçüde azaldığını ortaya koymaktadır.
Teorik ve ampirik literatürden ele edilen kanıtlar eğitimin suç oranlarının azalttığı yönündedir. Bu
çalışmada suç ve eğitim ilişkisi, Türkiye’de Düzey-2 kapsamında dinamik panel veri yöntemi
kullanılarak araştırılmaktadır. Avrupa Birliği’nde ülkeler arasında dengesizliği ortadan kaldırmak
amacıyla bölgeleme sistemi oluşturulmuştur. Bu kapsamda hayata geçerilen NUTS sınıflandırılması 3
kritere göre yapılmaktadır. Birinci kriter, daha önce yapılan bölgesele sınıfılandırmanın dikkate
alınmasıdır. İkinci kriter, aynı potansiyel sahip alanların birleştirilmesidir. Son kriterde ise nüfus sayısı
ele alınmaktadır. Bu kriterde yapılan üçlü sınıflandırmada nüfus alt değerleri sırasıyla 15bin, 180 bin ve
3 milyon olarak belirlenmiştir. Nüfus, coğrafya, bölgesel kalkınma planları, temel istatistiki göstergeler
ve illerin sosyo ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alındığınında Türkiye’de oluşturulan Düzey 1
bölgesinde 12, Düzey 2 bölgesinde 26 ve Düzey 3 bölgesinde 81 alt bölge bulunmaktadır. Bölgelere
ilişkin bilgiler Tablo 1’de ortaya konmaktadır.
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Tablo 1: Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması
KOD

DÜZEY 1

KOD

DÜZEY 2

DÜZEY 3

TR1

İstanbul

TR10

İstanbul alt bölgesi

İstanbul

TR21

Tekirdağ İzmir alt
bölgesi

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli

TR22

Balıkesir alt bölgesi

Balıkesir, Çanakkale

TR31

İzmir alt bölgesi

İzmir

TR32

Aydın alt bölgesi

Aydın, Denizli, Muğla

TR33

Manisa alt bölgesi

Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya,
Uşak

TR41

Bursa alt bölgesi

Bursa, Eskişehir, Bilecik

TR42

Kocaeli alt bölgesi

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu,
Yalova

TR51

Ankara alt bölgesi

Ankara

TR52

Konya alt bölgesi

Konya, Karaman

TR61

Antalya alt bölgesi

Antalya, Isparta, Burdur

TR62

Adana alt bölgesi

Adana, Mersin

TR63

Hatay alt bölgesi

Hatay, Kahramanmaraş,
Osmaniye

TR71

Kırıkkale alt bölgesi

Kırıkkale, Aksaray, Niğde,
Nevşehir, Kırşehir

TR72

Kayseri alt bölgesi

Kayseri, Sivas, Yozgat

TR81

Zonguldak alt bölgesi

Zonguldak, Karabük, Bartın

TR82

Kastamonu alt bölgesi

Kastamonu, Çankırı, Sinop

TR83

Samsun alt bölgesi

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya

TR90

Trabzon alt bölgesi

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize,
Artvin, Gümüşhane

TRA1

Erzurum alt bölgesi

Erzurum, Erzincan, Bayburt

TR2

TR3

TR4

TR5

TR6

TR7

TR8

TR9
TRA
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Batı Marmara

Ege

Doğu Marmara

Batı Anadolu

Akdeniz

Orta Anadolu

Batı Karadeniz

Doğu Karadeniz

KOD

TRB

TRC

DÜZEY 1

KOD

DÜZEY 2

DÜZEY 3

Kuzeydoğu
Anadolu

TRA2

Ağrı alt bölgesi

Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan

TRB1

Malatya alt bölgesi

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli

TRB2

Van alt bölgesi

Van, Muş, Bitli, Hakkari

TRC1

Gaziantep alt bölgesi

Gaziantep, Adıyaman, Kilis

TRC2

Şanlıurfa alt bölgesi

Şanlıurfa, Diyarbakır

TRC3

Mardin alt bölgesi

Mardin, Batman, Şırnak, Siirt

Ortadoğu
Anadolu

Güneydoğu
Anadolu

Kaynak: Şengül vd., 2013: 78.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Suç terimi, suç ve aynı zamanda yanlış yapan anlamına gelen Latince "crimen" kelimesinden
türetilmiştir. Hapis veya para cezası ile cezalandırılabilecek kanunla yasaklanmış fiil veya ihmaller suç
olarak tanımlanmaktadır. Cinayet, soygun, hırsızlık, tecavüz, alkollü araç kullanma, çocuk ihmali ve
vergi ödememe suç örnekleridir. Bir kişiyi suçluya dönüştüren çeşitli nedenler bulunmakta olup; suçun
temel nedenleri şu şekilde sıralanabilmektedir (Sowmyya, 2014: 197):
• Sosyal nedenler; aile dağınıklığı, bireyin yanlış yetiştirilmesi, hatalı eğitim, medyanın yanlış
yönlendirmesi, içki ve uyuşturucu kullanımı, mutsuz evlilikler, savaş ve savaş sonrası koşullar.
• Ekonomik nedenler; yoksulluk, işsizlik, sanayileşme ve kentleşme.
• Biyolojik nedenler; yaş, cinsiyet, hormonal sebepler ve vücut yapısı.
• Coğrafi nedenler; nüfus sayısı, kötü yönetilen mahalleler, yüksek konut hareketliliği, ekvatora
yakınlık.
• Psikolojik nedenler; entellektüel zayıflık, akıl hastalıkları, kişisel özellikler ve duygusal
istikrarsızlıklar.

Eğitim, insanların daha iyi vatandaşlar olmalarına, daha iyi ücretli bir iş bulmalarına yardımcı
olmaktadır. Eğitimli insan; hakları, yasaları ve düzenlemeleri bilerek ve bunlara saygı duyarak
yaşayarak daha iyi bir toplum şekillenmesine katkı sağlayabilecektir. Eğitimin toplum ve insanlar
üzerindeki temel faydaları aşağıda maddeler halinde belirtilmektedir (:
• Daha fazla istihdam olmağı sunması,
• Daha yüksek gelir düzerine imkan tanıması,
• Problem çözme becerilerini geliştirmesi,
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• Ekonomiyi geliştirmesi,
• Mutlu bir taşam sağlaması,
• Modern toplumu inşa etmesi,
• Eşit fırsatlar yaratması,
• Suç oranlarını düşürmesi.

3. EKONOMETRİK UYGULAMA
3.1. Veri Seti
Bu çalışmada, Türkiye’de Düzey-2 sınıflandırmasına dâhil 26 bölge özelinde eğitimin suç oranları
üzerindeki etkisi dinamik panel veri yöntemi (Dinamik Ortak Korelasyonlu Etkiler-DCCE) kullanılarak
araştırılmaktadır. Çalışmada bağımlı değişken olarak işlediği suç nedeniyle cezaevlerine girenlerin
toplamı (LNHUKUM), açıklayıcı değişken olarak yüksekokul veya fakülte mezunu sayısı (LNEGITIM)
alınmıştır. Değişkenlerin doğal logaritmaları kullanılmıştır. Bu değişkenler ait tanımlayıcı istatistikler
ise Tablo 2’de verilmiştir. LNHUKUM’e ait çarpıklık değeri negatif olduğundan sola, LNEGITIM’e ait
çarpıklık değeri pozitif olduğundan sağa çarpıktır. Basıklık değerleri açısından LNHUKUM değişkeni
normal dağılıma göre basık iken, LNEGITIM değişkeni ise normal dağılıma göre diktir. Çalışmada 26
alt bölge ve 2008-2019 dönemine ait 12 yıl olmak üzere toplamda 312 gözlem bulunmaktadır.

Tablo 2: Tanımlayıcı İstatistikler

186

LNHUKUM

LNEGITIM

Mean

8.367650

12.10822

Median

8.415380

12.10738

Maximum

10.75984

14.64598

Minimum

6.267201

9.856606

Std. Dev.

0.838067

0.851045

Skewness

-0.064838

0.329230

Kurtosis

2.715918

3.396879

Jarque-Bera

1.267741

7.684075

Probability

0.530535

0.021450

Sum

2610.707

3777.764

Sum Sq. Dev.

218.4330

225.2502

Observations

312

312

3.2. Yöntem
DCCE yöntemi, Pesaran ve Smith (1995) tarafından önerilen Ortalama Grup (Mean Group-MG),
Pesaran vd. (1996) tarafından geliştirilen Havuzlanmış Ortalama Grup (Pooled Mean Group-PMG) ve
Pesaran (2006) tarafından önerilen Ortak İlişkili Etkiler (Common Correlated Effects-CCE)
tahmincilerinin özelliklerine dayalı olarak geliştirilmiştir. Durağan olmayan ve heterojen büyük veri
setlerinde kullanılması önerilen PMG tahmincisi, serinin hem ortalamasını hem de havuzlanmasını
birleştirmekte, hata varyanslarının, sabit ve eğim katsayılarının farklı veri grupları arasında değişmesine
olanak sağlamaktadır. Ancak, PMG tahmincisi yatay kesit bağımlılığını dikkate almamaktadır (Xue,
2021: 8). Pesaran (2006)’da CCE yönteminin; yatay kesit bağımlılığı, eğim heterojenliği ve
faktörlerdeki olası birim kök durumlarında dirençli sonuçlar verdiği gösterilmiştir. Ancak bu yöntem,
modelde gecikmeli bağımlı değişkenin olduğu ve/veya zayıf dışsal değişkenlerin açıklayıcı değişken
olarak kullanıldığı durumları kapsamamaktadır. Chudik ve Pesaran (2013) bu durumları dikkate alarak
CCE yöntemini genişletmişlerdir. Dengesiz panel verilerinde, zaman ve birim boyutu küçük olduğunda
ve değişkenlerde yapısal kırılma durumlarında kullanılabilen bu yöntem; yatay kesit birimlerinin
logaritmalarını ve ortalamalarını almakta, heterojen eğim katsayılarına ve dinamik ortak korelasyonlu
etkilere imkân sağlamaktadır (Ali vd., 2020).
𝑦𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝛽𝑖 𝑥𝑖,𝑡 + 𝑢𝑖,𝑡

(Denklem 1)

𝑢𝑖,𝑡 = 𝛾𝑖′ 𝑓𝑡 + 𝑒𝑖,𝑡

(Denklem 2)

Denklemde 𝑓𝑡 bir gözlenemeyen ortak faktör, 𝛾𝑖′ ise bir heterojen faktör yüküdür. Pesaran (2006) bu
¯

eşitliğin 𝑥𝑖,𝑡 ’nin katı dışsallığı altında gözlenemeyen ortak faktörleri 𝑥𝑖,𝑡 yatay kesit ortalamalarına
yakınlaştırmak suretiyle tutarlı bir şekilde tahmin edileceğini göstermiştir. Ancak, CCE olarak bilinen
bu yöntem sadece dinamik olmayan panel veri modellerinde tutarlı sonuçlar vermektedir. Dinamik bir
panel veri modeli ise
𝑦𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝜆𝑦𝑖,𝑡−1 + 𝛽𝑖 𝑥𝑖,𝑡 + 𝑢𝑖,𝑡
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(Denklem 3)

Denklemdeki idiosyncratic hatalar yatay kesitsel olarak zayıf bağımlıdır ve 𝐸ሺ𝜆𝑖 ሻ = 𝜆’dir. Geckmeli
bağımlı değişken artık katı bir şekilde dışsal değildir ve ayrıca tahminci tutarsızdır. Bu durumda Chudik
3
ve Pesaran (2015) yatay kesit ortalamalarının ξ𝑇 gecikmesi eklenince tutarsızlığın giderileceğini
göstermiştir.
DCCE modeli şu şekilde yazılabilir:
𝑃

¯

′
𝑇
𝑦𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝜆𝑖 𝑦𝑖𝑡−1 + 𝛽𝑖 𝑥𝑖𝑡 + σ𝑙=0
𝛿𝑖,𝑙
𝑧𝑡−𝑙 + 𝑒𝑖𝑡

(Denklem 4)

¯

¯

¯

Denklemde 𝑦 bağımlı değişken, 𝑦𝑖𝑡−1 bağımlı değişkenin bir gecikmeli değeri, 𝑧𝑡 = ሺ𝑦𝑡−1 , 𝑥𝑡 ሻ, 𝜋𝑖 =
𝜆𝑖 + 𝛽𝑖 , 𝑃𝑇 ise yatay kesit ortalamalarının gecikmelerini göstermektedir (Ali vd., 2020; Ditzen, 2016).
Ortalama grup tahmincisi ise;
^

1

^

𝜋𝑀𝐺 = 𝑁 σ𝑁
𝑖=1 𝜋𝑖

(Denklem 5)

Havuzlanmış ortalama grup tahmincisi ise havuzlanmış tahminci (homojen katsayılar) ile bir ortalama
grup tahmincisi (heterojen katsayılar) arasında bir yerde konumlanmış olarak düşünülebilir.
Havuzlanmış ortalama grup tahmincisinin arkasındaki mantık ise regressörlerin bağım değişken
üzerinde uzun dönemde homojen, kısa dönemde ise heterojen bir etkiye sahip olmasıdır. (1) numaralı
denklem hata düzeltme modeline dönüştürülürse,
∆𝑦𝑖,𝑡 = 𝜙𝑖 ൫𝑦𝑖,𝑡−1 − 𝜃1,𝑖 𝑥𝑖𝑡 ൯ + 𝛿0,𝑖 + 𝛿1,𝑖 ∆𝑥𝑖𝑡 + 𝜖𝑖𝑡

(Denklem 6)

𝜙𝑖 negatif olması beklenen hata düzeltme parametresi, 𝜃1,𝑖 homojen uzun dönem parametresi, 𝛿 ise
birimler arasında heterojen olan kısa dönem dinamikleridir (Ditzen, 2016: 4).

3.3. BULGULAR
Panel veri analizlerinde öncelikli olarak birimler arasındaki bağımlılığın araştırılması gerekmektedir.
Nitekim, paneli oluşturan birimlerin ekonomik ve finansal olarak birbirleri ile bağlantıları
olabilmektedir. Bu kapsamda çalışmada yatay kesit birimleri arasındaki bağımlılığı test etmek üzere;
Breusch-Pagan LM, Pesaran ölçeklendirilmiş LM, sapması düzeltilmiş ve ölçeklendirilmiş LM testi ile
Pesaran CD testleri yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo 3’te sunulmuştur. Yatay kesit bağımlılık
testlerine ait istatistiklerin tamamı %1 anlamlılık düzeyinde anlamlı çıkmıştır. Bu nedenle yatay kesit
bağımsızlığını gösteren H0 hipotezi reddedilmiş ve serilerde yatay kesit bağımlığı olduğu görülmüştür.
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Tablo 3: Yatay-Kesit Bağımlılığı Testi
Değişken

LNHUKUM

LNEGITIM

Test

İstatistik

Olasılık

İstatistik

Olasılık

Breusch-Pagan LM

3686.926

0.0000

3882.193

0.0000

Pesaran scaled LM

131.8656

0.0000

139.5246

0.0000

Bias-corrected scaled LM

130.6838

0.0000

138.3428

0.0000

Pesaran CD

60.70886

0.0000

62.30710

0.0000

Değişkenler arasında yatay kesit bağımlılığı tespit edildikten sonra bu durumu dikkate alan ikinci
nesil birim kök testlerinden Pesaran CIPS (yatay kesitsel olarak genişletilmiş Im-Pesaran-Shin, 2007)
testi kullanılmıştır. Tablo 4’de yer alan CIPS testi bulgularına göre, test istatistik değerleri kritik
değerlerden yüksek olduğundan hem LNHUKUM hem de LNEGITIM değişkeni sabitli ve sabitlitrendli durumlarda düzeylerinde durağandır.

Tablo 4: Panel CIPS Birim Kök Testi

Değişken

Sabit &Trend

CIPS

Cv10

Cv5

Cv1

Sabitli

-2.65

-2.07

-2.17

-2.34

Sabitli-Trendli

-2.59

-2.59

-2.69

-2.88

Sabitli

-2.311

-2.07

-2.17

-2.34

Sabitli-Trendli

-2.837

-2.59

-2.69

-2.88

LNHUKUM

LNEGITIM

Tablo 5’te Pesaran ve Yamagata (2008) eğim katsayının heterojenliği testi bulguları yer almaktadır.
Bulgulara göre hem büyük örneklem için yapılan delta_tilde hem de küçük örneklem için yapılan
delta_tilde_adj test istatistikleri istatistiksel olarak anlamsızdır. Bu durum eğim katsayılarının homojen
olduğunu gösteren H0 hipotezinin reddedilemeyeceğini ve eğim katsayılarının homojen olduğunu, bir
başka ifadeyle değişkenlere ait hesaplanacak regresyon katsayılarının birimden birime değişmeyeceğini
ortaya koymaktadır.
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Tablo 5: Pesaran ve Yamagata (2008) Eğim Heterojenliği Testi
Test

Test İstatistiği

Olasılık

Delta_tilde

-0.218

0.827

Delta_tilde_adj

-0.267

0.789

H0: Eğim katsayıları homojendir.
Eğim katsayılarının homojen olması, dinamik ortak korelasyonlu etkilerin havuzlanarak test edilmesini
gerektirmektedir. Tablo 6’da yer alan Havuzlanmış DCCE bulgularına göre LNHUKUM değişkeninin
kendi gecikmeli değeri ile LNEGITIM değişkeni istatistiksel olarak anlamlıdır. Buna göre hükümlü
sayısında meydana gelecek %1’lik artış bir sonraki dönemdeki hükümlü sayısını %0.19 oranında
arttırmakta iken, yüksekokul veya lisans mezun sayısındaki %1’lik bir artış ise hükümlü sayısının %1.27
oranında azaltmaktadır.

Tablo 6: Dinamik Ortak Korelasyonlu Etkiler (Havuzlanmış Enküçük Kareler) Tahmincisi Bulguları
Değişken

Katsayı

Standart Hata

z

P>|z|

[95% Conf. Interval]

LNHUKUM

0.1901992

0.0998195

1.91

0.057

-0.0054435 0.3858418

LNEGITIM

-1.277509

0.6116391

-2.09

0.037

-2.4763 -0.0787188

Wald chi2(2) = 5.96, Prob > chi2 = 0.0507

4. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Klasik Becker suç modelinde, bireyler suç işleyip işlememeye, suça katılımın maliyet ve faydalarını
karşılaştırarak karar vermektedirler. Söz konusu yaklaşım çerçevesinde, daha yüksek ücretler ve daha
istikrarlı istihdam, bireyi suçtan uzaklaştıran önemli bir faktördür (Bell vd., 2018). Buna göre eğitimli
bireyler, daha yüksek ücret ve daha istikrarlı istihdam fırsatına sahip olma noktasında eğitimsiz bireylere
göre daha yakındırlar. Bu çalışmada eğitimin suç oranları üzerindeki etkisi Düzey 2 bölgesi özelinde
araştırılmış ve çalışma kapsamında uygulanan Havuzlanmış DCCE bulgularına göre, LNHUKUM
değişkeninin kendi gecikmeli değeri ile LNEGITIM değişkeni istatistiksel olarak anlamlıdır. Buna göre
hükümlü sayısında meydana gelecek %1’lik artış bir sonraki dönemdeki hükümlü sayısını %0.19
oranında arttırmakta iken, yüksekokul veya lisans mezun sayısındaki %1’lik bir artış ise hükümlü
sayısının %1.27 oranında azaltmaktadır.
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Çalışmadan elde edilen bulgular, eğitimin suç oranını azaltma konusunda önemli bir araç olduğunu, bu
nedenle Türkiye’de eğitim düzeyinin ve kalitesinin arttırılmasının; toplumda güven duygusunun
oluşmasına, hükümlüler için ayrılan kaynakların kamusal yatırımlara kaydırılmasına, ülkeye daha fazla
turist çekmek suretiyle turizmin daha da canlandırılmasına ve demokratik ortamların gelişmesine
katkıda bulunacak, en nihayetinde ülkenin gelişimini hızlandıracaktır.
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Öz
Bilimsel makale, küçük yaş öğrencilerin mantıksal düşüncesini geliştirme sorununa ayrılmıştır.
Mevcut müfredat açısından, ilkokul öğrencilerinin bilişsel aktivite ve mantıksal düşünmelerinin
geliştirilmesine odaklanılmaktadır. Makale, matematiğin öğrencilerin mantıksal düşünme,
yargılama ve anlamalarının oluşumunda istisnai bir rol oynadığına dikkat çekiyor. Bu
bağlamda, konu alakalıdır.
Makale, küçük yaş öğrencilerin matematiğe olan ilgisini artırmada, mantıksal düşünmenin ve
bilişsel etkinliğin geliştirilmesinde düşündürücü ve eğlendirici etkinliklerin rolü ve önemini
tartışmaktadır. Deneyime dayanarak, düşündürücü ve eğlenceli görevleri çözme sürecinde
öğrencilerin tüm faaliyetler sisteminde - hesaplamalı faaliyetlerde - ustalaştığı belirtilmektedir.
Problem çözme temelinde aritmetik işlemlerin özünü anlayabilir ve bunları bilinçli olarak
kullanabilir, nicelikler, işlem sonuçları ve bileşenler arasındaki ilişkileri belirleyebilir. Bu,
sorunu çözmedeki zorlukların ortadan kaldırılmasına yol açar.
Aynı zamanda düşündürücü ve eğlendirici etkinliklerin çözümünün öğrencilerin mantıksal
düşünme ve bilişsel etkinliklerinin gelişimi için geniş fırsatlar açtığı gösterilmiştir. Aynı
zamanda modern bir dersin öğrencilerin sadece hafızasına değil, aynı zamanda düşünmelerine
de hitap edecek şekilde tasarlanması gerektiği belirtilmektedir. Düşünme, öğrencinin bir sorunu
olduğunda başlar. Öğrenci derste böyle bir sorunla karşılaşmıyorsa, ilgili sorunu çözmeye gerek
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yoksa sadece belleğe başvurur ve düşünmez. Bu nedenle öğrencinin tepkisi belirli bir durumun
ötesine geçmez.
Makale ayrıca ilkokul için düşündürücü ve eğlenceli ödev örnekleri sunmaktadır. Aynı
zamanda düşündürücü çalışmaların öğrencilerin yaşına ve bilgi düzeyine uygun olması,
içeriğinin net bir şekilde ifade edilmesi ve ek açıklamaya gerek olmadığı belirtilmektedir.
Çözüm çok zaman almamalı ve çocukları yormamalıdır. Mantıksal egzersizlerin de çocukların
sosyal gelişimi üzerinde olumlu etkisi vardır. Dersin motivasyon aşamasında düşündürücü
etkinliklerin kullanılması öğrencilerin araştırma becerilerini de olumlu yönde etkilemektedir.
Gruplar halinde çalışırken öğrenciler aynı problem üzerinde çalışırlar ve birlikte tartışırlar. Bu,
onlarda birbirini dinlemek, ortak sonuçlar çıkarmak ve iradeli olmak gibi olumlu nitelikler
yaratır.
Gözlemlerimiz, düşünce süreçlerinin incelenmesinde endüktif ve tümdengelimli yaklaşımların
daha fazla kullanıldığını göstermektedir. Bu düşünme işlemleri bir öğretim yöntemi olarak
kullanılmaktadır. Çünkü düşünme süreci doğrudan psikoloji ile ilgilidir. Genelleme, soyutlama
ve somutlaştırma da düşünme işlemleridir ve en çok matematik öğretiminde kullanılır veya
matematiksel bilginin edinilmesi bu işlemlerle sağlanır
Makalenin sonunda araştırma sonuçları, ilkokulda matematik öğretiminde düşündürücü
çalışmaların uygulanmasının, çocuklara günlük yaşamlarındaki yaşam gözlemleri ve olaylara
dayalı basit yargılarda bulunmayı öğretmekle başlaması gerektiğini göstermektedir. Daha
sonra, bu yargıların yardımıyla öğrenciler nispeten karmaşık bağlantılar kurabilmelidir. Bu,
ilkokul öğrencilerinin görevlere daha bilinçli bir şekilde hakim olmalarını, iyi düşünülmüş ve
mantıklı kararlar vermelerini sağlar. Bu, öğrencilerin matematikte bilgi, beceri ve mantıksal
düşünmelerinin gelecekteki gelişimi için daha uygun bir temel oluşturur.
Anahtar Sözcükler: mantıksal düşünme, bilişsel etkinlik, matematik eğitimi, müfredat,
ilkokul, düşündürücü problem

Abstract
The scientific article is devoted to the problem of developing the logical thinking of young
schoolchildren. In terms of the current curriculum, the focus is on the development of cognitive activity
and logical thinking of primary school students. The article notes that mathematics plays an exceptional
role in the formation of students' logical thinking, judgment and comprehension. In this regard, the
relevance of the topic is justified.
The article discusses the role and importance of thought-provoking and entertaining activities in
increasing the interest of young students in mathematics, the development of logical thinking and
cognitive activity. Based on the experience, it is noted that in the process of solving thought-provoking
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and entertaining tasks, students master a whole system of activities - computational activities. They are
able to understand the essence of arithmetic operations and use them consciously, to determine the
relationships between quantities, the results of operations and components on the basis of solving
problems. This leads to the elimination of difficulties in solving the problem.
At the same time, it is shown that the solution of thought-provoking and entertaining activities opens
wide opportunities for the development of students' logical thinking and cognitive activity. At the same
time, it is noted that a modern lesson should be designed in such a way that it refers not only to the
memory of students, but also to their thinking. Thinking begins when a student has a problem. If the
student does not face such a problem in the lesson, if there is no need to solve the relevant problem, then
he simply refers to memory and does not think. Therefore, the student's response does not go beyond a
certain situation.
The article also provides examples of thought-provoking and entertaining assignments for elementary
school. At the same time, it is noted that thought-provoking exercises should be appropriate to the age
and level of knowledge of students, the content should be clearly stated, there should be no need for
additional explanation. The solution should not take much time and should not tire children. Logical
exercises also have a positive effect on children's social development. The use of thought-provoking
activities in the motivational phase of the lesson also has a positive effect on students' research skills.
When working in groups, students work on the same problem and discuss it together. This creates
positive qualities in them, such as listening to each other, drawing common conclusions, and being
strong-willed.
Our observations show that inductive and deductive approaches are used more in the study of thought
processes. These thinking operations are used as a teaching method. Because the process of thinking is
directly related to psychology. Generalization, abstraction, and concretization are also operations of
thinking and are most often used in the teaching of mathematics, or the acquisition of mathematical
knowledge is achieved through these operations.
At the end of the article, the results of the study show that the application of thought-provoking work in
the teaching of mathematics in primary school should begin with teaching children to make simple
judgments based on life observations and events in their daily lives. Then, with the help of these
judgments, students should be able to make relatively complex connections. This allows primary school
students to master the tasks more consciously, to make well-thought-out and logical judgments. This
creates a more favorable basis for the future development of students' knowledge, skills and logical
thinking in mathematics.
Keywords: logical thinking, cognitive activity, mathematical training, curriculum, elementary school,
thinking problem.
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GİRİŞ
Müasir dövrün mühüm vəziflərindən biri təlim prosesində şagirdlərin idrak fəallığının və məntiqi
təfəkkürünün inkişaf etdirilməsidir. Hər bir müəllim gənc nəsli yetişdirməklə yanaşı, onların intellektual
imkanlarını da inkişaf etdirməlidir.
İdrak insana xas olan mühüm keyfiyyətdir. O, ilk növbədə şəxsiyyətin bütün parametrlərini
əhatə edir, onun fəaliyyətini tənzimləyir. İdrak fəaliyyətinin gedişində şagirdlərin məntiqi, tənqidi,
yaradıcı təfəkkürü inkişaf edir. Məntiqi təfəkkür həyatın bütün sahələrində insana lazım olan vərdişdir.
[Nəbiyev, 2017]
Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün riyaziyyat fənni üzrə təhsil
proqramında (kurikulumunda) deyilir: “Riyaziyyat məntiqi təfəkkürün formalaşmasında, mühakimə və
dərketmə qabiliyyətlərinin yüksəlməsində müstəsna rol oynayır. Riyazi məşğələlər şagirdlərin məntiqi
mühakimə yürüdə bilmək bacarıqlarını, intuisiyasını, fəza təsəvvürlərini inkişaf etdirir. Riyazi fəaliyyət
zamanı induksiya və deduksiya, ümumiləşdirmə və konkretləşdirmə, analiz və sintez, təsnifetmə və
sistemləşdirmə, mücərrədləşdirmə və analogiya yaratma kimi əqli mühakimə üsullarından istifadə
olunur ki, bu da şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün inkişafını sürətləndirməklə yanaşı, diqqətin, hafizənin
və nitqin inkişafına kömək edir”. [Kurikulum,2013:5]

Tartışma
Kiçikyaşlı şagirdlərin riyaziyyata marağının artırılmasında, məntiqi təfəkkürün və idrak fəaliyyətinin
inkişafında düşündürücü və əyləncəli çalışmalar əvəzsizdir. Belə çalışmaların həlli şagirdləri
düşünməyə, mühakimə yürütməyə və əqli nəticələr çıxarmağa imkan verir. I sinifdən başlayaraq IV
sinfədək tətbiq olunan düşündürücü çalışmalar şagirdlərin dərsə marağıının yaranmasına müsbət təsir
göstərir.
Kurikulumda həmçinin qeyd olunur: “Ünsiyyət qurmaq və özünü dərk etmək, mühakimə yürütmək və
onun əsasında qərar qəbul etmək müasir insanın idraki fəaliyyətini inkişaf etdirir, onun təfəkkürünü,
mədəniyyətini formalaşdırır. Situasiyanın düzgün, məntiqi təhlilinin aparılması, məlum olan fakt və
münasibətləri məlum olmayanlardan ayırd etmək, təsnifatlaşdırmalar, müqayisələr aparmaq,
analogiyalar yaratmaq, məlum olanların əsasında arqumentləşdirilmiş hipotez irəli sürmək onu isbat,
yaxud inkar etmək və s. digər bu kimi əqli fəaliyyətin keyfiyyətləri, əsasən, riyaziyyatın öyrənilməsində
mənimsənilir”. [Kurikulum, 2013:6]
Digər tərəfdən, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin imzaladığı «Azərbaycanın 2020-ci ildə gələcəyə
baxış» ınkişaf konsepsiyasında da şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi üçün müvafiq
tövsiyələr yer alıb. Sənəddə deyilir: “şagirdlərin idrak fəallığını, ümumi inkişafını ləngidən mövcud
“yaddaş məktəbi”ndən “təfəkkür və düşüncə məktəbi”nə keçidin təmin olunması məqsədilə sistemli
tədbirlər həyata keçirilməlidir”. [Konsepsiya,2012:26]
Göründüyü kimi, həm kurikulumda, həm də prezidentin imzaladığı inkişaf konsepsiyasında gələcək
nəslin məntiqi təfəkkürünün və idrak fəallığının inkişafına böyük önəm verilir. Riyaziyyatın ibtidai
kursunun tədrisi prosesində bunun üçün geniş imkanlar var. Riyaziyyat ciddi elm olmaqla yanaşı, həm
də uşaqların psixi funksiyalarının inkişafında da az rol oynamır.
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Psixoloqlar sübut etmişlər ki, şagirdlər riyaziyyat dərsində tam səmərə ilə işləyə bilmirlər. Onları daha
səmərəli əmək fəaliyyətinə cəlb etmək üçün məntiqi çalışmalardan həm dərsdə, həm də dərsdənkənar
məşğələlərdə istifadə olunmalıdır. Problemin praktikada araşdırılmasından məlum oldu ki, düşündürücü
çalışmaların tətbiqi prosesində şagirdlər öz fikirlərini əsaslandırmağı öyrənirlər. Bu proses şagirdlərin
təsəvvürünü, diqqətini, yaddaşını və riyazi nitqini inkişaf etdirir. Düşündürücü çalışmalar şagirdlərin
müstəqilliyi və yaradıcı fəallıqları bütün fəaliyyətlərinin əsasını təşkil edərək onların bir şəxsiyyət kimi
hərtərəfli inkişafına zəmin yaradır. Əgər şagird müqayisə və təhlil edərək ümumiləşmə apararaq
müəyyən nəticəyə gələ bilirsə, bu nəticəni əsaslandırmağı bacarırsa, deməli, o müstəqil fəaliyyət göstərə
bilər. Təkcə yaddaş hesabına fəaliyyət göstərən şagirdin müstəqilliyindən danışmağa dəyməz. Ona görə
də təlim prosesində tam müstəqilliyin və təfəkkür fəallığının təmin olunması üçün əsas iş şagirdin
təfəkkürü üzərinə düşməlidir.
Müşahidilər onu göstərdi ki, ibtidai sinif müəllimləri düşündürücü çalışmaların həllinə çox vaxt
ayırmırlar. Onlar bunu vaxtın azlığı ilə əlaqələndirirlər. Müəllimlər dərsliklərdə olan materialla
kifayətlənirlər, əlavə didaktik materiallardan istifadə etmirlər.
Pedaqoji təhlil zamanı belə bir sualla qarşılaşdıq. Nəyə görə hər riyaziyyat dərsində düşündürücü
çalışmalardan istifadə edilməlidir?
Birincisi ona görə ki, düşündürücü çalışmaların həlli zamanı şagırdlər problemli situasiya ilə
qarşılaşırlar. Bu da onları məntiqi düşünməyə təhrik edir. Şagirdlərin gizli qalan imkanları üzə çıxır.
Onların yaradıcı qabiliyyətləri formalaşır.
İkincisi isə düşündürücü çalışmalardan istifadə zamanı şagirdlərin marağı, təşəbbüskarlığı, fəallığı
yüksəlir, özünənəzarət və riyazi əsaslandırma qabiliyyətləri formalaşır.

“Uşaqlar bir yerə toplaşaraq ürəklər, rəqəmlər, hərflər üzərində müxtəlif cür oyunlar oynayır, bu
zaman həm məntiqi təfəkkürlərini inkişaf etdirir, həm də sosiallaşırlar. Ümumiyyətlə, məntiqi
təfəkkürü inkişaf etdirmək üçün özəl proqramla məşğul olan uşaqda bu, çox effektiv olmur.
Uşaqlar qrup halında, kollektiv şəkildə bu tapşırıqları icra edərsə, uşaqların həm özgüvəni artırır, həm
də onların təfəkkürü daha yaxşı inkişaf edir. Çünki sosiallaşma insanın öyrənmə prosesini daha
da sürətləndirir”. [Yaşarqızı,2018:86]
Deməli, məntiqi çalışmalar uşaqların sosial inkişafına da müsbət təsir göstərir. Dərsin motivasiya
mərhələsində düşündürücü çalışmalardan istifadə edilməsi şagirdlərin tədqiqatçılıq bacarığına da
müsbət təsir göstərir. Qruplarla iş zamanı şagirdlər eyni problem üzərində işləyirlər, birlikdə
müzakirələr aparırlar . Bu da onlarda bir-birini dinləmək, birgə nəticə çıxarmaq, iradəli olmaq kimi
müsbət keyfiyyətlər formalaşdırır.
Təlim prosesində düşündürücü çalışmalardan istifadə olunmasına psixoloqlar müxtəlif şəkildə
yanaşırlar. Bir qrup psixoloqlar qeyd edirlər ki, ibtidai sinif şagirdlərində yüksək marağı və
təşəbbüskarlığı yalnız məntiqi çalışmalardan istifadə etməklə yaratmaq olar. Digər qrup psixoloqlar isə
ibtidai sinif şagirdlərinin zehni inkişafında məntiqi çalışmaların əhəmiyyətini lazımınca
qiymətləndirmirlər. Z.Mixaylovanın fikrincə, şagirdlər öz fəaliyyətlərində asan çalışmalardansa
çətinlərə, maraqlı çalışmalardansa ciddi çalışmalara daha çox üstünlük verirlər. [Mixaylova,1990:7]
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Təcrübə göstərirki, ibtidai siniflərdə riyaziyyat dərslərində düşündürücü çalışmalardan düzgün şəkildə
istifadə etmək səmərəli nəticə verir. Bu zaman şagirdlərdə müstəqillik, maraq, diqqət, təfəkkür
formalaşır, fəallıq isə yüksəlir. Fənni öyrənməyə tələbat artır, nəticə çıxarmaq, öz fikrini ifadə edərək
onu əsaslandırmaq bacarıqları formalaşır.
Bəzən şagirdlərin əksəriyyəti çox vaxt təkcə yaddaş hesabına fəaliyyət göstərməyə çalışır. Öz
fəaliyyətlərini yeni anlayış və faktları yadda saxlamaqla məhdudlaşdırırlar. Müəllim isə çox vaxt
şagirdlərin fəaliyyətində olan belə çatışmamazlıqlara əhəmiyyət vermir. Şagird yalnız yadda saxlayıb
sonra isə yada salmağa alışdırmaq, onun yalnız hafizəsinin inkişafına səbəb olur, təfəkkürün
məqsədəuyğun inkişafının əsasını təşkil edən daxili motivlər sisteminin formalaşmasına imkan yaratmır.
Ona görə də müasir dərs elə qurulmalıdır ki, təkcə şagirdlərin hafizəsinə deyil, onların təfəkkürlərinə
istinad etsin. Təfəkkür o zaman fəaliyyətə başlayır ki, şagirdin qarşısına müəyyən problem çıxsın. Əgər
dərsdə şagird belə problemlə qarşılaşmırsa, müvafiq problemi həll etməyə ehtiyac yoxdursa, onda
sadəcə olaraq hafizəyə istinad edir, fikirləşmir. Ona görə də şagirdi cavab reaksiyaları müəyyən
situasiyadan kənara çıxmır. Yaradıcılıq əlamətlərindən məhrum olur. Təfəkkür yeninin axtarılması
və kəşfidir. O yerdə ki, köhnə, artıq məlum olan əməliyyat üsulları ilə, əvvəlki bilik və vərdişlərlə
keçinmək mümkündür, orda şagirdin qarşısında həll edilməsi zəruri olan problem çıxmır, beləliklə,
təfəkkürün fəallığına ehtiyac qalmır. Maraqlı və məntiqi çalışmalar şagirdlərin təfəkkürünün
işlənməsinə, onların axtarıcı, fəal olmasına imkan yaradır. [Adıgözəlov,2002:23]
Düşündürücü çalışmaların öyrənilməsi prosesində induktiv və deduktiv yanaşmadan daha çox istifadə
olunur. Bu təfəkkür əməliyyatlarından təlim metodu kimi istifadə olunur. Çünki, təfəkkür prosesi
bilavasitə psixologiya ilə bağlıdır. Ümumiləşdirmə, mücərrədləşdirmə, konkretləşdirmə də təfəkkür
əməliyyatları olub riyaziyyat təlimində ən çox tətbiq edilir və ya riyazi biliklərin qazanılması məhz
həmin əməliyyatlarla əldə edilir.
Təlimin bütün mərhələlərində şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi – başlıca məqsəd
kimi qarşıda durur. Bunun üçün müəllim təlim prosesində şagirdləri tədricən elmi yaradıcılıq
priyomlarının elementləri ilə tanış etməlidir. Bu cəhətdən konkret induktiv metoddan istifadə edilməsi
məsləhətdir. Riyaziyyatın ibtidai kursu da öz xarakterinə görə əsasən induktiv şəkildə qurulmuşdur. Bu
metodun köməyi şagirdlərdə riyazi yaradıcılıq və intuisiyanın inkişaf etdirilməsi ön plana çəkilmişdir.
Bu məqsədlə düşündürücü çalışmaların öyrənmə prosesini aşağıdakı mərhələlərə ayırmaq olar:
1) xüsusi halların müşahidəsi və qanunauyğunluğun axtarılması;
2) müəyyən olunmuş qanunauyğunluq əsasında hipotezin irəli sürülməsi və bunun xüsusi hallar
üçün yoxlanılması;
3) irəli sürülmüş hipotezin doğruluğunun isbatı.

Yuxarıda qeyd edilən mərhələlər I-IV siniflərdə düşündürücü çalışmaların həlli ilə bağlıdır. Belə ki,
hesab əməlləri xassələrini aşkar edərkən, müəyyən məntiqi məsələlərin həlli yolunu tapmaq üçün
problemli situasiya yaradarkən, müşahidə, müqayisə və s. metodları tətbiq edərkən bu mərhələlər özünü
göstərir. Burada bir sıra tələblər də vardır: düşündürücü məsələnin həlli yolunun axtarılması;
kəmiyyətlər arasındakı asılılığın aşkar edilməsi və onun xarakterinin müəyyənləşdirilməsi, tədris
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materialında təsvir olunan hadisə ilə həyatdakı analoqu arasındakı oxşar və fərqli cəhətlərin aşkar
edilməsi və s. Bütün bunlar şagirdin sərbəst düşünməsini, yaradıcılıq qabiliyyətini inkişaf etdirən
amillərdir.
Şagird müşahidə aparmaqla öyrəniləcək obyektin xassə və ya əlamətləri aşkar edir , öz fikrini
əsaslandırmaq üçün həmin obyektdə istinad nöqtələri tapır. Şagirdi mühakimə yürütməyə sövq edən
“nə üçün?”, “necə tapdın?” və s. kimi suallar vermək lazımdır.
I-IV siniflərdə şagirdlər müqayisə və analogiyadan çox istifadə edirlər. Bu əsasən düşündürücü
çalışmaların həllində daha çox təsadüf olunur. Məsələn, I sinifdə şagirdlər həndəsi fiqurları müxtəlif
əlamətlərinə görə qruplaşdırılar. Bu zaman onlar eynisinsli lakin müxtəlif rəngli, yaxud eynirəngli
müxtəlif ölçülü və s. olan həndəsi fiqurları qruplarda birləşdirirlər. Şagirdlər fiqurlar üzərində müqayisə
və analogiya apararaq onların oxşar və fəqli əlamətləri aşkar edirlər.
Bəzən şagirdlər onlara verilən suallara düşünmədən və ya intuitiv cavab verirlər. Şagirdlərdə intuisiyanı
inkişaf etdirmək məqsədilə elə məsələlər seçmək lazımdır ki, təqdim olunan məsələnin həlli sonrakı
məsələnin həlli üçün bünövrə rolunu oynasın.
Psixoloqlar belə bir qənaətə gəlmişdilər ki, geridə qalan şagirdlər deduktiv əqli nəticə apara bilmir, əsas
əlamətləri, xüsusilə bir neçə belə əlamət olduqda ayırmaq və onların əsasında ümumiləşdirmə
aparmaqda çətinlik çəkirlər. Bununla yanaşı olaraq geridə qalan şagirdlər təhlil aparmaqda da çətinlik
çəkir və adətən onların mücərrədləşdirmə və ümumiləşdirmə səviyyələri problemin məhsuldar şəkildə
həlli üçün lazım olan səviyyədən aşağı olur.
Təlimdə yetirməyən bu cür şagirdlərin sözlü məntiqi təfəkkürün inkişafı əyani - əməli təfəkkürlərindən
geridə qalır. Ona görə də həmin şagirdlər ya qaydanın şərhini başa düşmür, ya da qayda haqqında yalnız
formal biliklərə malik olurlar. Bu çətinliyin aradan qaldırılması üçün şagirdlərin təlim fəaliyyətini elə
qurmaq lazımdır ki, onlarda yüksək maraq təmin olunsun və öyrənməyə ehtiyac yaransın. Bu isə
şagirdlərdə emosional fəallığın yüksəkləndirilməsinə şərait yaradır. Şagird məntiqi çalışmanı icra
edərkən idrak fəaliyyəti göstərir, fantaziyalar irəli sürür, yaranmış situasiyanı araşdırır və bunun
nəticəsində çalışmanın riyazi mahiyyətinin dərk olunmasına geniş imkan yaranır.
Düşündürücü və əyləncəli çalışmaların həlli prosesində şagirdlər bütün bir fəaliyyət sistemini hesablama fəaliyyətini mənimsəyirlər. Çalışmaların həlli zəminində hesab əməllərinin mahiyyətini dərk
etməyi və bu əməllərdən şüurlu istifadə etməyi, kəmiyyətlər, əməl nəticələri və komponentlər arasındakı
qarşılıqlı əlaqələri müəyyənləşdirməyi bacarırlar. Bu da məsələ həlli zamanı qarşıya çıxan çətinliklərin
aradan qaldırılmasına səbəb olur.
Düşündürücü çalışmaların həllində müvafiq vasitələrin (müəllimin şərhi, şəkil, əşya, illustrasiya,
prezentasiya və s.) təsiri ilə şagirdlərin diqqəti yüksəlir. Diqqətin ixtiyariliyinin təmin edilməsi
şagirdlərə çalışmaların məzmununu dərk etmək imkanı verir. Burada hissi idrakın digər forması olan
təsəvvür surətlərinin təsiri ilə məsələnin bütöv strukturu mənimsənilir və ilkin təhlil gedir.“Hansı yaşda
uşaqlar üçün nəzərdə tutulmasından asılı olmayaraq istənilən düşündürücü məsələ əyləncə
süjeti,verilənləri və məsələnin şərtindən ibarət olan əqli yükdür”.[Mixaylova, 2016: 4] Təcrübə əsasında
qeyd etmək olar ki, düşündürücü çalışmaların şərtində “gizlənən” məna əlaqələrini dərk etmək üçün
eyni süjetli, həlli fərqli olan çalışmalar üzərində sadə təhlil aparmaq səmərəlidir. Bu halda əməl
nəticələrinin şərtdən asılılığı aşkar edilir, kəmiyyət münasibətləri daha aydın mənimsədilir.
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Pedaqoji – psixoloji tədqiqatların nəticələri ibtidai məktəb qarşısında biliklərin daha yüksək keyfiyyətlə
mənimsətmək, şagirdləri müstəqil həyata hazırlanmasına, hərtərəfli inkişafına nail olmaq vəzifələrini
qoyur. Bu vəzifələr təhsil strategiyalarının düzgün həyata keçirilməsindən ibarətdir. Təlim prosesinin
kiçikyaşlı məktəblilərin inkişafına yönələn istiqamətdə aparılması zamanı əldə olunan nəticələr
kurikulumunun müəyyən etdiyi təlim nəticələrinə müvafiq olmalıdır.
Düşündürücü çalışmaların həlli şagirdlərin tərbiyəsinə də müsbət təsir göstərir. Belə ki, düşündürcü
çalışmaların həlli prosesində şagirdlərə nisbi sabitlik və azadlıq verilir. Bu sərbəstlik zamanı şagirdlərin
xarakterinin müəyyən cəhətləri üzə çıxır. Yəni düşündürcü çalışmaların həlli prosesində şagirdlərin
xarakterindəki nöqsanlar və yaxşı cəhətlər özünü göstərir. Bu cəhətlər şagirdlərin, həm də müəllimin
diqqətini cəlb edir. Müəllim bu imkanlardan istifadə edərək şagirdlərin xarakterindəki müsbət cəhətlərin
daha da inkişaf etdirilməsinə, nöqsan cəhətlərin isə aradan qaldırılmasına çalışmalı, uyğun tərbiyə
tədbirlərini göstərməlidir.
Düşündürücü çalışmalar o zaman əhəmiyyətli olur ki, o şagirdin psixoloji inkişafına və tərbiyəsinə təsir
göstərsin. Onların keçirilməsi prosesində qarşıya bəzi çətinliklər çıxa bilər. Bu çətinliklərə uşaqların
münasibəti fərdi xüsusiyyətlərindən asılı olaraq müxtəlifdir. Onlarda inamsızlıq, özünü itirmə,
köməksizlik, qüssə əmələ gəldiyi kimi bunların tam əksini təşkil edən özünə inam, öz qüvvəsini dərk
etmək kimi hisslərin də əmələ gəlməsinə səbəb olur. Müəllimin ən mühüm vəzifələrindən biri uşaqlarda
yarana bilən inamsızlıq, ruhdan düşmə kimi mənəvi hisslərin qarşısını almaq, onlarda çətinliyi aradan
qaldırmaq əzmi, özünü tərbiyə və bunun əsasında gümrah ruh yüksəkliyi yaratmaqdır.
Həyatda insanın qarşısına çıxan məsələ, problem həlli təfəkkür əməliyyatları vasitəsilə aradan qaldırılır.
Məsələ həlli həmişə insana yeni nə isə, o cümlədən yeni bilik verə bilər. Bəzən məsələlənin həllinin
axtarışı çətin olsada, təfəkkür əməlyyatları bu işin öhtəsindən gəlməyə imkan verir. Bu isə bir qayda
olaraq diqqət və səbr tələb edən bir fəaliyyətdir. [Jeleznyakova,2014:166]
Aydındır ki, təfəkkür fəaliyyətinin inkişafı həyat prosesində formalaşır. İnsan hazır məntiqi təfəkkürlə
dünyaya gəlmir. Onları həyatda qazanır və inkişaf etdirərək müxtəlif növlü nəzəri və praktik fəaliyyətə
yiyələnir. Təlim prosesi də məhz əqli fəaliyyətlə əlaqədardır.
Şagirdlərin təfəkkürlərini inkişaf etdirmək vəzifələrini həyata keçirmək üçün ilk növbədə onlarda təlimə
maraq tərbiyə edilməlidir. Əqli əmək, intellektual həyəcan keçirmə, düşüncənin, fikrin, hissin
rəngarəngliyi – ibtidai siniflərdə təlim marağının mənbələrindəndir. Uşaq əqli əməyin vərdişlərinə
yiyələndikcə, onda təlimə maraq artır.
5-6 yaşlı uşaqların təfəkkürü bir neçə xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur.“Bunlardan uşaqların
intellektual inkişafı nöqteyi nəzərindən, məktəbə hazırlıqları üçün diaqnostik qiymətləndirmə kimi
istifadə oluna bilər:
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uşaq düşündürücü məsələləri həll edir, bu zaman məsələnin şərtini təsəvvüründə canlandırır,
təfəkkürə ehtiyac olmur;
düşündürücü məsələlərin həll üsullarının mənimsənilməsi nitqin və mühakimənin inkişafına
gətirib çıxarır;
uşağın çoxlu suallar verməsi təfəkkürünün problemli olduğundan xəbər verir;
əqli və praktik fəaliyyətlər arasında qarşılıqlı münasibət yaranır və praktik əməliyyatlar əsasında
mühakimə yürütmə bacarıqları formalaşır;




təcrübə gizli qalan əlaqə və münasibətləri aşkar edir, bununla mövcud olan bilklərin tətbiqi
reallaşır;
uşaqlarda müstəqillik, dözümlülük, əminlik kimi keyfiyyətlər tərbiyə olunur”. [Maqzumova,
2016:19]

SONUÇ ve ÖNERİLER
Təcrübə göstərir ki, bir çox hallarda düşündürücü çalışmaların təlim funksiyasına az diqqət verilir.
Düşündürücü çalışmalar yalnız şagirdlərin yorğunluğunun, gərginliyinin aradan qaldırılması və onların
fəaliyyət formalarının dəyişdirilməsi üçün istifadə edilir. Ona görə də təlim prosesinin hansı
mərhələsində olursa olsun düşündürücü çalışmalardan istifadə edərkən müəllim bu keyfiyyətlə yanaşı
təlim funksiyasına da xüsusi diqqət verməlidir. Aydındır ki, belə çalışmalardan kompleks şəkildə
istifadə etdikdə riyaziyyat təliminin səmərəliliyi yüksəlir və şagirdlərin ümumi inkişafına zəmin
yaranmış olur.

Düşündürücü çalışmalardan istifadə edərkən aşağıdakı tələblər gözlənilməlidir:
1. Düşündürücü çalışmalar şagirdlərdə proqramın tələblərinə uyğun bacarıq və vərdişlərin
formalaşmasına geniş imkan yaratmaqla, həm də inkişafetdirici, idraki və tərbiyəvi funksiyaları
da daşımalıdır. Lakin bu zaman belə çalışmaların didaktik funksiyalarına xüsusi diqqət
verilməlidir.
2. Düşündürücü çalışmalar proqrama, şagirdlərin imkan və qabiliyyətinə, xarakterik
xüsusiyyətlərinə və marağına uyğun olmalıdır. Belə çalışmalarda müstəqillik elementləri olmaqla
həcmi az konkret olmalı, əsasən qrafik xarakter daşımalı, şagirdlərin təfəkkür inkişafına kömək
göstərməli və onların fərdi, yaxud kollektiv fəaliyyətinə şərait yaratmalıdır.
3. Düşündürücü çalışmalar şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərinə və bilik səviyyəsinə uyğun olmalıdır.
Məzmunu aydın ifadə olunmalıdır, əlavə izaha ehtiyac olmamalıdır. Çalışmaların həlli çox vaxt
aparmamalı və uşaqları yormamalıdır.

Aparılmış tədqiqatdan belə bir nəticə hasil olur ki, ibtidai siniflərdə riyaziyyatın tədrisi zamanı
düşündürücü çalışmaların tətbiqi işinə uşaqların həyati müşahidələrinə əsaslanan, gündəlik
məişətlərində rast gəldikləri hadisələrlə bağlanan sadə mühakimələr yürütməyi öyrətməklə başlamaq
lazımdır. Sonra isə bu mühakimələrin köməyi ilə nisbətən mürəkkəb əlaqələri reallaşdırmaq bacarıqları
şagirdlərdə formalaşdırılmalıdır. Bu ibtidai sinif şagirdlərinə imkan verir ki, tədris tapşırıqlarını daha
şüurlu mənimsəsin, düşünülmüş və düzgün məntiqi ardıcıllıqlı mühakimələr yürütsün. Bu cəhətlər
onların məntiqi təfəkkürünün və idrak fəalliğının inkişafına geniş imkanlar açır. Bu da, şagirdlərin
riyaziyyat fənni üzrə bilik və bacarıqlarının gələcək inkişafına daha əlverişli zəmin yaradır.
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Abstract
The study aimed to evaluate online teaching and learning of higher education during covid-19 crisis and
development of an appropriate model for online higher education in Pakistan. The objective of the study
were to: evaluate online learning of higher educational students during Covid-19 in Pakistan, evaluate
online teaching of higher educational teachers during Covid-19 in Pakistan, identify the challenges of
online teaching and learning of higher educational institutions during Covid-19 crisis, design an
appropriate model for online higher education system in Pakistan. The study adopted a quantitative
research design. For collecting the data, 300 students and 300 teachers participated in this study. Data
were collected using questionnaires based on Likert scale for teachers and students. Findings indicated
that higher educational teachers need special guidelines or workshops on preparation of online
instructional materials. Higher educational students are somehow satisfied with online learning but they
feel classroom learning is better than online learning. On the basis of the evaluation of online teaching
and learning in Pakistan, the research suggests an appropriate model for online higher education in
Pakistan especially during crisis like Covid-19. The recommended model should help both teacher and
student to overcome the challenges that they are facing during online education due to Covid-19 crisis.
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Öz
Şairin eserinin konusu ne olursa olsun her yazarın resmettiği imgeler çoğu zaman kendini ifade eder.
Aslında bir sanat eserindeki en büyük imge, sanatçının kalbidir. Zengin yaratıcı deneyimi ve ilginç yazar
gözlemleriyle İtalyan çocuk edebiyatını yeni ritimler, keşifler ve niteliksel değişimlerle zenginleştiren
Gianni Rodari, yaşam ideolojisini hemen hemen tüm eserlerinde dile getirmiştir. Eserlerinin genel
ruhundaki konumu, öncelikle bir yazar-vatandaş olarak konumundan kaynaklanmaktadır.
Gianni Rodari, sanatsal gerçeği yaratma ve ikna etme kalitesini sağlayabilen kalem sahiplerinden
biriydi. Güçlü yaşamını gözlemlemenin getirdiği sanatsal nitelikler, yapıtlarının sanatsal değerlerinin
dünya çocuk edebiyatıyla paralellik gösterdiğini belirtmek için temel oluşturur. O, yaratıcı gözlemlerini
ustalıkla süzgeçten geçirerek okuyucularına büyük bir yetenekle sunan sanatçılardan biridir.
Gianni Rodari, kariyeri boyunca sanatsal sözün insanları değiştirme gücüne inanmış ve anlattığı tüm
olaylara bu ilkeden yaklaşmıştır. Olayların ve imgelerin anlatımında yazarın çocuklara yönelik “Moden
Boy”, “Yine Ağlıyor”, “Ciccho”, “Chippolino'nun Maceraları”, “Telefonda Masallar”, “Mavi Ok
Yolculuğu”, “Yalancılar Ülkesinde Chelsea”, “Görünmez Tonino” , “Postacı”, “Reçel pişirmek bacaran
Appolinia” gibi eserlerinde lirizm, ahenk, akışkanlık, dinamizm vardır. Net üslubu, dilin tatlılığı, ironi
ve mizah anlayışıyla öne çıkan bu eserler, her şeyden önce öğreticilikleri ile dikkat çekerken, çocukları
ruh dünyalarına bakmaya çağırıyor.
Çocuklara iyiyi kötüden ayırt etme, iyilikleri aşılama, eğitme, düşündürme, bir şeyler öğretme
alışkanlığı kazandıran bu eserlerde olayların bir peri masalı kılığında sunulması genç okurları
yormamakla birlikte hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor.
Yazarın düşünce ve niyetinin etkili olmasının temel koşulu, sanatsal gerçeğin ikna edici olmasıdır.
Kısacası derin düşüncelerin anlatımı, küçük vuruşlar, büyük konuların sanatsal detaylarla anlatımı
Gianni Rodari'nin çocuk eserlerinde folklor motifleri üzerinde düzenlenmiştir. Bu eserlerde folklorun
tipik anlatım tarzı, çocuğun ruhuna, sanatsal algısına ve düşünce biçimine uygun düştüğü için etkili ve
akılda kalıcıdır. Bu eserler aynı zamanda derin fikirleri, eğitici önemi, yüksek sanatsal özellikleri, güzel
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anlatım ve tasvir araçları, imge sistemleri ile dikkat çekiyor. Yetenek, cesaret ve cömertliğin, nezaketin
ve iyiliğin olumlu bir insan niteliği olarak teşvik edilmesi, hem küçük hem de büyük Gianni Rodari'nin
çalışmalarının ana fikirleridir. Bu eserlerde modernite ruhunun folklor motifi ile birleşmesi yazarın
başarısıdır.
Anahtar kelimeler: çocuk, edebiyat, masal, fikir, üslup, mizah

Abstract
The images depicted by each writer, regardless of the subject of the poet's work, often express
themselves. In fact, the greatest image in a work of art is the heart of the artist. Gianni Rodari, who
enriched Italian children's literature with new rhythms, discoveries and qualitative changes with his rich
creative experience and interesting writer's observations, expressed his life ideology in almost all his
works. His position in the general spirit of his works is primarily due to his position as a writer-citizen.
Gianni Rodari was one of the pen owners who could provide the quality of creating and persuading
artistic truth. The artistic qualities that come from observing his strong life give grounds to note that the
artistic merits of his work are in parallel with the world's children's literature. He is one of the artists
who skillfully filters what he observes in life and presents it to readers with great talent.
Throughout his career, Gianni Rodari believed in the power of the artistic word to change people, and
approached all the events he described from this principle. There is a lyricism, harmony, fluidity,
dynamism in the description of events and images, which penetrates into the essence of the author's
works for children such as “Moden Boy”, “Crying Again”, “Ciccho”, “The Adventures of Chippolino”,
“Fairy Tales Over the Phone”, “The Journey of the Blue Arrow”, “Chelsea in the Land of Liars”,
“Invisible Tonino”, “The Postman”, “Appolinia who Cooks Jam ”. Distinguished by their clear style,
sweetness of language, irony and sense of humor, these works first of all attract attention with their
instructiveness, calling children to look at their spiritual worlds.
In these works, which instill in children the habit of distinguishing good from bad, instilling good deeds,
educating them, making them think, teaching them something, the presentation of events in the guise of
fairy tales does not tire young readers, but entertains and makes them think.
The main condition for the effectiveness of the writer's thought and intention is the reality and
persuasiveness of the artistic truth. In short, the expression of deep thoughts, small strokes, the
expression of large subjects with artistic details are arranged on the motifs of folklore in the children's
works of Gianni Rodari. In these works, the style of expression typical of folklore is effective and
memorable because it corresponds to the child's spirit, artistic perception and way of thinking. These
works also attract attention with their deep idea, educational significance, high artistic features,
unusually beautiful means of expression and description, system of images. The promotion of the ability,
courage, and generosity, kindness, and goodness as a positive human quality are the main ideas of Gianni
Rodari's works, both small and large. The unity of the spirit of modernity with the motif of folklore in
these works is the success of the author.
Keywords: child, literature, tale, idea, style, humor
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GİRİŞ
XX əsr italyan uşaq ədəbiyyatının ən önəmli simalarından olan Canni Rodarinin bədii yaradıcılığı çox
mürəkkəb, ziddiyyətli şəraitdə və mühitdə formalaşmışdır. Yaradıcılığı italyan ədəbiyyatının
inkişafında mühüm hadisəyə çevrilən yazıçının ədəbi fəaliyyətinin bir qismi II Dünya müharibəsi, faşist
ideologiyası və Müqavimət hərəkatının ictimai şüurda fərqli meyllər yaratdığı dövrə təsadüf edir. 19221943-cü illərdə Mussolinin hakimiyyəti dönəmində uşaqlar üçün faşist ideologiyasını təbliğ və tərənnüm
edən çoxsaylı nəşrlər meydana çıxır. “Balaca faşistin dünyası”, “Uşaqlar üçün Mussolini”, “Duçe
uşaqların gözü ilə” kimi ideoloji əsası, üslub və strukturu millətçi –şovinist siyasətin təbliğindən ibarət
olan nəşrlər bəşəriyyət üçün təhlükə mənbəyi idi. Faşizmin təntənəsini xalqı üçün fəlakət hesab edən
Canni Rodari bu dövrdə Müqavimət hərəkatına qoşulmuş, uğrunda mübarizə apardığı prinsiplərin bir
gün qələbə çalacağına inanmışdır. Mübarizələrlə keçən fəaliyyət fəlsəfəsi onun dünyagörüşünün
formalaşmasında böyük rol oynamış və bədii yaradıcılığına da önəmli təsir göstərmişdir.
Əvvəlcə müəllim, daha sonralar jurnalist kimi fəaliyyət göstərən Canni Rodariyə ən böyük uğuru uşaqlar
üçün yazdığı əsərlər qazandırıb. 1948-ci ildə “Unita”qəzetindəki fəaliyyəti dövründə “Uşaq guşəsi”nin
açılmasına müvəffəq olan ədib bu sahəyə gəlişini belə izah edir: “Artıq bir neçə il idi ki, mən müəllimlik
fəaliyyətimdən uzaqlaşmışdım.Ancaq qələmi əlimə aldığım an məndən maraqlı, şən nağıllar gözləyən
şagirdlərimin ümid dolu baxışlarının mənə doğru yönəldiyini hiss edirdim. Beləliklə, o andan etibarən
məhz uşaqlar üçün yazmağa başladım”.[Потапова, 1957:108]
Axtarışında olduğu təmənnasız sevgini uşaqların təmiz dünyasında tapan yazıçı haqsızlığı, qeyribərabərliyi cəsarətlə ifşa edir, kəskin tənqidi düşüncələrini ifadə etməkdən çəkinmirdi. C.Rodari uşaqlar
üçün yazdığı əsərlərində də ictimai-siyasi mövzulara idealist nöqteyi-nəzərdən yanaşırdı.O, əmin idi ki,
belə mövzular hər şeydən əvvəl əbədi ümumbəşəri qanunları:xeyirlə şərin, ədalətlə ədalətsizliyin,
məhəbbətlə nifrətin mübarizəsinin təzahürünü yaratmağa imkan verir.

Araştırmanın amacı
Yaradıcılığa şeirlə başlayan Canni Rodarinin “Şən şeir kitabçası”, “Şeir qatarı”, “Göy və yer haqqında
şeirlər”,“Çiçço”,“Qalayçı”,“Modenli oğlan” və b. poetik nümunələri onun xarakterini, həyat məramını
və yazıçı şəxsiyyətini təsdiq edir. Sənətkar narahatlığının ifadəsi olan bu şeirlərin məzmun sadəliyi və
ideya aydınlığının arxasında zirzəmidə, daxmada acınacaqlı vəziyyətdə yaşayan çəkməsilən, qulluqçu,
poçtalyonluq edən uşaqların ağır həyat tərzinin geniş tənqidi mənzərəsi dayanır. Canni Rodarinin
qənaəti belədir: “...Bu dünyaya gələn hər bir uşaq dünyada nə varsa onun sahibidir. Bunun üçün o, hesab
ödəməməlidir. Sadəcə qollarını çırmamalı, əllərini uzatmalı və onu almalıdır”.[Rodari, 1969:45]
Uşaq ruhuna, bədii qavrayışına, düşüncə tərzinə uyğun olan italyan uşaq folkloru üslubunda qələmə
aldığı çepuşinkaları, filastrokkeləri və sanamalarında da müəllif yumorla müşayiət olunan tənqidi
təhkiyə və ironiya vasitəsilə uşaq taleyinin bədii təsvirini verib.“Çiçço”adlı şeirindəki əsas təfərrüatlar
da məhz bu səpkidədir. Kitabının ön sözündə ədib şeirin yaranma tarixçəsindən bəhs edərək yazır: “Bir
dəfə redaksiyaya məktub gəlmişdi. Məktubu yazan qadın qaranlıq və nəmli bir zirzəmidə Çiçço adlı
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oğlu ilə birlikdə yaşamasından bəhs edirdi. O, xahiş edirdi ki, onun oğlu haqqında da şeir yazım”.
[Родари, 1953:3]
Çiçço zirzəmidə zibil yığımı ilə yaşayır
Çırpınan, yellənən bir yataqda yatır.
Topal masa və tabure –
Zirzəmidə artıq mebel yoxdur...

Sadə insanların acınacaqlı gündəlik həyatını, cəmiyyətdəki qeyri-bərabərliyi, haqsızlığı, onun törətdiyi
səfaləti açıb göstərən, İtaliyanın ədəbi mühitinə inqilabi metod kimi daxil olan Verizmin ən görkəmli
nümayəndələrindən olan Canni Rodarinin nağıl formasında yazdığı ideoloji səciyyəli alleqorik
hekayələrində,povestlərində təsvir etdiyi hadisələr və obrazlar həm rəmzidir, həm həqiqət, həm
əfsanədir, həm də reallıq. Yazıçı nağıl üslubunda yazdığı əsərlərində təhkiyə və təsvir bütövlüyü
yaratmaqla unikal istedad nümayiş etdirib. Bütün yazılarında müxalifətçi meyllərlə çıxış edən Rodari
üçün nağıl forması bəşəriyyəti narahat edən problemləri reallıqla təsvir etmək üçün ən əlverişli yazı
manerasına çevrilmişdi.
Nağılı insan fantaziyaları, təxəyyülləri üçün ən uğurlu məkan adlandıran tənqidçi, publisist N.Cabbarlı
yazır: “Əslində, müəllif nağıllarının ortaya çıxmasında mövcud səbəblər sırasında bu da var: nağılın
həmişəyaşar və ölməyən mif qatına enmək, onunla birlikdə yaşarılıq xüsusiyyəti əldə etmək,
reallaşmamış istəkləri nağıl dünyasında reallaşdıraraq özünü də, başqalarını da xoşbəxt etmək, deyilməsi
çətin və ya mümkün olmayan həqiqətləri nağıl qəhrəmanları və “uydurma”olduğu üçün qeyri-ciddi
qəbul edilən nağıl süjetləri vasitəsilə ifadə etmək”.[Dünya yazıçılarının nağıl antologiyası, 2013:6]
Nağıllara xas macəra ovqatı, əfsanə ilə reallıq,alleqorik satira,çoxmənalı yumor Canni Rodarinin
“Çippolinonun sərgüzəştləri”, “Mavi oxun səyahəti”, “Stokolm şəhərini satın alan adam”, “Günəş və
bulud”, “Gözəgörünməz Tonino”, “Dondurmadan tikilmiş saray”, “Rəqəmləri necə uydururlar?”,
“Zənglərin savaşı”, “Tərsinə suallar verən oğlan”, “Kolizeyi oğurlamaq istəyən adam”, “Nağıl danışa
bilməyən baba”, “Kolizeyi oğurlamaq istəyən adam”, “Ağlamaq”sözü”, “Rədd olsun 9”, “5-in
sərgüzəştləri” və b. əsərlərində bir-biri ilə çulğalaşaraq bütövlük yaradır, gerçəkliyin təcəssümünə
çevrilir.
Yaradıcılığının təməl prinsipləri humanizm və insan sevgisindən ibarət olan ədibin qələmindən çıxan
əsərlər ilk növbədə dərin ideyası, böyük əxlaqi-tərbiyəvi əhəmiyyəti, bədii xüsusiyyətləri, qeyri-adi
gözəl ifadə və təsvir vasitələri, obrazlar sistemi ilə diqqəti cəlb edir. Rodari alleqoriyadan, simvollardan,
rəng zənginliyindən məharətlə istifadə edərək rəngarəng tiplər qalereyası yaradıb. Postmodernist İtalo
Kalvinonun fikrincə, yazıçı nə qədər çox oyun qurarsa, əsər o qədər mənalı və zəngin olar. Belə olduqda
mətnin yaratdığı estetik zövq daha incə və təsirli olur. “Çippolinonun sərgüzəştləri”,“Çelsomino
yalançılar ölkəsində”, “Həqiqətlər planeti” və b. nağıllarında ziddiyyətli, mürəkkəb və emosional
xarakterlər və hadisələr yazıçının mübarizəsi ilə bağlı siyasi ideyaların əks-sədası kimi təzahür edir.
Canni Rodari qəhrəmanlarını dövrün yaşanan qayğıları ilə üz-üzə qoyaraq problemlərin həllinə cavab
axtarmağa çalışır, lakin münasibət bildirməyi oxucunun öz ixtiyar və düşüncəsinə həvalə edir. Ədib
“uşaqlara düşünməyi öyrətmək üçün ilk növbədə, düşünüb tapmağı öyrətmək lazımdır” tezisini
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əsərlərinə uğurla tətbiq edir. Beləliklə də, yaratdığı obrazlara həqiqəti hazır şəkildə təqdim etmir, əksinə
onu axtarmağa həvəsləndirir.
1950-ci illərin sonunda müəllifin fəaliyyət göstərdiyi “Pionerre”jurnalında ilk dəfə çap olunan
“Çippolinonun sərgüzəştləri” əsəri onun yaradıcılığında dönüş nöqtəsi olur. Yazıçının həyata baxışının
ifadəsi olan əsər zahiri macəraçılıq xüsusiyyətlərinə və dərin ideya-bədii məzmununa görə diqqəti cəlb
edir. Fərd və cəmiyyət arasındakı ziddiyyətlər əsərin əsas qurğusu hesab olunur. Müəllif əsərdə
alleqoriyadan məhz eyham üslubu kimi istifadə edib. Heyrətamiz yaradıcılıq manerası Canni Rodariyə
burada rəngarəng, zəngin koloritli və təsiredici obrazlar yaratmaq imkanı verib. Limon krallığının
timsalında italyan cəmiyyətinin tənqidi mənzərələrini canlandıran povestdəki personajlar alleqorik adlar
altında fərdi cizgiləri ilə real insan tiplərinə uyğun və münasib üslubda təzahür edir. Çippolino, Şahzadə
Limon, çəkməçi Üzüm, sinyor Pomidor, baron Portağal, qrafinya Albalı, qızcığaz Turp, vəkil Noxud,
qulluqçu Çiyələk, musiqi professoru Armud, Balqabaq əmi və digər obrazlar yazıçının ayrı-ayrı
personajlarına tendensiyalı münasibətini əks etdirir. Ciddi səciyyəli əsərlər qisminə aid edilən nağılpovest zahirən 6-7 yaşlı uşaqlar üçün yazılıb. Ancaq diqqət etdikdə nüəllifin əsərdə meyvə və
tərəvəzlərlə insan xarakterlərinin dolğun, inandırıcı, təbii psixoloji portretlərini yaratdığının, daxilimənəvi aləmini böyük ustalıqla təsvir etdiyinin şahidi oluruq. Əslində Canni Rodari dünyanın bütün
böyük yazıçıları kimi dövrünün aktual problemlərini insanların, bəşəriyyətin qayğılarını göstərmək və
onlara öz kəskin, tənqidi münasibətini bildirmək üçün nağıl üslubunu seçmişdi. Onun qəhrəmanları
müəllifin yaşadığı dövrün ictimai mühiti ilə kontrastda təsvir olunub. Bunun üçün də Rodari mübaliğəyə
yol verməmiş, xarakterləri olduğu kimi təqdim etmiş, ideallaşdırmamışdır. O, hətta həbsxanalara düşən
insanların belə psixoloji vəziyyətini anlayır və ürək ağrısı ilə qələmə alır.Beləliklə, aydın olur ki,
müəllifi maraqlandıran baş verən hadisədən daha çox məhz qəhrəmanları bu şəraitə düşməyə vadar edən
cəmiyyətin ağır şərtləridir. Əslində bunu Rodarinin psixoanalitik yanaşması kimi dəyərləndirmək olar.
Bu cür yanaşma tərzi əsərin ən ifşaedici mərhələsində - Çippolinonun yaşlı atası Çippolonne ilə
həbsxanadakı görüşü epizodunda təqdim olunur.
“Çippolino qoca ilə görüşməyə icazə alıb onu bərk-bərk qucaqladı:
-Yazıq atam!Səni oğrularla, quldurlarla bir yerə, cinayətkar kimi dustaqxanaya salıblar!
Atası mehribancasına onun sözünü kəsib dedi:
-Yox,yox, nə danışırsan oğlum? Dustaqxanada düz adamlar daha çoxdur.
-Bəs onlar niyə dustaqxanadadırlar? Nə pis iş görüblər ki?
-Heç bir pis iş görməyiblər, oğul. Elə buna görə də dustaq ediliblər. Şahzadə Limonun düz
adamlarından xoşu gəlmir.
Çippolino fikrə getdi. O, atasından soruşdu:
Deməli, dustaqxanaya düşmək böyük bir şərəfmiş, eləmi?
-Deyəsən, elədir. Həbsxanalar oğrular və adam öldürənlər üçün tikilmişdir. Amma Şahzadə
Limonun işləri tamam tərsinədir; oğrular və adam öldürənlər onun sarayındadır, düz vətəndaşlar isə
dustaqxanada”.[Rodari, 2018: 10-11]
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Haqsızlıq, bərabərszlik mühiti çox zaman insanda olan bütün gözəl keyfiyyətləri məhv edir və oxucuda
elə təsəvvür yaranır ki, bu şərait Rodarinin qəhrəmanını da sərtləşdirəcək və dəyişəcək. Lakin ədibin
qəhrəmanları düşdüyü dramaturji situasiyalarda belə özünəməxsus saflığını və sadəliyini qoruyub
saxlayır və hər ədalətsizlik anında bir qədər də fəallaşır. Rodari siyasi pamflet xarakterli əsərində
Çippolinonun timsalında məğlubedilməz gəncliyin qələbəsini tərənnüm edib. Onların qələbəsinə
rəğbətini ifadə etməklə yanaşı, sələfi Fenelon kimi dəyişməz reallığı ortaya qoyub: “Kim ki, hökmdarlıq
edir, dövlətin qanunlarına hamıdan daha artıq tabe olmalıdır, qanunların xaricində onun şəxsiyyətinin
heç bir qiyməti yoxdur... Kral təbəələr üçün yaradılmışdır, təbəələr kral üçün yox”.[Yusifli, 2012:19]
Vaxt gələcək onlar da daha qüvvətli və işıqlı bir dövrün qüvvələri qarşısında diz çökəcəklər.
“Kral Midas”, “Yağdan yaranmış insanlar ölkəsi”, “Köpəklər ölkəsi”, “Zənglərin savaşı”, “Konserv
qutularının hakimiyyəti" və b. əsərlərində də hadisələr məlum olmayan, müəmmalarla dolu bir mühitdə
təqdim olunur. Bu baxımdan C. Rodarinin nağıl formullarına müraciəti təsadüfi xarakter daşımır. Bu
müraciətin tipologiyasına diqqət yetirdikdə məqsəd və mərama hesablanan, mühitin və şəraitin
doğurduğu, zərurətə çevirdiyi məsələlərin olduğu müəyyənləşir. Məqsəd hadisələrin dərkinə və onlara
münasibət bildirməsinə yönəldilib.
Yazıçı yaşadığı dövrdə İtaliyada baş verən bir sıra ictimai-siyasi hadisələri, neqativ halları,satirik,bəzən
də yumoristik formada təhlil edir. Bu, əsərdə bəzən epizodik şəkildə, bəzən bir cümlə ilə, bəzən də
mətnaltı vasitələrlə, obrazların dili ilə və yaxud da hadisələrin təsvirini tarixin dərinliklərinə daşımaqla
baş verir. Toxunduğu hər şeyin qızıla çevrilməsiylə əfsanələşən Frigiya kralı Midas(“Kral Midas”),
vaxtilə quldurbaşı olmuş hökmdar Cakomona(“Çelsomino yalançılar ölkəsində”), qorxaq Kral(“Əcəli
çatmış Kral”), aciz, təkəbbürlü general(“Zənglərin savaşı”) kimi obrazların timsalında hakim qüvvələrə,
imperialist sistemlərə mətnaltı yazıçı etirazı öz əksini tapıb. Burada da mövcud mühitin təqdim etdiyi
dəyərlər sistemi ilə bəşəri dəyərlərin paralelizmi, kontrastlılığı folklor simvolikası ilə təqdim olunur.
C.Rodari də nağıllarında kontrast üsulundan geniş istifadə edib.Onun fırçasında yalnız iki rəng var: ağ
və qara. Yazıçı bu yolla hadisələri və qütbləri olduğu kimi təsvir etməyə nail olub.
Hekayəyə, nağıla, qeyri-adi hadisələrə maraq göstərən, baş verənləri diqqətlə analiz edən, suallarla
danışmağı sevən uşaqlar Canni Rodarinin rəğbətlə yaratdığı personajlar sırasındadır. Ədib balaca
qəhrəmanlarının həyatına müxtəlif aspektlərdən yanaşır, onları sosial ziddiyyətdə və mübarizədə
göstərir. Nağıl formullarındakı mətnaltı düşüncənin ifadəsinə üstünlük verən ədib “Mavi oxun səyahəti”,
“Alisanın sərgüzəştləri”, “Brif! Bruf!Braf!”, “Fantaziyanın qrammatikası” “Şokoladlı yol”, “Müqəvva”
kimi əsərlərində yalnız öz ağlına, cəsarətinə, zəkasına və dəqiq hesablamalarına güvənən, sosial
ədalətsizliyə qarşı mübarizə aparan gənc qəhrəmanlar təqdim edir.
Canni Rodari cəmiyyətin ən həssas təbəqəsini təmsil edən kiçik qəhrəmanlarının xarakterinə fərqli
aspektdən yanaşır. Onlarda eqosit meyllər və pis adətlərin inkişafına imkan yaradan təlim-tərbiyə
üsullarını kəskin şəkildə tənqid edir. İdeyadan daha çox şüurun sosiologiyasını, şəxsiyyətin mənəvi
dramını ön plana çəkən müəllif xəyal dünyası geniş olan balaca varlıqları xoşbəxt edəcək şeylərin çox
zaman qəddarlıqla əldə edilməsinə laqeyid qala bilmir. “Çelsomino yalançılar ölkəsində” nağılpovestinin qəhrəmanı Çelsominonun timsalında yazıçı ədalətsizliklərin, haqsızlıqların balacaların
həyatında yaratdığı xaotik vəziyyəti xırdalıqları ilə açığa qovuşdurur. Çelsomino özü də günahlardan
xali deyil. Lakin yalançılar ölkəsində hər hadisə, hər əhvalatla böyüyən Çelsomino daha yeni
keyfiyyətlər və məziyyətlər əldə edir. Müəllif bu dünya, onun adamları, münasibətlər, münaqişələr
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haqqında öz fəlsəfi konsepsiyasını məhz onun hisslərində, düşüncələrində və mübarizəsində ifadə edib.
Əsərdə nasist təfəkkürlü yalançılar ölkəsi və burada çirkab içində yaşayan insanların ziddiyyəti, onları
bir-birinə bağlayan mühitin mükəmməl təsviri diqqəti cəlb edir.
“Mavi oxun səyahəti” nağıl- povestilə ədib reallıqla fantaziyanı qarışdıraraq, ədəbiyyat və həyatın ortaq
verist əsərini ortaya qoyur. Bu əsərində Canni Rodari qeyri-adi ədəbi priyomdan istifadə edərək həyatın
müxtəlif tərəflərini, müxtəlif problemlərini obrazlı formada göstərməyə çalışmışdır. Burada nağıllarda
olan xeyirxah Pəri, oyuncaq köpəkdən gerçəyə çevrilən Pərək, Françesko adlı oğlan və mağazadan
qaçan oyuncaqların başına gələn qəribə sərgüzəştlərdən bəhs olunur. Nağıl povestin balaca qəhrəmanı
Françesko bütün nağıl personajları kimi xeyirxah, ciddi və qayğıkeşdir. Yazıçı balaca qəhrəmanının
taleyi ilə bağlı narahatlıqlarını belə dilə gətirir:
“Maşinist vitrindən baxdı. Onun uzun səyahətlər zamanı relslərə baxmağa adət etmiş iti gözləri geniş
açılmış uşaq gözləri ilə rastlaşdı. Qəribədir...-deyə Mavi Oxun Maşinisti düşündü:
-Mənə deyidilər ki, uşaqlar çox şən məxluqdurlar, səhərdən axşamadək yalnız oynayır və
gülürlər. Ancaq bu oğlan qoca kimi qəmlidir. Görəsən, ona nə olub?”. [Rodari, 1961:9]

Əslində Canni Rodari yaratdığı uşaq obrazlarının vasitəsilə öz insanlıq konsepsiyasını, fəlsəfəsini
işləyib. Onun qəhrəmanlarının zəka gücü genişdir, çox zaman sonu gerçəklik və reallıqdan uzaq olan
hadisələri də öz kiçik dünyalarına sığdırmağı bacarırlar. Ailəsinin maddi sıxıntıları üzündən bostanda
müqəvva kimi çalışan Qonario (“Müqəvva”), möhtəkirliyə alışmış avara Covanninno (“Yağdan
yaranmış insanlar ölkəsi”), inadkar Martino(“Sonu olmayan yol), görünməz olmağı arzu edən
Tonino(“Gözəgörünməz Tonino”), hər şeyi öyrənməyi sevən Cilberto (“Cilbertio haqqında”),
xəyalpərəst Romoletto(“Ulduzlara doğru qalxan lift”) və b. kimi balaca qəhrəmanlarının timsalında
müəllif onların arzularının gerçəkləşməsinə mane olan mühiti, şəraiti sarkazm və yumor dili ilə tənqid
edir.

SONUÇ
Hələ orta məktəbdə təhsil aldığı illərdə yazdığı inşada “insanlığın böyük insanlara deyil, mərhəmətli
insanlara ehtiyacı var” cümləsinə gorə sevimli müəllimi Narazenno Ferraridən əla qiymət alan Canni
Rodari bütün həyatı boyu insanlıq və bəşəriyyət qarşısında məsuliyyət duyğusu ilə yaşayıb yaratdı.
Bəşəriyyəti həmişə dəyişən halda duymaq, zidd qüvvələrin əbədi toqquşması şəklində təsəvvür edib
hərəkətdə görmək, hər şeyin yaxşılığın qələbəsinə doğru hərəkət etdiyini təsdiq etmək Canni Rodarinin
dünyagörüşünün əsas cəhətidir.O, həmişə fərqli düşünmüş, öz mövqeyini əsaslandırmağı və müdafiə
etməyi bacarmışdır. Onun üslubunun əsas cəhəti didaktik mahiyyət daşımasıdır.Yazıçı öz nağllarından
balaca oxucularına müraciət etmək üçün bir xitabət kürsüsü kimi istifadə edib.Ümumiyyətlə, təhkiyədən
kənarda dayanmaq ona xas cəhət deyil. Əksinə, o, oxucuya emosional təsir göstərərək onu özünə tabe
etməyi bacarıb. Canni Rodarinin əsərləri mənəvi-əxlaqi problemlərlə bağlı mütəfəkkir yazıçı
düşüncələridir. Bu baxımdan ədibin nəcib məqsədlər ruhunda köklənmiş ədəbi irsi bu gün də dünya
uşaq ədəbiyyatı üçün özünəməxsus simvol və istinad nöqtəsi olaraq qalır.
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Abstract
The main purpose of this research is to present a study analysis of the notion of interest groups, especially
citizens' associations in the Republic of North Macedonia and their participation in public policy
development. Interest groups can be defined as formal organizations that strive to reach their goals
through influencing on decision making processes. These groups can be considered as non political, but
they rather deal with the "politics of politics". This research paper actually analyzes the impact of
citizens’ associations on local government in the Republic of North Macedonia and to what extend the
citizens take part in compilation of public policy. For this research a questionnaire has been prepared
and 200 citizens living in Skopje have been contacted by phone and the achieved results and statistical
data show that still the participation of citizens in public policy is not at the proper level. The level of
cooperation between citizens and local government, i.e. municipalities is still at a low level. There is an
institutional weakness and low implementation capacity, which limits the voice and participation of
citizens in local affairs. There is a need to raise citizens’ awareness and convince them that the voice of
citizens in municipalities should be heard, i.e. they should speak loudly. And finally it is concluded that
during the decision making processes in North Macedonia, nongovernmental and international
organizations have given great contribution with their activities.
Keywords: Citizens’ Associations, Influence, Decision-making, Local Government

INTRODUCTION
Interest groups can be defined as a union of persons prior to the same positions on issues and interests,
along with their commitment to influence on the decision-making process and on other social and
political processes to achieve the goal for the group and beyond. In fact they are implicit as groups of
people who direct their activities towards the realization of any interest. That interest may be the same
or approximately the same for the whole group. Another general definition given for the interest groups
ia as follows ‘An Interest Group is any association of individuals or organizations, usually formally
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organized, that, on the basis of one or more shared concerns, attempts to influence public policy in its
favor.(www.britannica.com)
When we talk about interest groups we should primarily have in mind: the trade unions, chambers of
commerce, youth organizations, women's organizations, sports associations, cultural and art
associations, organizations of war veterans and invalids, farmers' associations, religious associations,
ethnic associations, etc. Interest groups are organizations which are separate from the government, but
again, often in close cooperation with the government. Their interest is to influence public policy
making. The compromise between different interests can not be found without the presence of organized
interest groups. So, associations represent the centers of citizens’ interests who could speak on their
behalf and for certain purposes.
First of all, the purpose of their existence is directed towards articulating and aggregating of social
interests, by which especially comes in expression the needs for recognition of the citizens’ opinion, but
also to their active participation that are in wider interest of the society. In this sense, in the Republic of
North Macedonia various organizations and associations of citizens were formed with different
character, which are the basis of civil society.
According to Law on Self-Government, in the fourth chapter it is stated the direct participation of citizens
in the decision-making process in units of local self-government. Article 20 on the methods of citizen
participation states “The citizens shall participate directly in the decision-making process on issues of
local relevance through civil initiative, meetings of citizens and referendum.”(www.urban.org)

THE LOCAL SELF-GOVERNMENT
The Local Self-Government is the category of the constitutional law and political system. Regardless
the degree of completion it means effort and request for participation, self-determination and selfgovernance. It characterizes the effort of people who more or less manage themselves with matters
relating to its community affairs, either directly or as often, through representatives. The Local selfgovernment is a form of the governance, local government units, ie the system of governance and
political form in basic communities and wider political-administrative local units (countries, cities,
municipalities, districts, departments, provinces, districts, regions). It is initially formed at communities
in the sociological sense. The political activity is one of the most important features of the political
process. Andrew Heywood in his study "Politics", to "what is the politics?" corresponds that it is above
all social and collective. Politics exists and is realized among people to regulate their relations by
making decisions or setting rules that apply to all (Filo, 2003:20). Otto von Bismarck, the German
Chancellor, in one of his debates called politics as an art. By art Bismarck meant the art of governing,
that contained also exercise control within the company by making and implementing collective
decisions (et.al p.22).
There is no universally accepted definition for the civil organizations. However, according the UN
definition, the civic organizations are...non-profit, voluntary citizens groups organized on local, national
and international levels, with the aim to raise questions of public interest. Goal-oriented and created by
people sharing common interests, they provide a variety of services and humanitarian functions,
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represent the needs of the citizens in front of the governments, monitor policies and implementation of
programmes and support the participation of civil sector on community level.(www.un.org)
An association may be established by at least five citizens of voting age, who are citizens of the Republic
of North Macedonia. A foundation may be founded by one or more founders and the founding capital
shall be no less than 5,000.00 EUR in Denars counter-value, at the exchange rate for the day of the
registration, as determined by the National Bank of North Macedonia. (Delova, 2007)
According to many authors, the Citizens’ Associations represent an important instrument
for democracy and pluralism of modern society relations, support processes and expanding
individual participation and the free choice of individuals, namely construction of
"capacity" for the development of civil association.
The participatory approach of making policies and laws on the EU level and its member states is
enshrined in the Lisbon treaty. Specifically, Article 10 prescribes that: “Every citizen shall have the right
to participate in the democratic life of the Union. Decisions shall be taken as openly and as closely as
possible to the citizen.” This also reflects obligations of local governments to work toward participatory
democracy in light of EU endeavors. This quote can be found in the Consolidated Version of the Treaty
on European Union.

The role and the influence of citizens' associations in North Macedonia
As mentioned earlier, according to the Law on Associations of Citizens and Foundations
since 1998, the two main legal forms of civil organizations in the Republic of North
Macedonia are associations of citizens (membership organizations), the existence of which
is related to bringing people and foundations which are based on union funds.
The role and influence of associations in the Republic of North Macedonia is manifested
in several areas: public policy and fulfillment of social needs; strengthening of citizens,
especially the strengthening of women and marginalized persons and informing and
educating the citizens; impact of the national budget process; fight against corruption and
asking responsibilities from private enterprises.
The area where the associations have been successful so far are at strengthening the
citizens, especially the strengthening of marginalized persons and at informing and
educating the citizens. The area of the associations as a moderate are influencing public
policy and fulfillment of social needs. And the area where the associations have not
achieved a lot, or not at all are the impact on the national budget process and asking
responsibilities from private enterprises.

The Significance of the study
This case-study investigated the influence of Citizens’ Associations on local government
during the decentralization process in the Republic of North Macedonia and to what extend
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the citizens of Skopje take part in compilation of public policy. The city of Skopje as a
capital of the Republic of North Macedonia has a special status and it has ten municipalities.
Among the ten existing municipalities in Skopje I chose two municipalities. The
municipality of Karposh and the Municipality of Chair. According to the last Census in
2002 the Municipality of Karposh has 59.666 inhabitants living in the area of 35 km². The
population is mixed, whereas the majority 88, 52% are Ethnic Macedonians, 3, 66%
Serbians, 3, 27% Albanians and the other ethnicities appear with a lower percentage.
(www.karpos.gov.mk)
The Municipality of Chair has 64.773 inhabitants living in the area of 3.52 km², one of the
municipalities with the highest density in Europe, 18.400 inhabitants living in 1 km². The
population is mixed, 57% Albanians, 24, 13%Macedonians, 6, 95% Turkish, 4. 76% Roma,
4, 55% Bosnians, and the other ethnicities take part with lower that 1%. (www.cair.gov.mk)
This research paper also examined how much the citizens can be informed from the
municipalities’ official web sites. The official web site of Karposh offers two languages:
Macedonian and English, and the web site of Chair is in three languages: Albanian,
Macedonian and English.

METHODS
The methods that the author used for this research are of scientific overall statistical methods, where the
data is presented in quantitative ways given in statistical tables. And as an instrument to measure the
citizens’ knowledge for interest groups and associations and in what level they participate and influence
to improve their lives on local level a questionnaire was compiled with the following questions:
1. Have you heard about interest groups?
2. Can you give a definition for an interest group?
3. Are citizens’ associations active in your municipality?
4. Are you a member of any of the following associations?
5. If you are a member of any association, how often do you meet and discuss?
6. Is there any particular office in your municipality to discuss the actual problems?

Participants and Procedure:
The participants in the case-study were 200 citizens living in the City of Skopje, mixed nationalities
Albanian, Macedonian, Turkish, Serbian, Bosnian, Roma, and Vlach. 100 citizens that were contacted
live in the Municipality of Karposh and the other 100 live in the Municipality of Chair. Plenty of
materials were used, taken from the official web-sites of these two municipalities, and the intention was
to see if the citizens can be informed through the municipalities’ web sites. The citizens were contacted
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by phone, so it was a phone-survey during January-February 2021. Every fifth citizen were randomly
dialed using their home fix numbers, available on-line in the Golden Page. (www.zk.com.mk)

The Phone Survey Results
Table 1: Question 1 of the survey

Q1: Have you heard about interest groups?
25%

Yes
No

75%

To question 1 all contacted 100 citizens from Karposh Municipality answered with YES.

Table 2: Question 2 of the survey
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Table 3: Question 3 of the survey

Q3: Are citizens’ associations active in your
Municipality?
1%

14%
Yes

No

22%

Maybe
No answer

63%

14% of the citizens who answered yes live in the Municipality of Karposh.

Table 4: Question 4 of the survey

Q4: Are you a member of any of the following
Associations?
Trade Union
Economic Chamber
Youth Association

25%

30%

Women’s Association
Sport Club
Cultural & Educational
Association
War Veterans’ Association

5%
1%
3%
1%
1%

8%
8%

9%

9%

Religious Association

Ethnic Association
Environment & Protection
No
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According to results the majority of the citizens i.e. 30% are members of Trade Unions. This means that
all these citizens are employed and they participate in the Trade Unions of their institutions, in the
Republic of North Macedonia known as Syndicates. Most of the Syndicates exist before the country
declared its independence. It is surprising the fact that 25% of the contacted citizens are not members in
any of the citizens’ associations.

Question 5: ‘If you are a member of any association, how often do you meet and discuss?

The results showed that 11% of the surveyed meet and discuss once a week, 23% meet and discuss once
a month, 38% meet once a year and 28% didn’t have an answer to this question.

Table 5: Question 6 of the survey

Q6: Is there any particular office in your municipality
to discuss the actual problems?

49%

Yes

51%

No

CONCLUSION
According the phone survey and the data found in the web sites of the Municipality of Karposh and
Chair can be concluded that in the municipality of Chair citizens are beginning to identify the
decentralized areas that have ‘tangible impact on their everyday lives’. In the Chair Municipality there
is not too many data on the official web site. Because of the small territory and high density there is a
lack of offices for citizens’ associations. Furthermore, there is an institutional weakness and low
implementation capacity, which limits the voice and participation of citizens. The citizens still are not
aware that they can be crucial in decision making and public policy processes, but they still think that
someone else should decide on their behalf. In the municipality of Chair International Organizations
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continually contribute with projects, as municipality’s partners. They are: USAID, UNDP, NDI, Word
Bank and European Agency for Reconstruction.
In the Municipality of Karposh there are 40 registered NGO-s and Citizens’ Associations that cooperate
with the municipality. There are often public debates, and the citizens can be informed in advance
through the municipality’s web site. There is a special unit assigned to work with citizens and the
municipality financially supports the associations. The citizens are very active and aware of their duties
and responsibilities. It has a Certificate of Approval for Quality Management System ISO 9001:2008
and this Municipality should be used as a model for other municipalities in the country.

RECOMMENDATIONS FOR FURTHER RESEARCH
As this research was done with the citizens living in just two municipalities of Skopje another study
should be carried out on the influence of citizens’ associations on decision-making, involving the
inhabitants living in other municipalities in the City of Skopje and wider in North Macedonia and a
bigger sample should be used. The author hopes in future to continue with the research and do a survey
with youth associations; especially with students studying in State Universities or Private Universities
in North Macedonia since recently the youth is not involved in these activities, while in other European
countries and in the USA the students shape the public policy.
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Öz
Turizm Sektörü içerisinde, kendine özgü dinamikleri ve yapısal özellikleri bulunan “Lüks Kampçılık
Turizmi”, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok kişi ve organizasyon tarafından tercih edilmektedir.
Özellikle son dönemdeki Pandeminin sektör üzerindeki etkileri dikkate alındığında, nispeten izole bir
tatil ve konaklama yöntemi olan Kampçılık turizmine olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Diğer taraftan
Turizm sektörü, doğası gereği yasal düzenlemelerden eş zamanlı ve en fazla etkilenen sektörlerden
birisidir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de son dönemde turizm sektöründe yapılan 2634 sayılı Teşvik
Kanunundaki yeni düzenlemeler ve bunların sektöre olan etkilerini Kampçılık Turizmi ve Batı Akdeniz
Bölgesi (BAKA) hinterlandı özelinde analiz etmektir. Nitel araştırma deseninin kullanıldığı çalışmada,
mevzuata dayalı güncel düzenlemelerin Lüks Kampçılık Turizminde yaratabileceği etkiler,
derinlemesine bir literatür taraması yanında, BAKA Bölgesi göstergeleri ve beklenen sonuçlar
ekseninde tartışılmıştır. Çalışma ile ortaya konulan bulgu ve beklenen sonuçların sektördeki
uygulayıcılar açısından bir farkındalık yaratması ve bundan sonra konu ile ilgili yapılacak diğer
araştırmalara da katkı yapması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Lüks Kampçılık Turizmi, Glamping, 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Yasası, Covid19, Batı Akdeniz Bölgesi
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Abstract
"Luxury Camping Tourism" with its own dynamics and structural features, is preferred by many
individuals and organizations at national and international level within the tourism sector. Especially
considering the effects of the recent pandemic on the sector, the interest in camping tourism, which is a
relatively isolated holiday and accommodation method, is increasing day by day. On the other hand, the
tourism sector, by its nature, is one of the sectors that is simultaneously and most affected by legal
regulations. The aim of this study is to analyze the recent regulations in Tourism Promotion Law No.
2634 in Turkey and their effects on the sector in terms of Camping Tourism and the Western
Mediterranean Region hinterland. In the study, in which the qualitative research design has been used,
the effects of current regulations based on the legislation on Luxury Camping Tourism have been
discussed in the axis of Western Mediterranean Region indicators and expected results, along with an
in-depth literature review. It is aimed that the findings and expected results revealed by the study will
raise awareness for the practitioners in the sector and contribute to other researches to be made on the
subject.
Keywords: Luxury Camping Tourism, Glamping, Tourism Promotion Law No. 2634, Covid-19

1.GİRİŞ
Bölgelerarası kalkınmışlık farklarının giderilmesinde turizmin önemli bir işlevi olduğu herkes
tarafından kabul edilen bir gerçektir. Ülkelerin ekonomik kalkınma ve gelişmesi için yapılan tüm çabalar
aslında o ülkenin içindeki bölgeler arası dengesiz kalkınmışlık düzeylerini en aza indirmek
amaçlanmaktadır. Gelişmede geri kalmış bölgelere yönelik üretilen politikalar ile işsizlik sorunu başta
olmak üzere birçok sorun yaşayan kırsal kesimlerdeki bölgelerin sorunlarına çözüm üretmek
amaçlanmaktadır. (Alpar, 1997:3)
Aslında birçok temel sektöre göre bebek bir sektör olan turizme yönelik kalkınma aracı olarak
algılanmasında 1970 yılından itibaren çok önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Turizmin
bölgelerarası kalkınmışlık farklarının giderilmesinde oynadığı rol, onu kalkınmış ülkelerde petro-kimya
ve otomotiv sektörleri gibi önemli sektörler arasına sokarken, özellikle henüz kalkınmasını
tamamlayamamış ülkelerde eğer turistik bölge olma standartlarına uygun alanlar var ise, bu bölgelerde
sanayileşmeden sadece turizm ile kalkınmanın sağlanabileceği düşüncesi gittikçe yaygınlaşmaya
başlamıştır. Avrupa Birliği’nin tarihindeki en büyük gelişme ile 2004 yılında 10 yeni ülke Avrupa
Birliği’ne katıldığında çoğu eski demir perde ülkesi olan, ekonomik sistem olarak eski komünist sistemi
kullanan bu ülkelerin çoğundan sanayileşmeden turistik değerleri olan doğal güzellikleri, tarihi, kültürel
değerlerini ve arkeolojik eserlerini koruyarak bozulmadan gelecek kuşaklara aktarmak kaydıyla
kalkınma politikaları üretmeleri Avrupa Birliği tarafından istenmiştir. Sanayileşmeden sadece
sürdürülebilir turizm politikalarıyla kalkınmaları istenmiştir. Çalışmamızda Batı Akdeniz Bölgesi içinde
belirlenmiş olan 9 adet Kamp ve Karavan Turizmi için oluşturulacak turizm merkezleri ile Antalya
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Bölgesi'nin yükü hafifletilirken, bu bölgelerde de turistik talep oluşturulabileceği üzerinde
durulmaktadır. Ancak, ortaya olumlu sonuçlar çıkarabilmek için gerek özel gerekse kamu kesiminin
ayrı ayrı görevlerini eksiksiz yerine getirmesi halinde, Batı Akdeniz Bölgesi 'nin bölgesel kalkınmasında
sahip olduğu zengin turistik potansiyel önemli bir araç olabilecektir. (Alpar, 1997:4)
Türkiye, Birleşmiş Millerler Dünya Turizm Örgütü’nün yayınlamış olduğu 2019 yılı verilerine göre;
yaklaşık 46 milyon yabancı turist ağırlamıştır. Bu sayı Türkiye’yi dünyada en çok yabancı turist kabul
eden ülkeler sıralamasında 6. Sıraya taşımıştır. (UNWTO, 2020)
2019 yılında Türkiye’yi ziyaret eden başka ülkelerden gelen gezginlerin ortalama 15 milyonu Antalya,
Isparta ve Burdur şehirlerinde yer alan çeşitli sınıflardaki tesislerinde konaklamıştır. Türkiye’nin toplam
turizm amaçlı kullanılan yatak kapasitesinin yaklaşık %30’una bu bölge sahiptir.
Batı Akdeniz Bölgesinin turistik çekicilik unsurları başta Antalya olmak üzere Göller Bölgesi olarak
bilinen Isparta ve Burdur illerinde de birçok değer mevcuttur. Turistik çekicilik unsuru olarak sayılan
doğal güzellikler, tarihi, kültürel değerler ve gün ışığına çıkarılmış arkeolojik eserler bölgede dünyadaki
birçok turistik cazibe merkezine göre çok daha fazla olmasına rağmen özellikle Antalya bölgesinde
deniz, kum, güneş turizmi amaçlı yüksek sezon diye adlandırılan yaz aylarında talep yoğunlaşması
görülmektedir. Bölgedeki turistik talebin deniz kıyısında yoğunlaşması, mevcut alt ve üst yapının
kaldırabileceği kapasitenin üzerine çıkmasına neden olmaktadır. Bu durumda da turizm sektöründen
elde edilen gelirin bölgede eşit dağıtılmamasına neden olmaktadır. Denizden uzaklaşılıp iç kesimlere
doğru gidildiğinde birçok turizm sorunu ile karşılaşılmaktadır. Kırsal kesimlerde turistik çekicilik
potansiyeli çok fazla olan bu bölgelerin tanınması ve bu bölgelere yönelik talebin baskılanmasına sebep
olmaktadır. Bu durum ayrıca, birçok güncel turizm sorununun ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.
Örneğin, kırsal kesimlerden Antalya’ya göç hareketlerinin artmaktadır.

2. Glamping’in Tanımı ve Gelişimi
Glamping; İngilizce “glamorous” (gösterişli-göz alıcı) ve “camping” (kamp yapma) kelimelerinin
birleşiminden oluşmuştur. Lüks kampçılık olarak da adlandırılabilir. (Göktaş, L., Çetin, G., &
Kızılırmak, İ.,2017) Seyahat severler, belirli konfor öğelerinden fedakârlık etmek zorunda kalmadan
vahşi doğayla buluşmaktadırlar. Glamping, otel olanaklarının doğaya taşınarak doğa turistlerinin bu
olanaklardan yararlanmasına olanak sağlayan bir turistik ürün olarak da tanımlanabilir.

3. Glamping Türleri
Glamping yeni bir kampçılık türü olmasına rağmen literatürde birçok türüne rastlamak mümkündür.
En çok bahsi geçen glamping türleri şöyledir (https://glampinghub.com/types-of-glamping/ )
1. Ağaç Evler: Bir ağacın dallarında kurulmuş tipik ahşap yapılardır.
2. Otağlar: Silindirik tabana sahip, ahşapla ve kalın kumaşla çevrili geniş çadırlardır. Soğuğa ve sıcağa
dayanıklıdır.
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3. Safari Çadırları: Sert zemin üzerine alüminyum veya fiberglas direkler ile desteklenmiş, hava
geçirmez ve dayanıklı kumaş ile çevrilmiş geniş, dikdörtgen yapılardır.
4. Çekme (Seyyar) Karavanlar: Tekerlekler üzerinde gezer minyatür evlerdir. Yol ve birçok yeri
görme deneyimini yaşamak isteyen gezginler için ideal bir seçenektir.
5. Kızılderili Çadırları: Üçgen şeklinde birbirine bağlı ahşap direkler ile oluşturulmuş, dayanıklı
kumaş veya hayvan derileri kaplanmış, küçük bir kapıya sahip yapılardır.
6. Kubbe Çadırlar: Kubbe şeklinde, yüksek direnç gösteren PVC Polyester kumaş, ahşap, demir ve
çelik vb. malzemelerden imal edilmiş yapılardır.
7. Eko-Kapsül Barakalar: Çoğunlukla ahşaptan imal edilen çevreye duyarlı küçük evlerdir. Her
türlü hava koşuluna karşı koruma sağlar.
8. Doğa otelleri: Doğal malzemelerden yapılmış, doğaya uyumlu, manzara ile bütünleşmiş, doğal
çevrede konumlanmış otellerdir.
9. Mağaralar: Doğal olarak oluşmuş mağara içlerinin konaklamaya elverişli hale getirilmesiyle
oluşturulmuş yapılardır.
10. Ahırlar: Daha önceden ahır olarak kullanılmış yapıların restore edilerek konaklamaya elverişli hale
getirilmesiyle oluşturulmuştur.
11. Barakalar: Ahşap, yapraklar, kamış, kumaş vb. doğal malzemelerden yapılmış genellikle yaz
aylarında kullanılan ilkel kulübelerdir.
12. Eskimo Evleri: Genellikle katı kar bloklarından inşa edilmiş kubbe şeklinde evlerdir.
13. Ahşap Kulübeler: Tamamen ahşaptan yapılmış, içi doğal malzemeler ve şömine ile donatılmış,
tuvalet-banyosu olan elektrik (güneş enerjisi) ve su tesisatı yapılmış yapılardır.
14. Vagonlar: Kullanılmayan tren vagonlarının bozulmuş, yıpranmış yerlerinin aslına uygun bir
biçimde onarılarak içinde barınmaya uygun hale getirilmesiyle elde edilen yapılardır.
15. Villalar: Tabiat içinde gösteriş ve şatafatlı bir şekilde donatılmış ağaçtan ve taş malzemeden
yapılmış evlerdir.
16. Bungalovlar: Genel olarak tahtadan yapılmış, deniz kıyısında ya da kırda kurulmuş tek katlı, küçük
evler.
17. Su Üstü Evleri: Deniz veya göllerin üzerine inşa edilmiş hareketli veya kazıklarla sabitlenmiş
evlerdir.
18. Çadır Kabinler: İskeleti ahşaptan üzeri ve çevresi gerdirilmiş kumaştan inşa edilen yapılardır.
19. Çadırlar: Alüminyum veya fiberglas direkler ile çerçevelenmiş genellikle hafif, hava geçirmez ve
dayanıklı kumaştan yapılan seyyar yapılardır.
20. Kır Evleri: Ahşap malzeme ve taşlardan yapılmış küçük kulübelerdir.
21. Çan Çadırlar: Tek bir merkezi destek direği olan koni şeklindeki çadırlardır.
22. Çatı Kulübeler: Bir platform üzerine tamamen üçgen çatı şeklinde yapılmış ahşap yapılardır.
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23. Karavanlar: Bir aracın arka bölümünün veya aracın arkasına bağlanan kabinlerin konaklamaya
uygun hale getirilmesiyle elde edilen tekerlekli seyyar evlerdir.
24. Yüksek Kulübeler: Kazıklar yardımıyla ağaçların üzerine monte edilmiş genişçe yüksek ahşap
kulübelerdir.
25. Adalar: Küçük bir adanın ağaç gibi doğada olan malzemeler ile inşa edilen binalarla konaklamaya
uygun hale dönüştürülmesiyle elde edilen yaşam sahalarıdır.
26. Kütük Evler: Bir platform üzerine kurulmuş duvarları kütüklerden yapılmış geniş evlerdir.
27. Kuleler: Yapıların üzerine veya yanlarına inşa edilen dar yüksek tesislerdir.

4. Dünyada ve Türkiye’ de Glamping
Dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi Covid-19 virüsüne nedeniyle meydana gelen bulaşıcı salgın
hastalıktan dolayı Türkiye’de de hızlı bir şekilde artan açık alanlarda doğa ile iç içe tatil yapma talebi
lüks kampçılığa (Glamping) olan ilgiyi artırmıştır. Glamping en son ortaya çıkan turizm çeşidi olmasına
rağmen dünyanın birçok ülkesinde başarı gösteren uygulamalar görülmüştür.
Glamping Türkiye’de henüz çok az bilinmektedir. Oysaki Türkiye, mevsimi, doğası, kırsal alanların
çokluğu, ekonomik fiyatları, uluslararası turizm pazarında bilinirliliği, başta Devlet olmak üzere
Kalkınma Ajansları, Yerel Ajanda 21 ve Gelecek Turizmde gibi projeleri ve daha birçok teşvikler ile
glamping işletmeciliğine oldukça uygundur. Sadece ekonomik ve lüks tatilcileri değil aynı zamanda
satın alma kapasitesi yüksek ve boş zamanında harcama kapasitesi yüksek bir bütçeye sahip olan üçüncü
yaş turistlerinin de glamping turizmine çekmek mümkündür. “Yeni bir turizm çeşidi olan Glamping ile
az insanın yaşadığı bölgelerin ekonomiye kazandırılmasının yanında bölge halkının da ikamet ettiği
bölgede tutularak kentlere göç etmesinin önüne geçilebilmesi mümkündür. Ayrıca, bölgelerarası
gelişmişlik farklarının da bu sayede önüne geçilmesi mümkün olacaktır. Çünkü, yöre halkını bu yeni
turizm çeşidi vasıtası istihdam edilerek ülke bütçesine katma değer sağlamaları ve bir yerel kalkınma
modeli oluşturulması sağlanabilir.” (Ergüven vd., 2015: 261).

5. METODOLOJİ
Nitel araştırma deseninin kullanıldığı çalışmada, mevzuata dayalı güncel düzenlemelerin Lüks
Kampçılık Turizminde yaratabileceği etkiler, derinlemesine bir literatür taraması yanında, Batı Akdeniz
Bölgesi göstergeleri ve beklenen sonuçlar ekseninde tartışılmıştır.
Bu çalışmada nitel veri toplama yöntemi olarak ikincil veri kaynaklarından doküman incelemesi ve
görüşme teknikleri kullanılmıştır. Bu çalışmada kullanılan veriler, kampçılık turizminde otorite olan
Ulusal Kamp Karavan Federasyonu ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın çeşitli çalışmalarından
yararlanılmıştır.
Çalışmada nitel araştırma yöntemleri ve ikincil veri kaynaklarından biri olan belge incelemesi
kullanılmıştır. Ayrıca başka bir kaynak olarak farklı kampçılık işletmeciliği yapan işletmelerin
yöneticileri ile telefon ve yüz yüze görüşmeler yapılarak Kampçılık Turizmi sektörünün son durumu
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hakkında bilgi edinilmiştir. Veri toplama süreci sonucunda 2634 sayılı Teşvik Kanunundaki yeni
düzenlemeler ve bunların sektöre olan etkilerini Kampçılık Turizmi ve Batı Akdeniz Bölgesi hinterlandı
özelinde değerlendirilmiş ve bazı analizler sonucunda yapılması gerekenler belirlenmiştir.

6. BULGULAR

Şekil 1: Batı Akdeniz Bölgesi’nin Türkiye Haritasındaki Yeri

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonunun web sayfasında paylaştığı bilgi ve belgeler incelenmesi
sonucunda, bir bölgenin kamp ve karavan bölgesi yapılması için bazı standartları yerine getirmesinin
lazım olduğu ortaya çıkmıştır. Söz konusu standartların bazıları kamp bölgesinin yer aldığı fiziki alanda
doğal olarak bulunması gerekirken bir diğer kısmı ise bu alan üzerine çeşitli tesisler inşa edilerek
sonradan sağlanabilmektedir. Kamp alanı yapılması planlanan bölgenin su kaynaklarına sahip olması
önemli bir avantajdır. Ayrıca karavanı ile gelecek olan ziyaretçilerin yalnızca Kamp alanı ortamında
zamanını geçirmeyeceği dikkate alınmalıdır. Kamp alanını çekici hale getiren yani cazibe merkezi
olmasını sağlayan birtakım unsurlara sahip olması beklenmektedir. Bu çekicilik unsurlarını üç başlık
altında toplayabiliriz. Kamp alanının en fazla 250 km uzaklığında yer alması gereken doğal güzellikler,
tarihi-kültürel değerler ve üçüncü olarak da arkeolojik değerler çekicilik unsurları olarak
değerlendirilmektedir. Bu çekicilik unsurlarının yakınlarına Lüks kamp alanı turizmi (glamping)
yapılacak yatırımlar yapılması halinde kampa karavanları ile gelen turistlerin bu alanları da ziyaret ettiği
bilinen bir gerçektir. Nitekim Kampçılık Turizm çeşidini talep eden turistler bu üç başlık altında
toplanan çekicilik unsurlarını görmek amacı ile bölgeye gelmektedirler. Kamp alanını ise konaklama
yeri olarak kullanmayı tercih etmektedirler. Dolayısı ile kamp ve karavan park alanı yatırımı yapılması
düşünülen yerlerde, mutlaka bu çekicilik unsurlarının bulunması avantaj yaratacaktır. İdeal bir kamp
alanında sonradan yatırım ile getirilmesi gereken 13 adet standart bulunmaktadır.
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Bu standartlar ise şunlardır; (Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu web sayfası https://ukkf.org/ )
1. Kamp ve Karavan alanı amacıyla lüzumlu saha büyüklüğü yaklaşık 10.000 m2 olmalıdır.
2. Kamp ve Karavan sahasının güvenliğinin sağlanması gerekmektedir.
3. Kamp ve Karavan sahası içerisinde orta boy karavan dikkate alınırsa yaklaşık 80 m2, büyük boy
karavan dikkate alınırsa yaklaşık 100 m2 alan ayırılması gerekmektedir.
4. Kamp ve Karavan alanı etrafında ağaçlandırma, yapay göl, ışıklandırma, döşemeli yollar vb. çevre
düzenlemelerinin yapılması gerekmektedir.
5. Yürüyüş parkuru, basket ve futbol sahası vb. açık spor alanlarına yer verilmesi gerekmektedir.
6. Elektrik için gerekli alt ve üst yapı yatırımın yapılması gerekmektedir.
7. İçme suyu altyapısının sağlanması gerekmektedir.
8. Atıklar için gerekli yatırımların önceden yapılması gerekmektedir.
9. Çamaşır yıkamak için ayrılan alanın hemen yanına çamaşır kurutma alanlarının planlanması
gerekmektedir.
10. Kamp alanında konaklayan müşteriler için internet alt ve üst yapısının planlanması gerekmektedir.
11. Mutfak için birden fazla mekan planlanması gerekmektedir.
12. Sabit telefon kulübelerinin olması gerekmektedir.
13. Çöpler için depolama ve boşaltma merkezlerinin insan sağlığına zarar vermeyecek uluslararası
standartlara uygun inşa edilmesi gerekmektedir.

7. Kampçılık (Glamping) Turizminin Batı Akdeniz Bölgesinde geliştirilmesi için Strateji
Antalya, Isparta ve Burdur illerinin bulunduğu bölgeye verilen isim olan Batı Akdeniz Bölgesi
Türkiye’de hem yerli hem de başka ülkelerden gelen gezginlerin ortalama üçte birini ağırlamaktadır.
Bölgeye gelen turist sayısı Türkiye’nin tüm bölgeleri arasında en fazla turist çeken alan olmanın yanında
ayrıca elinde bulundurduğu çekicilik unsurları sayesinde çok sayıda özel ilgi turizm çeşitlerin de
yapılabilmesi için tüm imkânlara sahiptir. Ancak bütün bunların aksine sadece deniz kum güneş turizmi
amacı ile sadece Antalya kıyı şeridinde dar bir alanda ve sadece yaz aylarında yoğun turizm talebi
görülmektedir. Sahip olduğu turizm çeşidi potansiyellerinin sadece bir tanesi olan deniz turizmi talep
görmektedir. Bu vaziyetin meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak, turizm vasıtası ile
ulaşılan getirinin bölgeye aynı düzeyde yayılmasını elde etmek ve turizm çalışmalarını bölgenin iç
kesimlerine çekmek amacı doğrultusunda Batı Akdeniz Bölgesi’nde lüks kampçılık (glamping)
işletmeciliğinin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır. Lüks Kampçılık (glamping)
işletmeciliğinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaların desteklenmesinin zorunlu bir ihtiyaç olduğu bu
turizm çeşidine olan talep dikkate alındığında çok rahatlıkla söylenebilir.
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Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Antalya, Isparta ve Burdur illerinde kamp alanı olmaya uygun yerlerin
belirlenmesi için gerekli her bir basamağı Ulusal Kamp Karavan Federasyonu ile ortaklaşa yapmıştır.
Harita üzerinde önemli işaretler tanımlanmıştır. (BAKA, 2021:10)

Şekil 2: Batı Akdeniz Bölgesi Karavan Turizmi İzlenecek Yol Haritası
Kaynak:https://baka.gov.tr/raporlarimiz/arastirma-raporlari/karavan-turizmi-planlama-calismasi, s.7.

8. Lüks Kampçılık (Glamping) Turizmine Uygun Alanlar
Antalya, Isparta ve Burdur şehirlerinde glamping turizmi gerçekleştirmeye elverişli alanlar Ulusal Kamp
ve Karavan federasyonu, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı bilir kişileri ile belirli hale getirilmiştir. Şekil
2’de sunulmuş olan Batı Akdeniz Bölgesi Kamp Turizmi için izlenecek yol haritasındaki sayı sırası
aşağıda takip edilmesi mümkündür. Aşağıda isimleri belirtilen Kamp sahalarının da glamping turizmi
amacıyla kullanılabilmesi mümkündür.
Glamping Turizmi İçin Kullanım Alanına Uygun Sahalar:
1. Ekşili Gölet'i Karavan Park Alanı
2. İbradı Karavan Park Alanı
3. Kaş Karavan Park Alanı
4. Karacaören Karavan Park Alanı
5. Salda Karavan Park Alanı
6. Burdur Gölü Karavan Park Alanı
7. Eğirdir Karavan Park Alanı
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8. Gelendost Karavan Park Alanı
9. Başpınar Tabiat Parkı Karavan Park Alanı

9. SONUÇ ve ÖNERİLER
Antalya, Isparta ve Burdur şehirlerinin sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi, kültürel değerleri ve
arkeolojik eserleri hususi araçları veya karavanları ile seyahat eden gezginler için önemli bir tercih
sebebidir. Ancak, bölgede çok basit şekilde düzenlenmiş kamp alanları olmasına karşılık sayıları ve
verebilecekleri hizmet yeterlilikleri uluslararası standartlardan çok uzakta kalmaktadır. Söz konusu
kampların uluslararası standartlarda hizmet verebilmesi için çok az bir yatırım yapmak yeterli olacaktır.
Bunun gerçekleşmesi durumunda göller bölgesi diye de adlandırılan bölgenin ekonomik kalkınması için
gerekli olan turistik talep artacak ve bölgenin tanınırlığı da artacaktır. (Alpar, 1997:111)
Bu çalışmanın diğer bölgelerde de yapılması çalışmanın kapsamını büyük ölçüde genişletebilir,
devamında yeni çalışmalara vesile olması beklenmektedir.
Büyük şehirlerde hayat gittikçe zorlaşmaktadır. Kentlerde yaşayan insanlar için rutin olan iş ve ev arası
yoğun trafik gürültü ve hava kirliliğine maruz kalmak stres katsayılarını artırmakta çok az uyku
uyuyabilen yorgun insanlar haline gelmektedirler. Hafta sonlarını ve resmî tatilleri bir an önce
beklemektedirler. Çünkü, yaşadıkları kentlerden kaçmak ve tabiat ile bir an önce kavuşmak
istemektedirler. Kentleşmenin yarattığı bu olumsuz durum kırsal alanlardaki turistik potansiyeli yüksek
bölgelerde turizmi geliştirmek için bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. Kentlerden kaçış duygusu ile
doğaya duyulan özlemin yarattığı bu talebi gören turizm girişimcileri, seyahat işletmecileri, kentlerde
yaşayanlara yönelik birkaç gün dahi olsa çok cezbedici paket seyahatler organize etmektedirler.
2020 Yılında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini hissettiğimiz Covid-19 virüsüne bağlı
salgın hastalık nedeniyle neredeyse 2 yıldır şehirlerdeki evlerinde karantina altında yaşamak zorunda
kalan insanlar için ise bu talep çok daha fazla olmuştur. Tüm dünyada yaygınlaşan kamp ve karavan
talebi lüks kamp alanlarının talep edilmesi ile hız kazanmıştır.
Herkes doğal güzellikler arasında, kentlerden uzakta, hava ve gürültü kirliliğinin olmadığı doğada kamp
yapmayı talep edebilir. Ancak, madalyonun öbür yüzü de vardır. Kentlerde yaşamaya alışmış birçok
insan doğal şartlarda yaşamdan tedirgin olabilirler. Ayrıca, kentlerde alışık oldukları sıcak su, konforlu
yatak, hijyenik şartlarda banyo ve tuvalet, lüks gıda ve tüketim maddeleri vb. imkanları kamp yapmak
istedikleri alanlarda talep edebilirler. Diğer yandan eğitim seviyesi yüksek, gelir seviyesi yüksek ve kişi
başı harcama yapma kapasitesi yüksek olan fiyata duyarlılığı az olan müşteri çeşidi olan glamping
turizmini talep edenler turizm girişimcileri açısından karlı bir müşteri tipidir. Glamping işletmeciliği
kamp yapan bu tip müşterilerin aradıkları imkânları sunan yeni bir iş alanıdır. Kamptaki çadır hayatını
otelcilik ve restoran hizmetleri ile birleştiren bir fikirdir. Batı Akdeniz Bölgesi sahip olduğu doğal
güzellikleri ile eko turizmin tüm çeşitlerinin rahatlıkla uygulanabileceği bir bölgedir.
Batı Akdeniz Bölgesi için belirlenmiş olan 9 adet Kamp ve Karavan Turizm Alanları yeni düzenlenen
2634 Sayılı Turizmi Teşvik yasası kapsamında Lüks Kampçılık (glamping) desteklenmesi için
değerlendirilmesi önemlidir. Ayrıca, Pandemi ile hızlı bir şekilde talep patlaması olan bu alternatif
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turizm türüne yönelik bölgeye yatırım yapacak girişimciler başta olmak üzere turizm sektöründe önde
gelen temsilcilerin bu konuda farkındalığının artırılması açısından da önemlidir.
Kendi aracı ile Batı Akdeniz Bölgesine gelen turistlerin farklı bölgeden geldiği dikkate alınırsa, Avrupa
başta olmak üzere dünyadaki standartlara ve bu konuda sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri ile
ortak hareket planları oluşturmak Türkiye’de kamp turizminin gelişmesini ve tercih edilmesini
sağlayacaktır.
Pandeminin de etkisi ile Kamp ve Karavan Turizmi’nin alışıla gelmiş ürün talebinde yeni alternatifler
ve müşteri tipinde de değişiklikler ortaya çıkmaya başlamıştır. Pandemi öncesi nispeden gelir seviyesi
düşük ya da sabit gelirli olan memeur, işçi, esnaf gibi toplumun bazı kesimleri tarafından daha çok talep
görürüken pandemi ile çok hızlı bir müşteri profilinde değişiklik gözlenmektedir. Gelir seviyesi ve
eğitim düzeyi yüksek, kitleler tarafından Lüks Kampçılık (glamping) her geçen yıl daha çok talep
edildiği gözlenmektedir. Bütün bu gelişmeler ışığında kamp ve karavan turizmi konusunda yatırım
yapan ve yapmayı düşünen işletmeler ve girişimciler için alternatif bir iş stratejisi oluşturduğu sonucuna
varılmaktadır.
Gelecekteki çalışmalar, bu çalışmanın başlığının ve içeriğinin daha da ileriye taşınmasına izin
vermektedir. Pandeminin beklenmedik bir zamanda başlaması, bu alandaki işletmelerin yeterli analizleri
yapamamasına ve gerekli verilere erişimde sorunlara neden olmuştur. Bu nedenle gelecekteki
araştırmalar diğer bölgelerde de yapılarak bütünleşik rota için gerekli alt yapının oluşmasına ışık
tutabilecektir. Bu araştırmalar 2021 yılında elde edilen verilerle desteklendiğinde daha kaliteli sonuçlar
üretecektir. Ayrıca çalışmaya sadece Kamp ve Karavan Turizm sektöründeki aktörlerinin değil, ulaşım,
seyahat ve sağlık gibi diğer sektörlerden aktörlerin de dahil edilmesi, çalışmanın kapsamını büyük
ölçüde genişletebilir.
Gelecek araştırmalar için farkındalık yaratması amaçlanan bu çalışmadan sonrası için, Glamping
turizmine yatırım yapan işletmelerin karşılaştığı problemler ve bu problemlere yönelik çözüm önerileri
araştırma konusu olabilir. Ayrıca kamp alanlarına yakın yerleşim yerlerindeki yöre halkının algıları da
araştırılabilir.
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Abstract
The author of the article presented the results of a comparative analysis of the organisational
culture of the National Defence University and the War Studies University. Due to the fact that
in 2016 the name of the University and the structures were changed, the analysis of University
students’ opinions on the organisational culture before and after its transformation was made.
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ABSTRAKT
Autorka artykułu przedstawiła wyniki badań dokonanej analizy porównawczej kultury
organizacyjnej Akademii Obrony Narodowej i Akademii Sztuki Wojennej. W związku z tym,
że w 2016 r. została dokonana zmiana nazwy Uczelni oraz struktur dokonano analizy opinii
studentów Uczelni przed i po jej przekształceniu na temat kultury organizacyjnej.
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Abstract
The article discusses the common errors, the misconceptions and the problems related to the topic of
comparing fractions and methods of teaching them. The following research is based on the qualitative
approach which aims at examining the existing problems and ways of addressing them. The researcher
discovered the significance of the conceptual instruction of the concept itself and the usage of the
research methods, while avoiding indoctrinating the subject and using the ritual approach. The
importance of the research lies in highlighting a vital and fundamental topic in teaching mathematics in
the primary stage in order to provide the students with skills they can use in their later stages of learning.
Keywords: Fractions, Misconceptions, Mathematics Errors, Conceptual learning.
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Abstract
This study sought to investigate online translation teaching by using google classroom. Online teaching
is a form of education where students use their home computers through the internet. The present paper
aims to shed more insights into the impact of online teaching on translation teaching throughout
exploring problems and find solutions. This paper provides an analysis and evaluation of the
effectiveness of google classroom’s active teaching activities for data teaching subjects under the
decision sciences program.
A total of 30 valid unduplicated responses from students who enrolled in data teaching subjects were
used in this study. The results indicated that the majority of the students were satisfied with the google
classroom’s tool in the virtual class. In particular, comparative performance is better in the areas of ease
of access, interaction, and instruction delivery and students’ satisfaction towards the google classroom’s
active teaching activities.
Finally, even though google classroom, online translation teaching is active and satisfaction but should
be seen as a complement and extension of classical forms of teaching. Not even the best online
translation teaching can fully replace the personal contact with a teacher, or the human relationships that
develop in the real class. So, traditional classes shouldn’t be replaced with online translation teaching.
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Özet
Dünya’da endüstrileşme süreci 18.yy’da başlamış ve tarih boyunca üç büyük sanayi devrimi
yaşanmıştır. İlk kez 2011 yılında Almanya’da kullanılan ve günümüzde sıklıkla duymaya başladığımız
Endüstri 4.0 kavramı da yeni bir sanayi devriminin başlangıcı olarak nitelendirilmiştir. Dördüncü sanayi
devrimi olarak da adlandırılan Endüstri 4.0, sanayide kas gücünün yerini makinelerin alması fikriyle
ortaya çıkmıştır. Kas gücünün olmadığı bir sistem ise insanlarda istihdamın nasıl etkileneceği
konusunda merak ve endişe oluşturmuştur. Bu çalışmada Endüstri 4.0’ın istihdam düzeyi üzerinde
oluşturacağı etkiler araştırılmıştır. Çalışma sonucunda, kısa vadede istihdamın olumsuz etkileneceği
ancak uzun vadede yeni iş kollarının ortaya çıkmasıyla istihdamın artacağı görülmüştür. Ayrıca
ülkelerin teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak, bunu üretim süreçlerinde kullanabilmelerinin de
istihdam düzeyini arttırıcı etki oluşturacağı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Endüstri, Sanayi Devrimi, Endüstri 4.0, İstihdam, Teknoloji

Abstract
İn the 18th century the industrialization process in the world started and three major industrial
revolutions have been experienced throughout history. The Industry 4.0 concept, which was used in
Germany for the first time in 2011 and which we are hearing frequently today, has also been described
as the beginning of a new industrial revolution. Industry 4.0, also known as the fourth industrial
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revolution, emerged with the idea of replacing muscle power in the industry with machines. A system
without muscle power has caused curiosity and concern about how employment will be affected in
people. In this study, the effects that Industry 4.0 will have on the employment level that have been
investigated. As a result of the study, it is seen that employment will be negatively affected in the short
term, but employment will increase in the long term with the emergence of new business lines. In
addition, it has been concluded that countries adapting to technological developments and using them
in production processes will have an increasing effect on the level of employment.
Keywords: Industry, Industrial Revolution, Industry 4.0, Employment, Technology

GİRİŞ
İnsanlık tarihinde ilk büyük değişim, avcılık ve toplayıcılıktan tarıma geçişle yaşanmıştır. Bu dönemde,
tarımsal faaliyetler yürütülürken üretim aracı olarak hem hayvan gücü hem de insan (kas) gücü
kullanılmıştır. Ayrıca verimliliği arttırmak amacıyla çeşitli aletler geliştirilmiştir (İnan, 2019: 2). Merak
ve daha iyiye ulaşma isteğinin zaman içerisinde bilgiyi arttırması ve teknolojide yaşanan gelişmeler,
üretimi fabrikalara taşıyarak endüstri toplumunun oluşmasını sağlamıştır.
Endüstri, ülke ekonomilerinin büyümesini sağlayan en önemli faaliyet alanıdır. Endüstrinin tarihsel
gelişimi göz önüne alındığında ise üretim sürecinin verimliliğinde yaşanan büyük sıçramalar, endüstri
devrimi olarak nitelendirilmiştir. Bu sıçramaların temelinde ise teknolojik yenilikler yer almaktadır
(Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2018: 4-5).
18. yy’ın sonlarında buhar gücünün makinelerde kullanılmaya başlamasıyla dünyada birinci sanayi
devriminin (Endüstri 1.0) temelleri atılmıştır. Bu dönemde odunun yerine taş kömürü ve buharın
kullanılması, iş sürecinde hareketliliği arttırarak üretimin daha çok fabrikalarda yapılmasını sağlamıştır
(Taş, 2018: 1821). 19.yy’ın ikinci yarısı ile 20. yy’ın başında, elektriğin fabrikalarda kullanılmaya
başlamasıyla seri üretim kavramı ortaya çıkmış ve ikinci sanayi devrimi (Endüstri 2.0) yaşanmıştır. Bu
dönemin en önemli yeniliği, Henry Ford’un, seri otomobil üretimi olmuştur (Gönçer Demiral, 2021:
234). Bu iki büyük devrimden sonra, 1970’lerde bilgi teknolojilerinin sanayide kullanılmaya
başlamasıyla üçüncü sanayi devrimi (Endüstri 3.0) dönemine geçilmiş ve bu dönem günümüzde sıklıkla
duyduğumuz Endüstri 4.0 yani dördüncü sanayi devrimine zemin hazırlanmıştır. Endüstri 3.0 ile
üretimde bilgisayarlı otomasyon sistemleri kullanılmaya başlamıştır. İlk kez 2011 yılında kullanılan ve
günümüzde de gelişimini devam ettirerek dördüncü sanayi devrimi olarak nitelendirilen Endüstri 4.0 ise
sanayi de yüksek teknolojinin kullanılmasıyla dijitalleşme sürecini hayata geçirerek, üretimin akıllı
makine ya da akıllı robotlarla gerçekleştirilmesi ile ilgilidir (Akkuşçu, 2019: 2).
Endüstri 4.0 ile hedef; tüketicilerin taleplerine uygun, düşük fiyatlı, yüksek kalitede ürünler üretip, bu
ürünleri tüketicilere hızlı bir şekilde ulaştırabilmektir. Üretimin esnekliği, hızı ve verimliliği, küresel
rekabet ortamında avantaj elde edebilmek için en önemli faktörlerdir. Rekabet avantajı elde ettikten
sonra, bu pozisyonu koruyabilmek ise günümüz şartlarına göre dijital teknolojilerin etkin bir şekilde
kullanılmasıyla mümkündür.
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Yüksek teknoloji temeli üzerine konumlandırılmış Endüstri 4.0, yaratılış özelliklerinden ötürü pahalı ve
hata yapma potansiyeline sahip olan insanı yani kas gücünü üretim sürecinden çıkararak, yerine akıllı
robotlar ile makinelerin kullanılacağı bir dönemdir. İnsanın, üretim sisteminden çekilmesi ile hem
üretim ucuzlayacak hem de sistem hiç olmadığı kadar mükemmel çalışacaktır. Çünkü pahalı olan ve
hata yapan insandır. Durum böyle olunca Endüstri 4.0’ın istihdamı nasıl etkileyeceği ve insanın sistemin
neresinde yer alacağı bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu çalışmanın amacı; üretim süreçlerinin dijitalleşmesini sağlamaya odaklı Endüstri 4.0’ın, istihdam
düzeyi üzerinde oluşturacağı etkileri araştırmaktır. Bu kapsamda öncelikli olarak tarih boyunca yaşanan
endüstriyel devrimler hakkında bilgi verilmiş, daha sonra Endüstri 4.0 kavramı, teknolojik bileşenleri,
avantaj ve dezavantajları açıklanmıştır. Son olarak Endüstri 4.0’ın istihdam düzeyi üzerine olası etkileri
incelenmiştir.

ENDÜSTRİYEL DEVRİMLER
Endüstriyel devrimler, temelinde teknolojik gelişmelerin yer aldığı değişim ve dönüşüm dönemleridir.
Tarih boyunca üç büyük endüstri (sanayi) devrimi yaşanmıştır. Günümüzde ise dördüncü sanayi devrimi
olarak nitelendirilen Endüstri 4.0 gelişimini sürdürmektedir. Endüstrinin geçmişten günümüze gelince
kadar geçirdiği evreler aşağıda özetlenmektedir:
Şekil- 1: Endüstriyel Devrimler

Birinci Sanayi Devrimi
(Endüstri 1.0)

İkinci Sanayi Devrimi
(Endüstri 2.0)

•Su ve buhar
gücünün
yardımıyla
mekanik üretim
tesislerinin
ortaya çıkması

•Elektrik
enerjisinin
yardımıyla
imalatta iş
bölümü ve seri
üretimin ortaya
çıkması

Üçüncü Sanayi Devrimi
(Endüstri 3.0)
•Üretimi daha da
otomatikleştiren
elektronik ve bilgi
teknolojileri (BT)
sistemlerinin
kullanılmaya
başlanması

Dördüncü Sanayi Devrimi
(Endüstri 4.0)
•Siber fiziksel
sistemlerin
kullanılmaya
başlanması

Kaynak: Öztuna, 2017: 52.

Birinci Sanayi Devrimi (Endüstri 1.0): Endüstriyel anlamda ilk devrim, 18.yy’ın sonlarına doğru
İngiltere’de yaşanan bir takım teknolojik ve bilimsel gelişmeler çerçevesinde buhar gücü ile çalışan
makinelerin icat edilmesi ve fabrikalarda kullanılmasıyla başlamıştır (Taş, 2018: 1820). Buhar makinesi
ilk olarak 1712’de Thomas Newcomen tarafından icat edilmiş, daha sonra James Watt tarafından
geliştirilerek sanayide kullanıma uygun hale getirilmiştir. 1780’lere kadar sanayide su ve rüzgâr
gücünden yararlanırken bu tarihten itibaren güç kaynağı buhar olmuştur. Sanayi devriminden önce
üretim, hayvan gücü ya da kas gücü kullanılarak, basit aletlerle evde ya da atölyelerde yapılırken, sanayi
devriminden sonra üretim, makineler kullanılarak fabrikalarda yapılmaya başlamıştır (Günay, 2012: 6).
Üretimde, kas gücünün yerine makinelerin kullanılması ise işçi sınıfını ortaya çıkarmıştır (Işık ve Erol,
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2020: 89). Bu yeni icatlar ve teknolojik ilerlemeler, üretim sürecinde ve yöntemlerinde meydana
getirdiği değişiklikler sayesinde, daha hızlı ve kaliteli üretim yapılmasını sağlamış ve verimliliği
arttırmıştır.
İkinci Sanayi Devrimi (Endüstri 2.0): Endüstrileşme sürecinde ikinci büyük devrim ise 19.yy’ın
sonları ile 20.yy’ın başlarında, elektriğin ve montaj hattının sanayide kullanılması ile başlamıştır (Erden
Özsoy, 2018: 253). Endüstri 2.0, kömürün ve buhar gücünün yerini, petrol türevleri ve elektriğin aldığı
bir dönemdir. Elektrik teknolojisi, buhar gücü ile karşılaştırıldığında üretimin eskiye oranla daha fazla
artmasını sağlamıştır. Dolayısıyla dünya artık yeni bir konsept olan ‘seri üretim’ ile tanışma fırsatı
bulmuştur (Arslan, 2020: 5). Yani bu dönemin karakteristik özelliklerinden biri de elektriğin makinelere
transferi ile seri üretimin başlamış olmasıdır. Daha sonra seri üretimi takiben Henry Ford, otomobil
üretiminde üretim bandı sistemini geliştirmiş ve fabrikasında hareket eden montaj bandını uygulamaya
koymuştur (Işık ve Erol, 2020: 89). Fordizm adı da verilen hareketli montaj hattı sistemi sayesinde
üretim, ilgili ürün için özel olarak hazırlanmış makinelerde, standart bir şekilde, rekabetçi bir fiyatla
yapılabilmiştir (Çakmak, 2004: 238). Hareketli montaj hattı sistemi, üretim hacminin arttırılmasını
sağlayarak, maliyetleri azaltıp, fiyatları düşürmüştür yani üretimde verimlilik artmıştır. İkinci sanayi
devrimine zemin hazırlayan bir diğer faktör ise başta demiryolları olmak üzere diğer ulaşım yollarının
da gelişme göstermesidir. Bu sayede hammaddelere erişim ve üretilen ürünlerin yeni pazarlara
ulaştırılması daha da kolaylaşmıştır (Arslan, 2020: 5).
Üçüncü Sanayi Devrimi (Endüstri 3.0): 1970’li yılların başında programlanabilir makinelerin
geliştirilmesi üçüncü sanayi devriminin tetikleyicisi olmuştur (Soylu, 2018: 44). Bu dönemde mekanik
ve elektronik makinelerin yerini, dijital teknolojiye dayalı programlanabilir makineler almaya
başlamıştır. Dijital teknolojilerle birlikte iletişim teknolojilerinin de gelişmiş olması, değişen şartlara
hızla uyum sağlayabilme özelliği olan esnek üretim sistemine geçilmesini sağlamıştır (Ünlü ve Atik,
2018:436). Dijital teknolojiler sayesinde bilgisayar ve internetin hızla hayatımıza girmesi sebebiyle
üçüncü sanayi devrimi, ‘bilgisayar devrimi’ ya da ‘dijital devrim’ olarak da adlandırılabilmektedir
(Erden Özsoy, 2018: 253). Bu dönemde elektronik, bilgi teknolojileri (BT) ve internetin birlikte
kullanılmasıyla üretimde otomasyon sağlanmıştır. Geliştirilen programlanabilir mantıksal denetleyiciler
(PLC) sayesinde ise üretimde otomasyon ileri seviyelere taşınmış, böylece üretimde verimlilik
arttırılmıştır (Taş, 2018: 1822).
Her endüstri devrimi, üretim süreç ve yöntemlerinde önemli değişikliklere sebep olmuştur. Endüstri 1.0
ile üretimde makineleşmeye geçilmiş, Endüstri 2.0 ile seri üretime başlanmış, Endüstri 3.0 da ise
üretimde otomasyon sağlanmıştır. Bu üç devrim şu an içinde bulunduğumuz ve gelişimini devam ettiren
Endüstri 4.0 için zemin hazırlamıştır.

DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ: ENDÜSTRİ 4.0
Endüstri 4.0 kavramı ilk kez 2011 yılında Hannover Fuarı’nda telaffuz edilmiş, daha sonra 2012 yılında
Alman Hükümeti’nin oluşturduğu Endüstri Çalışma Grubu tarafından 2013 yılında yayınlanan nihai
raporda açıklanmıştır (Kılıç ve Alkan, 2018: 32). Endüstri 4.0, hızla gelişen teknolojisi sayesinde,
pazarın ihtiyaçlarını hızlı, esnek ve verimli bir anlayış ile karşılamaya çalışan sanayi reformu olarak
nitelendirilmektedir (Ersoy, 2016: 48).
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Literatürde Endüstri 4.0’ın farklı tanımlamaları vardır ancak özünde hepsi aynı içeriğe sahiptir. Endüstri
4.0, Bulut ve Akçacı (2017) tarafından; makinelerin, insan gücünün yerini alarak üretim süreçlerini
kendiliğinden yürütebilmesi, Şener ve Elevli (2017) tarafından; nitelik gerektirmeyen işleri
otomasyonlaştırarak, nitelik gerektiren işlerde ise uzmanlaşma sağlayarak katma değer oluşturma
devrimi, Büyüközkan ve Güler (2019) tarafından ise temelinde siber fiziksel sistemler ve nesnelerin
interneti teknolojilerini barındıran dördüncü sanayi devrimi olarak tanımlanmıştır. Tanımların özünde
insan faktörüne ihtiyacı azaltma ve dijitalleşme fikri vardır. Endüstri 4.0, bir dönüşüm paradigması
olarak da ifade edilebilir. Bu yeni endüstri paradigması ile insanı üretim sisteminden çekerek hatayı en
aza indirme, tüketicilerin değişen taleplerine cevap verebilecek esnek üretimi gerçekleştirebilme,
verimliliği maksimum düzeye çıkarabilme ve hızlı üretim gerçekleştirebilme amaçlanmaktadır
(Özkoku, 2020: 9).
Üçüncü sanayi devriminde kullanılan otomasyon sistemleri, Endüstri 4.0’ da daha akıllı ve işlevsel
duruma gelmiştir. Bu dönemde geliştirilen siber fiziksel sistemler, üretim süreçlerinde hızı, kaliteyi ve
verimliliği arttırmaktadır (Akkuşçu, 2019: 17). Siber fiziksel sistemlerde, siber yazılım modüllerini,
fiziksel ise sensörleri, aktüatörleri ve donanımları ifade etmektedir. Aktüatörler ve sensörler ile fiziksel
faaliyetlerle ilgili bilgiler toplanmaktadır (Yılmaz ve Duman, 2019:195).
Bu bilgilerden hareketle Endüstri 4.0’ın temel özellikleri beş başlık ile sıralanabilir: (Ünlü ve Atik, 2018:
436):








İş birliği: Üretim sürecinde yer alan tüm aktörlerin birbirleriyle devamlı ve sürdürülebilir bir
iletişim ve etkileşim halinde olması sağlanır. İnsanlar ve akıllı fabrikalar birbirleri ile etkileşim
ve iş birliği içindedirler.
Sanallaştırma: Gerçek ve sanal dünyanın birbirine yakınlaştırılabilmesi için, bir ürünün yaşam
döngüsü içerindeki her aşamasının internet üzerinden simülasyonlarının oluşturulmasıdır.
Merkezsizleşme: Üretim sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıkların giderilmesinde karar verme
yetkisine sahip yöneticilerin yerini siber fiziksel sistemlerin almasıdır. Burada hiyerarşik
sisteme karşı çıkılıp, tabandan-tavana kontrol anlayışı kabul edilmektedir.
Modülerlik: Fabrikaların değişen tüketici taleplerine uyum sağlayabilecek şekilde, esnek bir
dizayna sahip olmasını ifade etmektedir.
Gerçek Zamanlı Üretim: Fabrikalarda materyal akışının ihtiyaç kriteri baz alınarak
belirlenmesini, üretim ve stok sürelerinin en aza indirilmesini ifade etmektedir.

ENDÜSTRİ 4.0’IN TEKNOLOJİK BİLEŞENLERİ
Endüstri 4.0, dokuz teknolojik bileşene sahiptir ve bu bileşenler birbirleri ile entegrasyon kurarak,
üretim sürecinde istikrarı korurlar (Petekçi, 2021: 9). Bu bileşenler Şekil-2’de açıklanmaktadır:

238

Sanal Gerçeklik ve
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Siber Fiziksel
Sistemler

Nesnelerin
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Büyük Veri

Simülasyon

Şekil- 2: Endüstri 4.0’ın Teknolojik Bileşenleri

Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik
Sanal Gerçeklik; gerçek ortamın ya da durumların bilgisayarda oluşturulan simülasyonu ile kullanıcıyı
dünyadan soyutlayarak, yapay bir gerçekliğin sunulmasıdır (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
2018: 28-29). Örneğin; bir fabrikada makinelerin servis ve bakımından sorumlu olan personel, sanal
ortamda aldığı eğitimle, gerçekte göremeyeceği parçaları bile gözlemleyebilmektedir. Artırılmış
gerçeklik ise nesnelerin ya da ortamın, bilgisayarlar aracılığıyla oluşturulan ses, görüntü veya grafik gibi
bileşenler ile zenginleştirilmesidir. Artırılmış gerçeklik ile nesne veya ortama derinlik katmak
istenmektedir (Arslan, 2020: 25). Örneğin; Simülatörler. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik üretim
sürecinde zaman ve maliyet açısından avantaj sağlamaktadır.
Akıllı Fabrikalar
Endüstri 4.0’ın temel yapı taşı olan akıllı fabrikalar, üretim sisteminde insanın olmadığı, nesnelerin
interneti aracılığıyla makinelerin, robotların otonom olarak birbiri ile iletişim kurabildikleri fabrikalardır
(Görçün, 2017: 190). Bu fabrikalarda üretim ağırlıklı olarak makineler ve robotlar tarafından
yapılmaktadır. Karmaşık üretim süreçleri hızlı ve problem yaşamadan yürütülebilmektedir. Bu
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fabrikaların imal ettiği ürünler hatasız ve uzun ömürlü olmaktadır (Özkoku, 2020:13). Akıllı
fabrikalarda işçiler için risk oluşturacak faaliyetlerin makineler ve robotlar tarafından yapılması iş
güvenliği ve işgücü maliyetlerini düşürecektir. Ayrıca üretimin kesintisiz gerçekleştirilmesi, kaynak
israfını azaltacak ve verimliliği arttıracaktır (Arslan, 2020: 23).
Siber Güvenlik
Üretim sürecinin herhangi bir sorunla karşılaşmadan, kesintisiz sürdürülebilmesi ve etkinliğini
koruyabilmesi için ağ kanalıyla yürütülen sürece dışarıdan bir müdahalenin olmaması gerekmektedir.
Bu kapsamda işletmeler; bilişim teknolojilerinin etkinliğini sürdürebilmek, üretimde kullanılan
bileşenlerin arasındaki iletişimin sekteye uğramasına ve bulut teknolojisinde depolanan dataların üçüncü
şahısların eline geçmesine engel olabilmek için siber güvenliğe karşı önlem almaktadırlar (Petekçi,
2021:9).
Nesnelerin İnterneti
Endüstriyel internet olarak da bilinen nesnelerin interneti (IoT), akıllı teknolojilerin (akıllı fabrikalar,
akıllı ürünler vb.) temelini oluşturmaktadır. Farklı kaynaklardan dataların toplanmasını, çoğaltılmasını
ve düzenlenmesini ifade etmektedir. Nesnelerin interneti: fiziksel dünyada yer alan nesnelerin, içlerine
yerleşik olan sensörlerin, kablolu ya da kablosuz bağlantılarla internete bağlanmalarına imkân tanıyan
bir sistemdir. Nesnelerin interneti ağında data toplamayı sağlayan cihaz sensörlerdir (Soylu, 2018: 46).
Simülasyon
Benzetim olarak da adlandırılan simülasyon; gerçek sistemin yapısını ve davranışını anlamak için
gerçek dünyada var olan bir fiziksel sisteme ait verilerin sanal ortama taşınması ile gerçek sistemin
özelliklerini görebilme imkânı tanıyan bir modelleme yöntemidir. Simülasyonun amacı;
karşılaşılabilecek olasılıkların sanal dünyada gözlenebilmesini ve bu doğrultuda gerekli ön hazırlıkların
yapılabilmesini sağlamaktır (Çelen, 2017: 10).
Büyük Veri
Veri, bilgi anlamına gelir ve insanların bir şeyi anlayıp, onunla ilgili fikir yürütebilmesi için bilgi sahibi
olması yani elinde konuya ilişkin verilerin olması gerekir. Günümüzde her şey bir veri niteliğine sahiptir
ve gelecek zamanda bu verilerin önemi daha da artacaktır. Bu kapsamda büyük veri; kitle iletişim
araçları, sosyal medya gönderileri vb. birçok kaynaktan elde edilen verilerin (bilgilerin), mantıklı bir
şekilde analiz edilip, bir yargıya varılacak şekilde yorumlanması olarak tanımlanabilir. Büyük veride
esas olarak iki amaç vardır: verilerin toplanması ve analiz edilmesidir. Bu amaçların sonucu yorum
yapabilme imkânı vermesidir (Özkoku, 2020:10).
Siber Fiziksel Sistemler
Siber fiziksel sistemler (CPS), gerçek ve sanal dünyayı bir araya getirerek, akıllı nesnelerin birbirleriyle
iletişimde olduğu ve birbirleriyle etkileşime girdiği internete bağlı bir dünya oluşturmaktır (MÜSİAD,
2017:68). Sensörlere dayalı bu sistemler, internet aracılığıyla gerçek dünyadaki hareketleri toplamayı
ve küresel olarak nesnelerin birbirleriyle etkileşimini kapsamaktadır (Alçın, 2016: 23). Bu sistemler
internet bağlantısı ile veri alışverişinde bulunulmasını sağlamaktadır.
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Üç Boyutlu Yazıcılar
Üç boyutlu yazıcılar, dijital ortamdaki üç boyutlu verileri, elle tutulabilecek nesneler haline getiren
makinelerdir (EBSO, 2017:7). İşletmeler üretecekleri ürünlerin ilk örneklerini 3D yazıcılar ile
oluşturduktan sonra üretime başlamaktadırlar. Bu teknoloji işletmelerin stok maliyetlerinde azaltma
sağlayacaktır (TÜSİAD,2016: 29).
Bulut Bilişim Sistemleri
Bulut Bilişim, internet destekli bir bilgi işleme sistemidir. Bilgilerin yani verilerin internet aracılığıyla
bilgisayarlarda düşük depolama maliyetleri ile depolanmasını ifade eder (Özkoku, 2020: 11). Bulut
bilişim sistemleri internetin varlığı halinde, dünyanın neresinde olduğunun bir önemi olmadan verilere
ulaşımı sağlayacak esnek bir yapıya sahiptir.
Endüstri 4.0’ın temelinde, kendi kendini kontrol edebilen makineler ve üretim sistemleri vardır. Endüstri
4.0, üretim sistemlerinden insanın (kas gücünün) çekilmesiyle fabrikaların akıllı hale getirilmesini,
üretim süreçlerinde sorunları ve hataları en aza indirerek bir standardizasyon sağlamayı
hedeflemektedir. Bu şekilde kaynak israfının önüne geçilecek, maliyetler azaltılacak ve üretimde
verimlilik sağlanabilecektir. Söz konusu teknolojiler, Endüstri 4.0’ın bu hedeflere ulaşmasını ağlayacak
temel bileşenlerdir. Günümüzde işletmelerin bu teknolojileri kullanması, küresel rekabet ortamında var
olmalarını ya da varlıklarını devam ettirmelerini sağlayabilmeleri için ön koşuldur.

ENDÜSTRİ 4.0’IN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI
Endüstri 4.0, sanayinin gelişme kaydederek ilerleyebilmesi konusunda pek çok fayda sağlarken,
beraberinde getirdiği bazı dezavantajları ve zorluklarda vardır.
Avantajları (Taş, 2018: 1825):








Sistemin takibinin ve buna bağlı olarak arızaların tespitinin kolaylaşması
Müşteri taleplerine odaklı esnek üretim sistemi ile artan müşteri memnuniyeti
Kaynak verimliliğinin sağlanması
Maliyetlerin düşürülmesi
Kaynak tasarrufu sağladığı için sistemin çevre dostu olması
Üretimde otonom makine ve robotların kullanılması ile hata oranının düşmesi
Yeni hizmet ve iş kollarının gelişmesi

Dezavantajları (Arslan, 2020: 12; Soylu, 2018: 49)






241

Teknolojiye aşırı bağımlı olduğu için en ufak değişimin bile etkisinin büyük olması
Ar-Ge, yatırım, işgücü gibi standartları içeren başarı faktörlerine bağlı olması
Siber güvenlik ve veri gizliliği konusundaki tehditler
Kas gücüne olan talebin azalmasıyla vasıfsız işgücünün açıkta kalması
Nitelikli işgücüne ihtiyacın artması ve öğrencilerin gerekli yeterliliklerle mezun edilmesi
zorunluluğu



Rekabet verilerini ve dışarıya ait verilerin kullanımını düzenleyen yasal düzenlemelerin
yetersizliği

ENDÜSTRİ 4.0’IN İSTİHDAM DÜZEYİNE OLASI ETKİLERİ
Yaşanan her sanayi devrimi, üretim süreçlerini ve yöntemlerini değiştirirken aynı zamanda insan
hayatını da etkilemiştir. Çünkü insan ile üretimi, insan ile iş yaşamını birbirinden ayırmak mümkün
değildir. Şu an içinde bulunduğumuz Endüstri 4.0 süreci de dijitalleşme ile üretimde otomasyonu
sağlayarak işlerin kas gücüne daha az ihtiyaç duyularak yürütülmesine imkân tanımaktadır. Bu
kapsamda Endüstri 4.0’ın istihdama dair en önemli sonucu kas gücü ile yapılacak işlerin beyin gücüne
dönüşecek olmasıdır.
Endüstri 4.0’ın getirdiği teknolojilerle, üretim sürecinde kas gücünün yerini makinelerin alacak olması
istihdamın bu durumdan nasıl etkileneceği konusunda akılda soru işaretleri oluşturmaktadır. Konuya
dair yapılan araştırmalara göre bu sorulara verilebilecek net bir cevap yoktur çünkü istihdamın nasıl
etkileneceği tamamen ekonominin yapısına bağlıdır (Ünlü ve Atik, 2018: 443). Endüstri 4.0’ın istihdam
üzerine olası etkilerini tartışan çalışmalar iki temel eksende toplanmaktadır. Bunlardan biri Endüstri 4.0
ile yeni iş kollarının ve çalışma alanlarının artmasına bağlı olarak istihdam düzeyinin de artacağını ileri
süren iyimserler, diğeri ise kas gücünün üretimde azaltılmasına paralel olarak istihdam düzeyinin de
azalacağını ileri süren kötümserlerdir. İyimserler; kısa vadede istihdamda daralma gerçekleşeceği ama
bu daralmanın geçici olduğu ve uzun vadede istihdam düzeyinde artış yaşanacağını ileri sürmektedirler.
Ayrıca uzun vadede nitelikli iş gücünün artacağı düşünülmektedir. Vasıfsız/niteliksiz işgücünün ise orta
ve uzun vadede ortaya çıkacak yeni iş modelleri ve çalışma alanları ile piyasada varlığını
sürdürebileceklerini öne sürmektedirler. Kötümserler ise fabrikalarda kas gücünün yerini robotların ve
makinelerin alacak olmasının istihdam düzeyinde düşüşe neden olacağını ileri sürmektedirler (Doğru ve
Meçik, 2018: 1587). Özellikle kısa vadede düşük ve orta düzeyde beceri gerektiren sektörlerde çalışan
birkaç milyon kişinin işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağı düşünülmektedir. İşini kaybeden
kesimde bulunanlar farklı sektörlere yönelebilirler ancak bu sefer de yeterli eğitime sahip olmama
engeliyle karşılaşacaklardır (Erden Özsoy, 2018: 258). Savunulan düşünceler farklı olsa da iyimser ve
kötümser yaklaşımların ortak paydada buluştuğu bir nokta vardır o da işgücünün mutlaka nitelikli hale
gelmesi gerektiğidir. Görüldüğü üzere istihdam düzeyinin nasıl etkileneceği net bir şekilde
cevaplanamamaktadır. Ancak yapılan araştırmalar doğrultusunda gelecekte nasıl bir değişim ve
dönüşüm yaşanabileceği hakkında tahminler yürütülebilir. World Economic Forum (2020) tarafından
yayınlanan ‘The Future of Jobs’ raporunda, ankete katılan iş adamlarının %84’ünün iş süreçlerinin
otomasyonunu (dijitalleşmesini) hızlandıracakları ve uzaktan çalışma yapısına ağırlık verecekleri
belirtilmiştir.
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Şekil- 3: 2020-2025 Yılları Arasında İnsanlar ve Makineler Tarafından Gerçekleştirilen Görev Payları
Kaynak: Doğanay, 2020: 8.

Şekil-3’te 2020-2025 yılları arasında insanlar ile makinelerin görev dağılımında yaşanacak
değişikliklere baktığımızda ise işlerin ilerleyen zamanlarda ağırlıklı olarak makinelere devredileceği
görülmektedir.

Ayrıca aynı raporda, sektörler arasında talebi artan ve azalan meslekler Tablo-1’de özetlenmiştir:

Tablo- 1: Sektörler Arasında Talebi Artan ve Azalan ilk 20 İş Rolü
Talebi Artan

Talebi Azalan

1

Veri Analistleri ve Veri Bilimciler

1

Veri Giriş Görevlileri

2

Yapay Zekâ ve Makine Öğrenimi
Uzmanı

2

İdari ve İcra Sekreteri

3

Büyük Veri Uzmanı

3

Muhasebe, Defter Tutma ve Bordro Memuru

4

Dijital Pazarlama ve Veri Uzmanı

4

Muhasebeciler ve Denetçiler

5

Proses Otomasyon Uzmanı

5

Montaj ve Fabrika İşçileri

6

İş Geliştirme Uzmanı

6

İşletme Hizmetleri ve Yönetim Yöneticileri
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7

Dijital Dönüşüm Uzmanı

7

Müşteri Bilgileri ve Müş. Hizmetleri
Çalışanları

8

Bilgi Güvenliği Analisti

8

Genel ve Operasyon Yöneticileri

9

Yazılım ve Uygulama Geliştiricileri

9

Mekanik ve Makine Tamircileri

10

Nesnelerin İnterneti (IoT) Uzmanı

10

Malzeme Kayıt ve Stok Tutma Görevlisi

11

Proje Yöneticisi

11

Finansal Analistler

12

İşletme Hizmetleri ve Yönetim
Yöneticileri

12

Posta Servisi Memuru

13

Veritabanı ve Ağ Uzmanları

13

Satış Temsilcisi, Toptan ve İmalat Tech. Ve
Sci Ürünler

14

Robotik Mühendisi

14

İlişki Yöneticileri

15

Stratejik Danışman

15

Banka Veznesi ve İlgili Katipler

16

Yönetim ve Organizasyon Analistleri

16

Kapıdan Kapıya Satış, Sokak Satıcıları

17

FinTech Mühendisi

17

Elektronik ve Telekom Kurulumcuları ve
Tamircileri

18

Mekanik ve Makine Tamircileri

18

İnsan Kaynakları Uzmanı

19

Organizasyonel Gelişim Uzmanları

19

Eğitmen

Risk Yönetimi Uzmanı

20

İnşaat İşçisi

20
Kaynak: Wold Economic Forum, 2020.

Tablo-1’de görüldüğü üzere teknolojik gelişmeler bazı iş kollarının yavaş yavaş yok olmasına neden
olurken yeni iş kollarının da ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda insanların işlerini
kaybedeceklerini değil de iş tanımları ve mesleklerinin değişeceğini ifade etmek gerekir. Eskiden bir
kişinin işveren tarafından tercih edilmesi için işi kolay öğrenmesi ve gerekli eğitimleri almış olması
yeterliyken, günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle Alfa olarak da ifade edilebilen personeller ön plana
çıkmaktadır. Alfa personel, kas gücünden çok beyin gücünü kullanabilen, karakteristik özellikleri
doğrultusunda bazı yeteneklere (liderlik yapabilme, risk alabilme, takım çalışmasına uyum
sağlayabilme, zaman yönetimi vb.) sahip olan kişilerdir (Taş ve İnci, 2020: 124). Çalışanda aranan
yetenek ve yetkinliklerin değişmesi, mesleklerde değişikliklerin başladığını açıkça göstermektedir.
Endüstri 4.0, yüksek teknolojilerin kullanıldığı bir devirdir. Günümüzde ülkelerin küresel rekabet
ortamında pay sahibi olabilmesi için bu devri ıskalamaması gerekir. Çünkü sanayi ülkelerin
büyümesinde önemli bir faaliyet alanıdır ve bu alandaki son teknolojilere uyum sağlamak sanayinin
gelişmesini sağlayacaktır. Gelişen sanayi ise daha fazla istihdam anlamına gelir. Bu kapsamda Endüstri
4.0’ın istihdamı olumlu ya da olumsuz etkilemesi ülkelerin teknolojik gelişmelere uyum sağlamasıyla
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da ilgilidir. Endüstri 4.0 teknolojilerini üretim süreçlerinde etkin bir şekilde kullanabilen ülkelerde
istihdam düzeyi artarken, teknolojilerden geri kalmak istihdamı olumsuz etkileyecektir.
Endüstri 4.0’dan önce gelişen teknolojiler, ‘teknolojik işsizlik’ oluşturmamıştır fakat gelişen teknolojiye
uyum sağlayamayan çalışanlar işini kaybetmişlerdir (Özkoku,2020: 58). Teknolojinin ilerlemesini
durdurmanın imkânı yoktur. Bu nedenle teknolojik gelişmelerden olumsuz etkilenmemek için hızlı bir
şekilde işgücüne nitelik kazandıracak eğitim ve istihdam politikaları devreye alınmalıdır.

SONUÇ
Endüstriyel devrimler, temelinde teknolojik gelişmelerin yer aldığı değişim ve dönüşüm dönemleridir.
Tarih boyunca üç büyük endüstri devrimi yaşanmıştır. Bu üç devrim, üretim süreçlerinde ve
yöntemlerinde köklü değişikliklere neden olmuş ve günümüzde dördüncü sanayi devrimi olarak
nitelendirilen Endüstri 4.0’ın da zeminini hazırlamıştır. Endüstri 4.0, sanayide yüksek teknolojilerin
kullanılması temeli üzerine konumlandırılmış ve dijitalleşme ile üretimde otomasyonu sağlamıştır.
Endüstri 4.0’da temel amaç; üretim süreçlerinde, kas gücünün yerine akıllı makinelerin ve robotların
kullanılmasını sağlamaktır çünkü pahalı olan ve hata yapan insandır. İnsanın (kas gücünün) sistemden
çekilmesi ile hatasız, standart ve verimli bir üretim gerçekleştirilebilecektir. Endüstri 4.0’ın dayandığı
teknolojik bileşenler (Sanal ve artırılmış gerçeklik, akıllı fabrikalar, siber güvenlik, nesnelerin internetiIoT, simülasyon, büyük veri, siber fiziksel sistemler-CPS, üç boyutlu yazıcılar ve bulut bilişim
sistemleri) bu amacı gerçekleştirmek için kullanılmaktadır. Günümüzde işletmelerin bu teknolojileri
kullanması, küresel rekabet ortamında var olmalarını ya da varlıklarını devam ettirmelerini
sağlayabilmeleri için ön koşuldur.
Ülkelerin teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilmesi istihdam düzeyini de etkilemektedir. Teknolojik
ilerlemelere bağlı olarak gelişen üretim sistemleri, üretim hacmini arttıracak ve sanayinin gelişmesini
sağlayarak yeni istihdam alanları oluşturacaktır. Bu kapsamda üretim süreçlerinde gelişen teknolojileri
kullanan ülkelerin istihdam düzeylerinde artış olurken, küresel rekabet ortamında bu teknolojilerden
geri kalan ülkelerde ise istihdam düzeyi olumsuz etkilenecektir.
Endüstri 4.0 sürecinde kas gücünün yerine akıllı makine ve robotların kullanılacak olması, insanlarda
istihdamın nasıl etkileneceği konusunda merak ve endişe de oluşturmuştur. Endüstri 4.0’ın istihdam
üzerine olası etkilerini tartışan çalışmalar iyimserler ve kötümserler olmak üzere iki temel eksende
toplanmaktadır. İyimserler, kısa vadede insanların işlerini kaybedeceklerini ama yeni iş kollarının ve
çalışma alanlarının artmasına bağlı olarak orta/uzun vadede istihdam düzeyinin de artacağını ileri
sürerken, kötümserler kas gücünün üretimde azaltılmasına paralel olarak istihdam düzeyinin de
azalacağını savunmuşlardır. Kötümserlere göre işlerini kaybedenler farklı bir sektöre yönelebilir ama
bu sefer de yeterli eğitime sahip olmama engeliyle karşılaşacaklardır.
Yapılan araştırmalar da teknolojik gelişmelerin, bazı iş kollarını yok ederken buna karşılık yeni iş
kollarının ortaya çıkmasını sağlayacağını göstermektedir. Bu doğrultuda insanların işlerini
kaybedeceklerini değil de iş tanımları ve mesleklerinin değişeceğini ifade etmek gerekir. Yeni iş kolları
ise çalışanlarda farklı yetenek ve yeterlilikler gerektirecektir.
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Özetle; Endüstri 4.0, getirdiği yeni teknolojiler ile hem üretim sürecini ve yöntemlerini değiştirmekte
hem de istihdam düzeyini etkilemektedir. Bu yeni dönemde bazı meslekler yok olacak ama yeni
meslekler ile yeni istihdam alanları da oluşacaktır. Burada istihdam düzeyini belirleyen temel faktörler
teknolojiye uyum sağlayabilme ve eğitimdir. Bu nedenle yaşanan gelişmelerden olumsuz etkilenmemek
için hızlı bir şekilde işgücüne nitelik kazandıracak eğitim ve istihdam politikaları devreye alınmalıdır.
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Wykorzystanie
Technologii
NFC
Na
Przykładzie Projektu Edukacyjnego AGH
Leanline
Using NFC Technology on the Example of the AGH Leanline Educational Project
Anna KONEFAŁ
Faculty of Civil Engineering and Resource Management, AGH University of Science and Technology
in Cracow, Students Research Group Management, Poland

Katarzyna STYK
Msc. Eng., W Faculty of Civil Engineering and Resource Management, AGH University of Science
and Technology in Cracow, Students Research Group Management, Poland

Abstrakt
Podczas wystąpienia zaprezentowane zostanie wdrożenie technologii komunikacji bliskiego zasięgu
(NFC) w projekcie edukacyjnym z zakresu Lean Management, w ramach którego prowadzona jest
symulacja realnego procesu produkcyjnego. Rozwiązanie oparte na NFC pozwala usprawnić proces
zbierania i przetwarzania danych w zakresie ogólnego czasu produkcyjnego, czasów produkcyjnych
poszczególnych sztuk wyrobu gotowego, a także pozwala na kontrolę kolejki logistycznej. W
prezentacji uwzględniono założenia metodologii Lean Manufacturing jako współczesnej metody
zarządzania. Następnie wskazano na rozwój technologii w związku z kolejnymi rewolucjami
przemysłowymi, by kolejno wskazań na kolejne etapy rozwoju technologii komunikacji bliskiego
zasięgu i przedstawić przebieg wdrożenia technologii NFC do symulacji linii produkcyjny.

Abstract
The speech will present the implementation of Near Field Communication (NFC) technology in an
educational project in the field of Lean Management, which includes the simulation of a real production
process. The NFC-based solution allows streamlining the process of data collection and processing in
terms of overall production time, production times of individual pieces of the finished product, and also
allows control of the logistics queue. The presentation takes into account the assumptions of Lean
Manufacturing methodology as a modern management method. Next, the development of the
technology in connection with subsequent industrial revolutions was pointed out, in order to further

249

indicate the next stages of development of the technology of short-range communication and present the
course of implementation of NFC technology for simulation of production lines.
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Abstrakt
W obecnym czasie praca zdalna jest popularnym tematem wśród firm ze względu na sytuację
epidemiczną SARS-COV2 panującą od marca 2020 roku (do chwili obecnej 1,5 roku). Praca zdalna jest
stosunkowo nowym terminem prawnym określającym formę pracy wykonywanej poza jednostką
organizacyjną pracodawcy, jednak inne jej odmiany jako home office były często stosowaną formą
pracy. Rozpoczęcie pracy w formie zdalnej wiąże się z wieloma wyzwaniami dla pracowników oraz
pracodawców. Pojawia się również wiele pytań związanych z poziomem efektywności pracownika,
jakości wykonywanej przez niego pracy, ergonomii nowego miejsca pracy czy samopoczucia.
W celu odpowiedzenia na powyższe pytania oraz dokładnego zbadania poziomu satysfakcji firm z
szeroko pojętej branży produkcyjnej z przejścia na formę zdalną, Studenckie Koło Naukowe
Zarządzanie podjęło się przeprowadzenia badania różnic w efektywności pracowników przy stosowaniu
pracy zdalnej, którego wyniki zaprezentowane zostaną podczas wystąpienia.
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Abstract
Remote working is a popular topic with companies at the moment due to the SARS-COV2 outbreak
situation prevailing from March 2020 (1. 5 years to date). Remote working is a relatively new legal term
for a form of work performed outside of an employer's business unit, but other variations of it as home
office have been a frequently used form of work. Starting to work remotely comes with many challenges
for employees and employers. There are also many questions related to the level of efficiency of the
employee, the quality of his work, the ergonomics of the new workplace or his well-being.
In order to answer these questions and to accurately examine the level of satisfaction of companies in
the broadly defined manufacturing industry with the transition to a remote form of work, the Student
Association of Management Science has undertaken to conduct a study of differences in employee
effectiveness in the use of remote working, the results of which will be presented during the speech.
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Ortaçağ Hristiyan Felsefesi Kapsamında
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Felsefesi
ile
Hristiyanlığı
Uzlaştırma
Girişimleri: Augustinus ve Aquinas
Attempts of Reconciling Ancient Greek Philosophy, Deemed as a Pagan Tradition, with
Christianity in The Context of Medieval Christian Philosophy: Augustine and Aquinas

Ekin KAYNAK ILTAR
Sorumlu yazar, Dr. Öğr. Üyesi, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye. E-mail: ekinkaynak@akdeniz.edu.tr

Emre ATEŞ
Akdeniz Üniversitesi, Türkiye. E-mail: emre.ats@yahoo.com

Öz
Geç Antikçağ’ın sonlarında ortaya çıkan Hristiyanlığın tüm Ortaçağ’ı etkisi altına aldığı açıkça
görülmektedir. Manastırcılıkla birlikte araştırma, çeviri, yazın gibi bilimsel etkinlikler sistemli bir
biçimde yürütülmeden önce Hristiyanlığın İsa’dan sonraki döneminde Hristiyanlar kendilerini hem
Yahudilerden hem de paganlardan soyutlamaya çalışmıştır. Çoğunluğu pagan olup sonradan
Hristiyanlığı seçen birçok din görevlisi almış oldukları klasik eğitimin birikimiyle birçok eser vermiş,
özellikle retorik bilgileriyle inananlar topluluklarını yönlendirmiştir. Bu din görevlilerinden çoğu
aldıkları klasik eğitime karşın pagan kültür ve geleneklerinin Hristiyan öğretileriyle çeliştiği
gerekçesiyle sürdürülmemesini öğütlemiştir. Ortaçağ Hristiyan felsefesinin Patristik dönem
filozoflarından kabul edilen Tertullianus ya da Origenes gibi önde gelen isimler pagan geleneğinin
önemli bir parçası olarak gördükleri felsefe ile Hristiyanlığın uzlaştırılmasına olumsuz bakmış olsa da
hem Patristik dönemde hem de Skolastik dönemde onların görüşlerini paylaşmayıp Hristiyan
öğretileriyle felsefeyi uzlaştırma üzerine çokça emek vermiş din görevlisi filozoflar da bulunmaktadır.
Patristik felsefenin zirvesi olarak görülen ve Plotinus’un öncülüğünü yaptığı Yeni Platoncu görüşlerden
etkilenerek aldığı klasik eğitim sayesinde Hristiyanlığı felsefe ile açıklama girişiminde bulunmuş olan
Augustinus ve Aristoteles etkisinde görüşlerini bildiren Aquinas bu konuda gösterilebilecek en önemli
örneklerdir.
Dolayısıyla bu çalışma Hristiyanlık ve bir pagan geleneği kabul edilen felsefenin bir noktada
uzlaştırılması, inancın felsefe aracılığıyla açıklanması girişimlerini Augustinus ve Aquinas temelinde
ele alacaktır. Bunun için öncelikle Ortaçağ Hristiyan felsefesi gelenekleri genel hatlarıyla ele alınacak
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ve bu anlatımın içine Yeni Platonculuk da dahil edilecektir. Daha sonra Augustinus’un felsefi anlayışı
aktarılarak varlık ve bilgi hakkındaki görüşleri ile inancını ne ölçüde felsefeyle uzlaştırabildiği
tartışılacaktır. Devamında Aquinas’ın felsefi anlayışı bir kompozisyon içerisinde sunulacak ve ne ölçüde
Aristoteles’ten etkilendiği irdelenecektir.
Anahtar kelimeler: Antik Yunan Felsefesi, Akdeniz Ortaçağ Felsefesi, Plotinus, Augustinus, Aquinas.

GİRİŞ
Ortaçağ, genellikle karanlık bir dönem olarak bahsedilse de felsefe tarihi açısından son derece önemli
ve zengin içerik barındıran bir dönem olmuştur. M.S. II. Yüzyıl ile XV. Yüzyıl arasında kalan bu dönem,
kendi içerisinde dört farklı felsefi gelenek oluşturmuştur:
1- Batı’da gelişen ve Latince olarak aktarılan Hristiyan felsefesi
2- Doğuda Arap diliyle ifade edilmiş olan İslam felsefesi
3- Hem Hristiyan toplumlarda hem de İslam toplumlarında İbranice olarak ifade edilmiş olan Yahudi
felsefesi.
4- Hristiyan Bizans İmparatorluğu içinde Yunanca ifade edilmiş olan Bizans felsefesi.
Ortaçağ felsefesi, bu dört ayrı geleneğe ayrılmış gibi görünse de aslında bir bütünlük ihtiva etmektedir.
Zira bu geleneklerin hepsi de ortak bir miras olan Antik Yunan felsefesi geleneğini paylaşmışlardır. Bu
dört geleneğin bir bütünü oluşturmasının bir diğer sebebi olarak da birbirleriyle olan etkileşimleri ve
birbirlerinden etkilenmişlikleri gösterilebilir. Zira Yahudi felsefesi, okudukları İslam felsefesi
filozoflarından önemli derecede etkilenmişlerdir. Keza yine İslam felsefesinin Antik Yunan felsefesinin
mirasını takip etmesi ve bu dönemde verilmiş eserleri kendi dillerine çevirmeleri; bu çevirilerin ise Batı
Hristiyan felsefesine geçişi ile başlayan Rönesans hareketi, bu dört geleneğin aslında bir bütünü
oluşturduklarını gösterir niteliktedir. Bu dört gelenek de vahye dayalı tek tanrılı dinlerin hakim olduğu
kültürlerin birer parçalarıdır ve felsefe ile teoloji ilişkisi üzerine bir felsefe geliştirmeleri bakımından da
bir ortaklıkları söz konusudur.

1. YENİ PLATONCULUK
Platon’un ölümü üzerine Antik Yunan’da Aristoteles oldukça etkili olmuştur ve sonrasında yerini
Platon’un etkisi altında gelişen Yeni Platonculuğa bırakmıştır.
17. yüzyıla gelene kadar öncelikle Akdeniz, sonrasında Batı Hristiyan dünyasının felsefi gelişimine
önemli derecede etki etmiş olan Yeni Platonculuk, kendisine görev edindiği felsefi-teolojik modeli ile
hem geç dönem Yunan felsefesine hem de Ortaçağ Batı Hristiyan dünyasını etkilemekle kalmamış,
Ortaçağ içerisinde diğer gelenekler olan Yahudi ve İslam felsefelerini ve bu geleneklerin filozoflarını
da oldukça etkilemiştir. Ortaçağ İslam felsefesinde Antik Yunan felsefesinin izlerini en çok taşıyan
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isimlerden birisi olan Farabi’de Yeni Platoncu anlayışın izlerini görmek mümkündür. Keza İbn-i Sina’da
da Yeni Platonculuk görülmektedir. Bu etkileşimlerin bir sonucu olarak Antik Yunan felsefesi bir doğa
felsefesi olarak doğmuş olsa dahi, Ortaçağ’a gelindiğinde teolojik yaklaşımlarla ele alınan bir felsefe
geleneği olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yeni Platonculuğun en önemli temsilcisi olan Plotinus’un temel hedefi de dinsel problemleri felsefenin
göbeğine yerleştirmektir. Bu noktada Platon’un felsefesinden oldukça etkilenen Plotinus, kendisini
Platon’un bir yorumcusu olarak görmekteydi. Ancak Plotinus’u, Platon’un ahlak ya da politika üzerine
fikirleri değil; idealar kuramı üzerinden metafizik ve ontolojik fikirleri oldukça etkilemiştir. Platon’un
idealar kuramında görülmektedir ki esas bilgi, tümellerin bilgisidir ve tikeller birer yanılsamadır ve
hakikatin bilgisini vermemektedir. Platon’un varlık üzerine olan bu fikirlerini teolojik bakımdan ele alan
Plotinus, Ortaçağ’a gelindiğinde tümeller problemine Platoncu bir bakışın temellerini atmıştır.
Yunan Felsefesinin sonuyla birlikte Ortaçağ’a zemin hazırlamış Plotinus’un hayatı hakkındaki tüm
bilgiler öğrencisi Porpyrios aracılığıyla bilinmektedir. Zira Plotinus, kendi hayatı ve nerede, ne zaman
doğduğu gibi bilgiler üzerine hiçbir zaman konuşmamış, bir yapıt ortaya koymamıştır. Plotinus, hiçbir
zaman kitlelere etrafında toplama çabası içinde olmamıştır ve dersleri herkese açıktır. Öğrenmek isteyen
herkes bu derslere katılım sağlayabilmektedir.
Plotinus’u büyük ölçüde Platon’un felsefi fikirleri etkilemiş olsa da kendisi, farklı filozofların
fikirlerinden de etkilenmiştir. Aristoteles’in Tanrı’nın evrene karşı bir ilgisi ve inayeti olmadığını kabul
etmesinden yola çıkan Plotinus, Tanrı’nın evren üzerindeki etkilerini tanımlama yoluna gitmiştir.
Plotinus’a göre felsefenin asıl amacı, ruhun özüne kavuşmasını sağlamak ve ilk sebebiyle birleşmesini
gerçekleştirmektir. Yeni Platonculuğun bir mistisizm olarak görülme sebeplerinden biri de varlığın
ilkesi olan gerçekliğe ulaşma noktasında gösterdiği çabadır. Bu gerçeğe ulaşmanın yolu akıl olarak
bilinse de Plotinus’a göre sözü edilen varlık özü neticesinde akılsak değil, akıl üstü bir varlıktır.
Plotinus’un asıl hedeflediği, Aristoteles’te gördüğümüz varlığın sırf kendisi için ne olduğunun
bilinmesinden daha öte bir şeydir, İslam dünyasının tasavvuf anlayışında görülen Tanrı ile birleşmek,
Tanrı’nın birliği içinde yer edinmek Plotinus’un asıl hedefidir.
Plotinus’ta sıkça görülen “Bir” kavramı, var olanların tümünün aslında tek bir özden olduğu anlamına
gelmektedir. Duyusal dünyayı dışarıda bıraktığımız noktada akıl ve ruh da dahil olmak üzere her şey
Tanrı’nın parçalarıdır ve Tanrı’dan çıkmış, Tanrı’dan taşmışlardır. Dolayısıyla Plotinus’ta var olan tek
şeyin Tanrı olduğu fikri açıkça görülmektedir. Geri kalan her şey ise Tanrı’nın taşmasından meydana
gelmektedir ki İslam felsefesinde “südur” kavramı ve tasavvuf anlayışı ile de bu fikirlerle
karşılaşmaktayız. Bu noktada Platon’un idealar kuramı ve tikellerin bilgisinin idealar dünyasındaki
özlerinin birer yanılsamaları olması da bu “Bir” kavramının temelleri olarak görülebilir.

2. ORTAÇAĞ FELSEFE GELENEĞİ
Ortaçağ felsefesi temeli bakımından Hristiyanlığın ilkeleri ile felsefenin ilkelerini ve akılcılığı
barıştırma çabası olarak görülebilir. Antik Yunan felsefesinin sonu itibariyle özellikle Yeni Platoncu
anlayış ve onun takipçileri Antik Yunan felsefesini muhafaza etmiş ve bu felsefeyi teolojik kavramlarla
harmanlama çabası içinde olmuşlardır.
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Avrupa’nın IV. Yüzyıl itibariyle barbar saldırıları altında olması dolayısıyla birçok Yunanca metin
ortadan kaybolmuş veya tahrip edilmiştir. Yine de bazı ailelerin teşviki ve bazı manastır
kütüphanelerinin temel yapıtları sayesinde devam eden eğitim ile St. Augustinus, Boethius gibi isimler
ortaya çıkmıştır. Bu isimler, yapıtları ile Ortaçağ felsefesini biçimlendirmişlerdir. Ortaçağ filozoflarının
hemen hepsi inanca rasyonel bir bakış açısı kazandırma çabası içine girmişlerdir ve bu noktada felsefe
en önemli araçları olmuştur. Dolayısıyla Ortaçağ felsefesini, Antik Yunan felsefesinin modern felsefe
ile buluşmasında bir aracı olarak görmek yanlış olmaz. Bu bakımdan Ortaçağ felsefe geleneğine etraflıca
hakim olmak için Antik Yunan felsefesine ve özellikle Platon ve Aristoteles’in düşüncelerinin
kavranmış olması gerekmektedir.

2.1. St. Augustinus’un Epistemolojik Anlayışı
Bu dönemin ilk büyük temsilcisi olarak St. Augustinus’u görmekteyiz. Ortaçağ’ın geneline hakim olan
teoloji ile felsefeyi tek potada eritme çabasını onda çok net bir biçimde görmekteyiz. Hristiyan
düşüncesinin en sistematik ismi olan St. Augustinus’a göre felsefe ve teoloji birbiriyle barış içinde
olabilirler ve birbirlerinin tam anlamıyla karşıtları değillerdir. Augustinus, kuşkucu bir dönemden sonra
Roma’nın ünlü din adamı Andrasus ile tanışmıştır ve Hristiyanlığı kabul ederek her şeyden kuşku
duymayı bırakmış, bazı şeylerin kesinlik ihtiva ettiğini kabullenmiştir. Augustinus da Platonculuğun
ilkelerini uygulama çabası içinde olmuş ve Antik Yunan filozoflarının varlığa yükledikleri tüm sıfatları
Tanrı’ya yüklemiştir. Dolayısıyla St. Augustinus, Yeni Platonculuk anlayışının kiliseye olan
katkılarında bir aracı görevi görmüştür.
Augustinus, hakikat arayışında aklın tek başına yeterli bir araç olmadığını düşünmektedir. Ona göre
aklın temel işlevi olan bilmeyi gerçekleştirmesi için öncelikle inanması gerekmektedir ve “Anlamak için
inanıyorum” deyişi ile bu fikirlerini çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Onun Tanrı’sı, Platon’un
ideası ile büyük benzerlikler taşımaktadır. Bu dünyada tüm var olanların bir değişime, bir harekete tabi
olmaları, onların var olmak için bir sebebe muhtaç olmasını zorunlu kılmaktadır ve bu zorunlu sebep
Tanrı’dır. Augustinus’a göre tanrı aşkındır, ezeli ve ebedidir. Tanrı’nın dışındaki her varlık, Tanrı
tarafından yaratılmıştır ve dolayısıyla tüm varlıkların bir başlangıcı ve bir sonu vardır.
Augustinus’a göre bilgi arayışı salt bireyin kendisi için aranmaz. Ona göre hakikate ilişkin bilgi
mutluluğun ana koşullarından birisidir ve hakikatin bilgisi bu sebeple aranmalıdır. Zira St. Augustinus’a
göre insanın eylemlerinin en temel amacında mutluluk arayışı vardır ve bu amaca Tanrı’yı kavrayarak,
onu ve kelamını anlayarak ulaşılabilir.
“Tanrım, nasıl oluyor da seni arıyorum? Çünkü Tanrı’m, seni aradığımda aslında mutlu bir yaşamı
arıyorum. Ruhumun yaşaması için seni arayacağım. Çünkü bedenim, ruhum sayesinde; ruhum da senin
sayende yaşıyor.” (Augustinus, 1999)
Bu noktada, Augustinus’un hakikat arayışının temeline mutlu olma isteğini koymasında ve tüm insan
eylemlerinin temeline mutluluk arayışını koymasında, Sokrates’te ve onun dolayısıyla Platon’da
gördüğümüz bilmenin asıl amacının mutluluk olması ve mutluluğa giden yolun hakikat olanı bilmek
anlayışının izlerinin olduğunu söylemek yanlış olmaz.
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2.2. St. Augustinus’un Tanrı Anlayışı
Augustinus’un Tanrı’nın nitelikleri olarak ortaya koyduğu şeyler, Platon’un mağara alegorisinde güneşe
yüklediği niteliklerle hemen hemen aynıdır. Augustinus, kendi Tanrı tasarımını oluştururken Yeni
Platoncu anlayışın Platon’u Hristiyan inancına göre yeniden yorumlamalarından etkilenir. Ona göre
Yeni Platoncular, Hristiyanlık inancına en yakın felsefeyi geliştirmişlerdir. Zira Augustinus Tanrı ile
hakikati birbirinden ayırmamaktadır ve Yeni Platoncu anlayışın hakikat tanımları ile Augustinus’un
Tanrı tanımlaması birbirleriyle oldukça yakındır. Augustinus, Tanrı’nın duyular dünyasında
aranamayacağını, bunun tamamen yanlış bir girişim olduğundan bahseder. Keza Platon’un varlık
felsefesi alanında oluşturduğu fikirlerin yeniden yorumlanışı olarak da Yeni Platoncular, duyuların
yanıltıcı olduğunu ve hakikati asla gösteremeyeceklerini söylemektedirler.
Platoncu filozofların kitaplarını okuduktan sonra, hakikati görünen nesnelerin dışında aramayı öğrendim
ve senin görünmeyen niteliklerini yapıtların aracılığıyla gördüm. (Augustinus, 1999)
Augustinus, Tanrı’nın duyular alanında olmadığının ispatı olarak Tanrı’nın nitelikleri arasında yer alan
değişmezlik, bozulmazlık ve duyulara gelmezlik gibi niteliklerin nesnelerde bulunmayışını
göstermektedir. Zira duyular dünyasına hareket, değişim egemendir. Duyular dünyasında varlığını
sürdüren cisimler yoktan var olurlar ve var olduktan sonra sürekli bir değişim içindedirler ve en sonunda
yok olurlar, dolayısıyla hiçbiri asıl formuna sahip değildir. Çünkü Augustinus’a göre bir nesnenin kendi
formuna sahip olması demek, bu forma hiç değişime ve bozulmaya uğramadan sahip olabilmesi
demektir. Duyular dünyasındaki hiçbir nesne bu türden bir forma sahip değildir ve dolayısıyla bir
hakikat ihtiva etmemektedir ve onların kendilerinde bulunmayan ilk formlarını onlara veren Tanrı’dır
ve bu formlar onun zihnindedir. Dolayısıyla Tanrı, nesneleri yaratan ve onların, oldukları gibi olmasının
ilk sebebini kendinde taşıyan varlıktır. Augustinus’a göre bu bozulan, değişen, duyulan ve kendi ilk
sebeplerini kendilerinde barındıramayan duyular dünyasının nesneleri, varlık hiyerarşisinde Tanrı’nın
altında yer almaktadırlar. Lakin bu iki varlık basamağının arasında yer alan bir basamak daha vardır ki
o da insanın ta kendisidir. Zira insan, bedeni dolayısıyla cisimler dünyasının bir parçasıdır ancak ruhu
dolayısıyla da cisimler dünyasının ötesine geçebilmekte ve Tanrı’ya ulaşabilme gücüne sahiptir.
Dolayısıyla ruh, bedenden üstündür. Antik Yunan felsefesi içinde bulunan Sokrates ve Platon’da ruhun,
bedenden daha üst bir seviyede konumlandırılması oldukça sık karşılaşılan bir durumdur ve ruhun
ölümsüzlüğüne olan inanç görülmektedir. Bu noktada Augustinus’un Yeni Platonculuk sebebiyle
Sokrates ve Platon’dan ruh konusunda da etkilendiği görülmektedir.
İnsan, halihazırda bir ruha sahip olmasaydı, insan diye adlandırılmayacaktı; çünkü insan ne yalnızca
bedendir ne de yalnızca ruh; ikisinden de oluşmuş bir varlıktır. Ruhun insanın tümü olmayıp insanın
daha iyi bir yanı olduğu, bedenin insanın tümü olmadığı ama daha alt bir yanı olduğu, bundan dolayı da
ikisi bir araya gelince insan adını aldıkları gerçekten de doğrudur. (Augustinus, 1999)
Ortaçağ felsefesinde St. Augustinus’un bu denli önemi bir yere sahip olmasının sebebi, bütün bir dönem
içerisinde bir model oluşturması olarak görülebilir. Zira kendisinden önce Antik Yunan felsefesine
tamamen karşıtlık içinde olan apolojistler vardır ve Augustinus’un öncülüğünde Antik Yunan felsefesi,
Ortaçağ Hristiyan felsefesi ile buluştu denilebilir.
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3. SKOLASTİK DÖNEM
Skolastik felsefe, Latince kökenli olan ve “okul” anlamına gelen “schola” kelimesinden türetilen
“scholasticus” teriminden gelmektedir ve “okul felsefesi” anlamını taşımaktadır. Keza skolastik felsefe,
Ortaçağ içinde felsefenin teolojik bağlamda okullarda okutulmasına dayanan bir dönemi kapsamaktadır.
Bunun amacı, Hristiyanlık inancını, felsefe ve akıl yoluyla temellendirmek ve sistemli bir hale
getirmektir.
Skolastik dönem, Ortaçağ içinde oldukça geniş bir dönemi kapsar ve Ortaçağ’da felsefi etkinlikler
büyük ölçüde skolastik dönem içerisinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Ortaçağ felsefesi, aynı zamanda
skolastik felsefe demek yanlış olmaz. Bununla birlikte patristik dönemde Platonculuk ön planda
olmasında rağmen, skolastik felsefenin temel niteliğini Aristotelesçi anlayış oluşturmaktadır.
Skolastik felsefede teoloji ile felsefe, vahiy ile akıl arasında çok daha yakın bir ilişki söz konusudur.
Zira ilk başta inancın ve vahyin bir düşmanı olarak görülen felsefe, zamanla yerini anlamanın bir aracı
konumunda yer almış; skolastik dönem ile birlikte de aklın kendine ait konuları olan bir disiplin olarak
değerlendirilmeye başlanmıştır. Keza skolastik dönem içerisinde teoloji eğitimi için öğrenilmesi zorunlu
hale de getirilmiştir.
Bu dönemin en önemli filozofu olarak Thomas Aquinas görülmektedir. 1224 ya da 1225 yılında
Roccasecca Şatosu’nda dünyaya gelmiştir ve 19 yaşına kadar Napoli’de eğitim görmüştür. 1244 yılında
Dominiken Tarikatı’na giren Thomas Aquinas, Paris’te Albertus Magnus’un öğrenciliğini yapmış, 1274
yılında da vefat etmiştir. Aristoteles’in en büyük yorumcusu ve izleyicisi olarak görülen Thomas
Aquinas, skolastik dönem içerisinde görülen Aristotelesçiliğin adeta başını çekmektedir.
Thomas Aquinas’a göre yaratılan her varlık sınırlanmış ve belirlenmiştir. Ona göre Tanrı, varlığı
yaratmış olamaz. Zira bu, Tanrı’nın kendisini de yaratması demektir ve saçmalıktır. Dolayısıyla
yaratılanlanları belirleyen ve sınırlayan şey, onların kendi var oluşlarıdır. Aquinas buna, o yaratılanın
ne’liği demektedir. Bu, bir anlamda da yaratılmış olanın özü anlamına gelmektedir. Ona göre yaratılmış
olanların özleri ve var oluşları bir ve aynı değildir. Böylesine bir birlik, sadece Tanrı’nın varlığında
mümkündür. Zira tanrı, duyular dünyasında görünen hareketten ve değişimden bağımsızdır, kendisinde
potansiyel hiçbir şey yoktur, maddi değildir, ne ise odur, özü ve var oluşu birdir, her şeyin nedenidir ve
onun dışındaki her şeyin bir nedeni vardır. Yaratılmış olanlar kendi kendilerine var olamazlar ve
varlıklarını sürdüremezler, her zaman dış bir etkene muhtaçtırlar. Bu noktada Aristotelesçi niteliğe sahip
olan Thomas Aquinas’ın, Yeni Platonculuk’tan ve dolayısıyla Platon’dan etkilenmesi söz konusudur.
Çünkü Aquinas’ın varlıkların özü ve Tanrı tasviri, Yeni Platonculuk anlayışında “bir” olanın taşması ve
tüm var olanların onun taşmasının neticesi olması anlayışına oldukça benzemektedir.
Aquinas Aristoteles’in yolundan gider ve varlığı iki ayrı anlama ayırır. İlk anlamıyla varlık, on
kategoriye ayrılır ve bir öze, kendisini o şey yapan ne’liğe sahiptir. İkinci anlamıyla ise varlık
önermelerdeki doğruluk payını oluşturan varlıktır ve bir öze sahip değildir. Zira nesnel bir karşılığı
olmasa bile bir önermeye olumlu bir nitelik kazandıran her şey, bir varlık alanına tekabül etmektedir.
Dolayısıyla varlık ilk anlamıyla ontolojik bir niteliğe sahipken, ikinci anlamıyla ise mantıksal bir nitelik
kazanır.
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3.1. Thomas Aquinas’ta Tanrı Kanıtlamaları
Felsefe tarihinde, kozmolojik kanıt olarak bilinen Tanrı kanıtlamasını ortaya atan Aquinas, bu
kanıtlamada beş yol izlemiştir.
İlk yol, hareketi temeline almaktadır. Ona göre duyusal alandaki hiçbir şey, kendiliğinden hareketli hale
geçemez. Tüm potansiyel olanlar, hareket etmek için başka bir hareket edene muhtaçtır. Dolayısıyla bu
sorun, bir sonsuzluğa gitmektedir ve en nihayetinde hareket etmeyen bir hareket ettiriciyi zorunlu
kılmaktadır. Zira ilk hareketi sağlayan, hareketli bir var oluşa sahip olmamalıdır. Bu da Tanrı’nın
kendisidir. Bu noktada Aquinas’ın görüşlerinde Aristoteles’in varlık alanında ortaya koyduğu görüşlerin
izleri çok net bir biçimde görülmektedir.
İkinci yolda ise Aquinas nedenler alanına girmektedir. Ona göre formlar, kendilerinde bir ilk neden
barındıramazlar. Her neden, kendinden önceki bir neden’in devamı niteliğindedir ve dolayısıyla bir ilk
neden ortaya konmalıdır. Zira bu ilk neden’den bahsedemezsek, ikincil neden’lerin hiçbirisinden de
bahsedemeyiz. Böylece ilk neden olarak Tanrı’nın varlığına ulaşmak kaçınılmazdır. Burada da
Aristoteles’in “nedenler öğretisi”nin izlerini görmek mümkündür.
Üçünde yol olarak, doğadaki tüm var olanlar var olma potansiyeline sahiptir ancak yine tüm var olanlar,
yok olma potansiyeline de sahiptir. Dolayısıyla doğadaki tüm varlıklar, iki olasılığa da sahiptir. Bu
noktada doğadaki tüm var olanların varlıkları son bulursa bir hiçlik oluşmaktadır. Dolayısıyla varlık
alanında, var olması olası değil, bir zorunluluk olan ve bu zorunlu var olmayı kendinde bulunduran ve
diğer var olanlara bu zorunluluğu aktaran bir varlık söz konusu olmalıdır ve bu da Tanrı’dan başkası
değildir.
Dördüncü yolda niteliklerden söz edilmektedir. Buna göre, var olanlar arasında birtakım nitelikler eşit
derecede değildir, kimisinde az olan kimisinde yüksek; kimisinde yüksek olan ise kimisinde az derecede
bulunmaktadır. Aristoteles’in de dediği gibi, en iyi ve en adil gibi kendi cinsine özgü en yüksek
hakikatler, aynı zamanda en yüksek var olanlardır da. Ancak bu, bunların hepsini kendi bünyesinde en
üst dereceden barındıran bir varlığı zorunlu kılmaktadır ve bu varlık da Tanrı’dır.
Beşinci yol ise teleolojik bir kanıtlamadır. Aquinas’a göre akıldan yoksun tüm nesneler, bir şekilde
kendileri için en doğru ve iyi olanın yolunda ilerlemektedir. Bilgi ve akıl sahibi olmayan varlıklar,
zorunlu olarak akıl sahibi bir varlığın yönlendirmesine muhtaçlardır. Bütün varlıkların bir hedef ve amaç
doğrultusunda hareket etmesi dolayısıyla da, bu amacı onlara yükleyen bir akıl sahibi olmak zorundadır
ve bu da Tanrı’nın kendisidir.

3.2. Thomas Aquinas’ın Epistemolojik Anlayışı
Aquinas, Aristoteles’te görülen etkin ve edilgin akıl anlayışını kabul eden bir yaklaşım sergilemiştir.
Etkin aklı bir ışık gibi gören Aquinas, etkin olan aklın potansiyel taşıyanı hareketli hale getirdiğini
düşünür. Edilgin olan aklın anlamak için ihtiyaç duyduğu kavramlar, etkin aklın meydana getirmesiyle
oluşmaktadır. İmgeler, duyularla algılanabilir bir forma sahip olmaları dolayısıyla bireysel niteliklere
sahiptirler. Akıl, onları anlaşılabilir formlara, yani kavramlara dönüştürme işlevini gerçekleştirir. Bu
soyutlama işini yapan etkin akıl, onları bireysel özelliklerinden ve dolayısıyla duyumlanabilir
formlarından arındırarak tümel bir nitelik kazandırır. Platon’da ve Sokrates’te görülen doğuştan bilgi ile
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dünyaya gelme anlayışına sahip olmayan Aquinas, etkin aklın, tanrısal bir ışıktan pay alan bir niteliğe
sahip olduğunu ve bu aldığı ışık ile nesnenin ışığı arasında bir bağ kurduğunu ortaya koymaktadır.
Aristotelesçi felsefede töz iki farklı anlamda kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi, madde ile birleşmiş
olan, diğeri de yalın anlamıyla formun kendisidir. Bu noktada töz, ilk anlamıyla bileşik bir yapı ihtiva
etmektedir ve insan bilgisinin amacıdır. İnsan, Augustinus’ta da gördüğümüz üzere beden ve ruhun bir
bileşimidir. Dolayısıyla insanın bilme etkinliğine konu olan şeyler de bileşik bir yapıda olmalıdır. Bir
başka bakış açısıyla, insanın bilme etkinliğinin hedefi, hareket halinde bulunanlardır. Aquinas’a göre de
felsefe, fizik dünyanın deneye bağlı olarak elde edilen bilgisinden ziyade, varlıkların ne’liğinin ve özsel
yapısının bilgisini amaçlamaktadır.
Herakleitos’a göre her şey hareket halindedir ve dolayısıyla herhangi bir şey hakkında kesin bir
hükümde bulunmak mümkün değildir. Kratylos’ta da bu anlayış görülmektedir ve kendisi hiçbir soruya
cevap vermemeye özen göstermesiyle bilinmektedir. Aquinas’a göre de sürekli hareket halinde bulunan
ve değişen şeyler hakkında da duyular aracılığıyla bir yargıda bulunmak mümkün değildir. Bu, Platoncu,
dolayısıyla Sokratesçi anlayışta da sıkça karşılaşılan bir düşüncedir. Dolayısıyla Aquinas, şeyin hakiki
bilgisinin, onun bir özelliğinden ziyade, onun kendisinde bulunduğunu dile getirmektedir ve bu noktada
şeyin kendisi, o şeyin ruhudur. Şeyin ne’liği, onun ruhunda yatmaktadır ve onu bilmek, onun ruhunu
görmek demektir. Bu noktada Aquinas’ın Platoncu gelenekle aynı safta yer aldığını söylemek
mümkündür.
Ortaçağ’ın en önemli filozoflarından birisi olarak kabul edilen Thomas Aquinas Aristoteles’in felsefe
anlayışını Hristiyan inancıyla aynı potada eriterek Ortaçağ’ın hem bilgi hem de varlık anlayışına önemli
katkılar sağlamıştır. Platoncu çizgiden farklı bir konumda konumlanarak doğuştan bilgi anlayışına karşı
çıkan Aquinas, bu noktada Aristotelesçi bir çizgide yer alarak felsefeyi oldukça önemli derecede
etkilemiş ve Katolik inancının en önemli isimlerinden birisi olmuştur.

SONUÇ
Ortaçağ dendiğinde, ilk olarak karanlık bir dönem akıllara gelse de hem Antik Yunan felsefe geleneğini
modern felsefe geleneği ile buluşturma da oynadığı rol hem de kendi içerisinde ürettiği felsefi akımlar
göz önüne alındığında felsefi açıdan tarihin büyük bir değer barındıran önemli bir dönemi olarak
karşımıza çıkmaktadır. Elbette bu değerin oluşumunda Antik Yunan felsefesinin özellikle Presokratik
Dönem sonrası filozoflarının varlık, ahlak ve bilgi konularında ortaya koydukları fikirler önemli bir yer
kaplamaktadır. Zira onların fikirlerinin dönemin Hristiyan geleneğiyle buluşması ve inancın akıl ile
açıklanmaya çalışma çabaları, dönemin mühim felsefi çalışmalarının merkezinde konumlanmıştır. Bu
buluşmaya ilk büyük katkıyı, bu iki dönem arasında yer alan Plotinus ve onun önderliğindeki Yeni
Platonculuk anlayışı yapmış; sonrasında St. Augustinus ile Hristiyan inancı ile felsefe birbirlerinin
karşıtları olarak konumlandırılmak yerine birbirlerinin tamamen içine geçmiştir. Augustinus’un
felsefesinde Platon ve Sokrates’in etkileri büyük ölçüde karşımıza çıkarken, Ortaçağ’ın skolastik
döneminin din adamları-filozoflarında Aristoteles etkileri görülmektedir. Bu dönemde Thomas
Aquinas, döneminin en önemli filozofu olarak karşımıza çıkarken, Aristoteles'in de en önemli takipçisi
konumunda yer almıştır. Böylece Ortaçağ felsefe geleneği, bütün kavram ve malzemelerini Antik Yunan
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felsefesinde bulmuştur. Dolayısıyla Ortaçağ felsefe geleneğinde Antik Yunan felsefesinin izleri her an
karşımıza çıkmaktadır.
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Abstract
The purpose of this paper is to show the importance of Project Based Learning, integrated in the Syllabus
of English for Specific Purposes at South East European University (SEEU) in North Macedonia. The
paper shows how the Project Based Learning approach enables students to develop and improve their
language fluency and accuracy, and at the same time build personal qualities and skills such as selfconfidence, problem-solving, decision-making, and collaboration. The project writing is one of the
assessment components in the newly designed Legal English Course Syllabus for Academic Year
2020/21, aimed for students at the Department of Legal Studies and the Department of Criminalistics
and Security Studies at the Faculty of LAW. It resulted that through writing the project students enrich
their legal terminology and target vocabulary regarding government, courts, ministries, especially the
Ministry of Justice and the Ministry of Internal Affairs, state and local government agencies,
municipalities, public institutions and non-profit organizations in North Macedonia. Furthermore, the
data taken from the SEEU Career Centre has shown that most of the students after finishing their studies
are employed in these public institutions. The most important part that should be emphasized is while
writing their projects students visit these institutions several times. It showed that it is very exciting and
challenging as well, since they are highly motivated believing that their accomplishments prepare them
to begin their future professional career path.
Key words: Project Based Learning, Writing Skills, ESP, Research Paper, Legal English

INTRODUCTION
English for specific purposes (ESP) is universally recognized as a truly learner-centered type of language
instruction, distinguished from other approaches by ‘a commitment to the goal of providing language
instruction that addresses students’ own specific purposes’ (Belcher, 2009:2), related to employment or
education.
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English for Specific Purposes has become very necessary in the last decades, so the lecturers at
universities need to pay more attention to these courses and prepare students for their future career,
where the employment competition in the country and abroad is very high. Hence, it is very important
for the teachers to design syllabi, select and develop materials for the courses, which meet students’
needs and requests. With the new accreditation all English for Specific Purposes courses offered at
SEEU are named according to perspective faculties: Business English, Legal English, English for Public
Administration and Political Sciences, English for Communication and English for Computer Sciences.
(Bytyqi, 2016)
When designing the Legal English syllabus firstly the general course goals and objectives were set. (See
Appendix 1)

PROJECT BASED LEARNING – LITERATURE REVIEW
For over 100 years, educators such as John Dewey have reported on the benefits of experiential, handson, student-directed learning. Most teachers, knowing the value of engaging, challenging projects for
students, have planned field trips, laboratory investigations, and interdisciplinary activities that enrich
and extend the curriculum. ‘‘Doing projects’’ is a long-standing tradition in American education.
According to BIE - Buck Institute for Education (www.pblworks.org) the roots of PBL lie in this
tradition. But the emergence of a method of teaching and learning called Project Based Learning is the
result of two important developments over the last 25 years. First, there has been a revolution in learning
theory. Research in neuroscience and psychology has extended cognitive and behavioral models of
learning—which support traditional direct instruction—to show that knowledge, thinking, doing, and
the contexts for learning are inextricably tied. We now know that learning is partly a social activity; it
takes place within the context of culture, community, and past experiences.
There is no unique accepted definition of PBL. However, BIE defines standards-focused PBL as a
systematic teaching method that engages students in learning knowledge and skills through an extended
inquiry process structured around complex, authentic questions and carefully designed products and
tasks. This definition encompasses a spectrum ranging from brief projects of one to two weeks based on
a single subject in one classroom to yearlong, interdisciplinary projects that involve community
participation and adults outside the school. More important than the definitions are the attributes of
effective projects. The BIE planning model is based on a number of criteria that distinguish carefully
planned projects from other extended activities in the classroom.
Firstly, the model for PBL emerged from a number of medical schools especially the Case Western
Reserve University in the United States of America in the 1950s and McMaster University Faculty of
Health Sciences in Canada in the late 1960s (Boud and Feletti, 1997). The concern at that time was on
the effectiveness of traditional science courses in preparing students for the real world and problems
they would have to solve as physicians.
Markham (2009) describes that PBL integrates knowing and doing. Students learn knowledge and
elements of the core curriculum, but also apply what they know to solve authentic problems and produce
results that matter, so, the core of this methodology is learning by doing.
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Generally, a Project Based Learning approach in ESP courses enables students to develop and improve
their language fluency and accuracy, and at the same time build personal qualities and skills such as
self-confidence, problem solving, decision-making, and collaboration. (Fried-Booth, 2002; Stoller,
2006; Beckett and Slater, 2005)
Since PBL shifts the emphasis on learning activity from teachers to students, it can also help students
become more autonomous learner. They will transfer the skills learned in the classroom to their lives
outside of the classroom (James, 2006).
Project Based Learning affords flexibility for teachers in curriculum design and allows teachers to target
material that motivates students (Tomei, Glick, & Holst, 1999). PBL allows the learner to be at the
center of the process and promotes autonomy, problem solving, critical thinking, as well as interpersonal
and life skills. Thomas (2000) proposed a definition of PBL from PBL handbooks as being “a teaching
model that organizes learning around projects” and projects as being complex tasks based on challenging
questions or problems that involve students in design, problem-solving, decision-making, and/or
investigative activities, that give students opportunities to work relatively autonomously over extended
periods of time, and culminate in realistic products or presentations (Jones, Rasmussen, & Moffitt, 1997;
Thomas, Mergendoller, & Michaelson, 1999).

THE ROLE OF THE TEACHER IN TEACHING ESP
‘What is the difference between the ESP and ‘General English’ approach?’ Hutchinson et.al. (1987)
answer this quite simply, “in theory nothing, in practice a great deal”. In 1987, of course, the last
statement was quite true. At that time, teachers of ‘General English’ courses, while acknowledging that
students had a specific purpose for studying English, would rarely conduct a needs analysis to find out
what was necessary to actually achieve it. Teachers nowadays however, are much more aware of the
importance of needs analysis, and published textbooks have improved dramatically allowing the teacher
to select materials which closely match the goals of the learner. Perhaps this demonstrates the influence
that the ESP approach has had on English teaching in general. Nevertheless, the line between where
‘General English’ course stop and ESP courses start has become very vague indeed.
Dudley Evans describes the true ESP teacher or ESP Practitioner (Swales, 1988) as needing to perform
five different roles. These are: Teacher, Collaborator, Course designer and materials provider,
Researcher and Evaluator.
Most ESP classroom activities are simulations of situations likely to occur in professional practice. ESP
teachers have the duty to train students to use English related to their future careers; they are not teaching
students the professional courses in English. So it is not uncommon that students in ESP classes know
more about their specialized subjects than their English teachers do (see Figure 1).
The multiple skills required to finish a project include various learning and communication skills.
Students need to gather information – content – either through reading, or through listening to authentic
materials. They employ academic skills in carrying out research, collecting, organizing and summarizing
data, or formulating it into graphic representations. They explain their project, or discuss its strengths

264

and limitations and draw conclusions about their work through writing and oral presentations. English
for Specific Purposes can promote and maintain learning motivation because the content is relevant to
the students’ professional goals, when compared to that of general English classes in which content
focus is usually much more diverse. All these tasks done by students require instructions by teachers.
Thus, teachers have multiple roles as shown in Figure 1.

Figure 1 - Source taken from: https://www.linkedin.com/feed/

IMPLEMENTING AND ASSESSMENT OF A PROJECT IN LEGAL ENGLISH
Some previous studies that investigate the implementation of Project Based Learning have discovered
its benefits for teaching and learning process. Ichsan (2016) found that PBL was applicable and effective
for teaching speaking. He stated that it helped the students to have a creative thinking and good
preparation on speaking class. In addition Simpson (2011) found that besides project based learning
helps the lecturer to give task in extended period of time and systematically based on the specific need
of the students, project based learning also gives benefits to the students, such enhancing team work
skill, higher-order thinking skill, presentation skill, and increasing self confidence in using the language.
Students are given topics to choose according their needs. The targeted vocabulary in Legal English is
related to contemporary division of government, the legislature, the executive, the judiciary,
organization of the judicial system in the Republic of North Macedonia. Students learn about the three
branches of government and ministries within the Government of North Macedonia.
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The following Table shows part of the syllabus for Legal English, where students from the beginning of
the course have a clear description of all assignments. In fact this is an assessment criterion. The project
assigned to students is worth 30%, they get 20% for the written form, and 10% for the presentation in
front of their peers, followed by questions and answers at the end of the oral presentation (See Table 1).

Table 1 - Summary description of an assessment in Legal English course
Description in percentage

%

Attendance and Participation

10

Discussion Forum (Google Classroom)

10

Homework (Google Classroom)

10

Project - Oral Presentation

10

Project - Research Paper

20

Final Exam

40

Total

100

To implement the project based learning in ESP classroom, Simpson (2011) clearly proposes four stages.
These are:

1. Starting the project
This stage consists of several set of introduction of the teacher related to the project that needed to fulfill
by the students. The students may select the topic of interest and relevant to students. The teacher can
create guiding questions so that students have idea about what to do and are encouraged to study or
develop. Students then establish the project outline and plan the method of development, the final
outcomes and individual participation in the project. The project must be challenging and motivating
such that students can develop and have the flexibility to work at their world, while team member within
the group offer advice and assistance.
In this case the outline of the project is presenting to students at the beginning of the semester. The clear
instructions are given on how to write the project, which states at the syllabus as: The Project Outline,
with all required points, so students are acquainted with the task (see Appendix 2 for the Project Outline).

2. Developing the project
This stage involves the research which is undertaken by all group members either individually, in pairs,
or as a group. Group should decide this before commencing the project. Students search for information
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to answer their driven question, taking a note for each result the produce, any problem appear and way
how to solve. This effective and efficient way can be used to improve the project as it development.
In this stage teacher helps with different internet sources and if students have chosen a wider topic it can
be narrowed in more specific topic.

3. Reporting to the class
This step consists of activity in which focus on the presenting and receiving feedback from other students
on the development and problem in the project. The steps occurring throughout the project are assessed
to make sure that students comprehend the problem and apply the skills and concept necessary to
complete the project.
This stage requires team work; even some students prefer to do the project individually. However most
students are cooperative and develop their critical thinking skills by expressing their own perspective
on the topic.

4. Assessing the project
The final product can be evaluated by an individual student, students as a group, a teacher or external
audience. This stage gives opportunities to the students to apply and present what they have learnt and
understand through their project.
At the end when it comes to assessing a project in a written form it is assessed by the teacher, while the
oral presentation depends on the students’ answers to their peers at the end of the presentation. It also
required a digitalized presentation using slides. In this final stage students develop their speaking skills
during public speaking, even they present to their peers with maximum 20 students in a class.

CONCLUSION
In conclusion, the author wants to emphasize that including project writing in the syllabus have shown
that this assignment motivates students more, since they go and visit the institutions and then write not
just what they find in their web sites, but they also write about what they see as procedures in a certain
institution. Some students choose to write a paper on a Court Trial they visit with their professional
subject teachers. When students complete the Legal English Course they are able to communicate in
English in a high-intermediate or advanced level because English has become a Lingua Franca in North
Macedonia. When they get employed they will be able to participate in debates, mediation and
negotiation, ensuring argued analysis of political discourse, possess the skills to write coherent events
whether political or judicial and prepare public speeches. They will also be able to demonstrate skills
for professional communication with more actors in the team spirit and an inclusive approach. This is
why these projects are very important for students, because they prepare themselves for a written form
and oral presentations. While sharing their work and learning with community partners, where they have
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conducted their research project, students feel more self-confident and what is more they already learn
the basic function of the institutions and build network.
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Appendix 1
Legal English Course Syllabus: General Course Goals and Objectives
- Mastery Goals:
1. Students will learn and discuss advanced legal and communication terms and concepts and
practice them by speaking
2. Use vocabulary related to Lawyers, law firm structure, government and administration,
ministries, public and international relations
3. Discuss Legal systems, Jurisdiction, Government, International Organizations and
International Courts
4. Learn about the leadership skills
5. Learn and discuss about the Alternative Dispute Resolution, Arbitration and Mediation
- Learn and debate on Democracy and democratic model states
1. Learn and be familiarized and expected to talk about democracy and its origin
2. Participate in a debate on democracy
- Discuss Law and Responsibility
1. Discuss differences between moral and legal responsibilities
2. Participate and express their opinion in this issue
3. Write a list of all legal responsibilities in their country
- Learn about the three branches of government and ministries within the Government of RM
- Write a project and come up with a presentation
1. Write the assignments as given for the modules with clear supportive arguments
2. Write a project and deliver a presentation for an assigned topic
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Appendix 2
The Project Outline
Students are required to write an individual research paper as part of their assessment for this course.
This assignment will be 20% of their final grade for the written form and 10% for oral presentation,
which will be distributed according to an evaluation rubric.
Timeline: Mid semester
Topics: The outline and topics are given by the lecturer, students can choose. Topics are mainly about
the Ministries, Courts, Embassies, Consulates and International Organizations.

Instructions on how to write the project:
1. Your paper should be 3-5 pages in length (not including references), double-spaced; Times
New Roman, font 12.
2. Your paper should consist of the following elements:
a) Introduction: Question or a problem being addressed (minimum half page)
b) Position and Support: State your opinion on the issue and give relevant evidence,
examples and details to support your opinion.
c) Conclusion / Outcome: Propose solutions to the problem or summarize your opinion.

Rubrics on the evaluation of the Project Research Paper, taken from the Legal English Syllabus
Items of Evaluation

Points

Issue is clearly identified

3

Student position on the issue well stated

2

Ideas/Arguments relating to the issue well developed

2

Ideas/Arguments well-supported by examples/details

3

Organization is coherent and logical

3

Conclusion is substantive (contains suggestions and possible solutions or 3
summary of the writers’ opinion)
APA Format used well

2

Final Draft submitted on time

2

Total

20
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While doing your research:
 Brainstorm ideas
 Think of specific examples for your ideas
 Keep notes of the information you read and want to use in your paper
 Make notes of the resource you have found the information you want to use
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Öz
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişip ilerlemesi yıllar içerisinde üretilen bilginin artık
günümüzde günler hatta dakikalar içerisinde üretebilecek duruma gelmesini sağlamıştır. İletişim
teknolojilerinde yaşanan gelişmeler akıllı telefonların ve internetin günlük hayatta sık kullanılarak
ekonomik faaliyetlerin değişip internet ortamına aktarılmasını sağlamıştır. İnternet iş ve sosyal
hayatımızı dijital verilere dönüştürerek sanal bir dünya yaratmış, iş akışı ve haberleşme sürecinde hem
maliyet hem de çok büyük bir zaman tasarrufu sağlamıştır. İnternetin sağlamış olduğu bu konfor bazı
güvenlik zafiyetlerini, verilerin çalınması gibi sorunları beraberinde getirmiştir. Bu noktada Blokzincir
teknolojisinin güvenlik zafiyetlerine ve açıklarına karşı korumalı ve bir ağ üzerinde şifrelenen verilerin
yönetimini sağlayan dağınık bir veri tabanı oluşu yaşanabilecek bu gibi sorunların çözülmesini
sağlamada ve günümüz ekonomilerinde yaşanan pek çok soruna da çözümler sunmaktadır. Tedarik
zincirlerinin gün geçtikçe küreselleşmesi yönetim ve kontrolün daha komplike ve zor olmasına neden
olmaktadır. Blokzincir altyapısının sağladığı imkanlarla olası güvenlik sorunlarının çözümü, aracıların
kaldırılması, tedarik zinciri yönetiminde verimliliğin artırılması öngörülmektedir. Blokzincir teknolojisi
ilk etapta çoğunlukla finansal araçları etkileyecek gibi görünse de zaman içerisinde tedarik zincirini ve
özellikle dijital veri olan her sektörü çağın gerekliliklerine uygun şekilde etkileyip adeta bir dijital
dönüşüm sağlayacaktır. Bu çalışmada, Blokzincir teknolojisi ve altyapısı hakkında bilgi verilmiş olup,
bu teknolojinin tedarik zinciri yönetimindeki uygulama örnekleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Blokzincir, Tedarik Zinciri Yönetimi, Veri Tabanı, Internet
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Abstract
The rapid development and progress of information and communication technologies has enabled the
information produced over the years to be able to be produced within days or even minutes today.
Developments in communication technologies have enabled smart phones and the internet to be used
frequently in daily life, changing economic activities and transferring them to the internet environment.
The Internet has created a virtual world by transforming our business and social life into digital data,
saving both cost and time in the workflow and communication process. This comfort provided by the
Internet has brought some security weaknesses and problems such as data theft. At this point, the fact
that blockchain technology is a dispersed database that is protected against security vulnerabilities and
vulnerabilities and provides the management of encrypted data on a network provides solutions to many
problems experienced in today's economies. The globalization of supply chains day by day causes
management and control to be more complicated and difficult. With the possibilities provided by the
blockchain infrastructure, it is foreseen to solve possible security problems, remove intermediaries, and
increase efficiency in supply chain management. Although blockchain technology seems to affect
mostly financial instruments in the first place, it will affect the supply chain and especially every sector
with digital data in accordance with the requirements of the age and provide a digital transformation in
time. In this study, information about blockchain technology and infrastructure is given, and the
application examples of this technology in supply chain management are examined.
Keywords: Blokzincir, Supply Chain Management, Database, Internet

GİRİŞ
Geçmişten günümüze kadar hızla gelişen teknolojinin yarattığı her köklü değişim genel olarak insanlığı
kültürel ve sosyolojik olarak etkilediği gibi ekonomik yönden de etkilemiştir. İnsanoğlu ekonomik ve
sosyal faaliyetlerini daha verimli ve kolay şekilde yerine getirmek için bu gelişmelerden oldukça
faydalanmaya çalışmıştır. Özellikle bilişim teknolojilerinin hızla gelişmesiyle hayatımıza Internet ve
akıllı telefonların girmesi bu faaliyetlerin çok daha efektif ve verimli bir şekilde gerçekleşmesine imkan
sağlamıştır.
Hızlı gelişen ve değişen teknoloji insanların alışkanlıklarının değişkenlik göstermesini, müşteri olarak
beklentilerinin çeşitlenmesini, ekonomik politikaların sürekli değişmesini beraberinde getirmiş, bu gibi
faktörler nedeniyle de rekabet gün geçtikçe daha zor hale gelmiştir. Bu nedenden dolayı bahsi geçen bu
gelişim ve değişimlere ayak uydurabilmek için işletmeler Tedarik Zincirine ve geliştirilmesine gün
geçtikçe daha fazla ağırlık vermeye başlamışlardır.
Tedarik zinciri kavramı herhangi bir ürünün üreticisinden, o ürünün son müşteriye ulaştırılmasına kadar
yapılan faaliyetlerin tamamı olarak tanımlanabilir. Ürünün satış sürecini, stok takip ve yönetimini,
hammadde ve malzeme teminini, dağıtım sürecini yani genel olarak üretim aşamasından son müşteriye
ulaştığı tüm süreçleri kapsayan adeta bir süreçler bütünüdür.
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Tüm üretim ve dağıtım süreçlerini kapsayan tedarik zinciri sürecinin yönetimi çok karmaşık ve zor bir
yapıdadır. Ürünlerin tedarik zinciri süreçleri bazen birden fazla uluslararası sınır, farklı fatura ödeme
sistemleri ve aşamaları, birden fazla kişi ya da kurumun dahil olması, işlemin içerdiği karmaşıklığa bağlı
olarak günlerce hatta aylarca sürebilecek çok kapsamlı ve farklı boyutlu işlemler içerebilmektedir. Bahsi
geçen bu karmaşıklıklar tedarik zinciri sürecini olumsuz etkilemekte ve olası riskleri artırmaktadır.
Blockhain ya da Blok Zincir olarak adlandırılan teknolojinin getirdiği yenilik ve avantajlarla Tedarik
Zinciri yönetimi sürecini olumsuz etkileyen, verimi düşüren faktörlerin ortadan kaldırılacağı
öngörülmektedir.
Son on yılda özellikle insanlığın yoğun şekilde ilgilendiği ve uluslararası birçok araştırma kuruluşu
raporlarında Blokzincir’in hayatlarımızı ciddi oranda etkileyeceğini belirtmektedir. Özellikle
Blokzincir’in tedarik zinciri yönetimine ve süreçlerine olası etkilerinin örnekleri ile incelenmesinin
gerekli ve yararlı olacağı düşünülmüştür.

BLOKZİNCİR KONSEPTİ
Merkezi bir sistemle verilerin tutulduğu dijital dünyada verilerin tek bir tarafla kontrolünün sağlandığı
merkezi kayıt teknolojisini değiştiren Blokzincir, veri işleme yöntemini değiştiren ilk dağıtık veri tabanı
mimarisini ortaya çıkaran teknolojidir. Bir ağ üzerindeki tüm bilgisayarlar verileri aynı anda tutar.
Kullanıcıların aynı zamanda veri tutucu olduğu Blokzincir teknolojisinin geleneksel veri tabanlı
sistemden farkı ağ üzerinde olan tüm bilgisayarlar kapatılmadığı sürece veri tabanı yok edilemez. Güven
merkezi artık tek bir merkezde olmayıp dağıtılmış düğümlerdedir. Bununla birlikte herkes tarafından
görülen veriler aracıyı veya bir otoriteyi ortadan kaldırmış olur. Sisteme giren her bir bilgisayar onay
mekanizmasını artırmış olup sistemi sağlamlaştırır ve veri tabanı işlevi görür. Bunu örnekle açıklayacak
olursak: Merkezi kayıt yapısına sahip olan bilgisayarımızın dosyalarında aylarca çalışmakta olduğumuz
tez çalışmamız var diyelim. Bu dosyanın herhangi bir yedeğini almadıysak sadece bilgisayarın
merkezinde duruyor demektir. Eğer bilgisayarın başına bir şey gelirse aylarca verilen emek yok olur.
Şimdi düşünelim ki bu tez dosyası binlerce bilgisayarda aynı şekilde kopyalanmış şekilde tutulsun ve
tez dosyası üzerinde yapılan bir değişiklik aynı anda diğer binlerce bilgisayarda gerçekleşebilsin
bununla birlikte aynı dosya üzerinde binlerce farklı kişinin aynı anda yaptığı bütün işlemler kayıt
tutucuların şahitlik etmesiyle senkronize bir şekilde saniyeler içerisinde gerçekleşebilir. Blokzincir
teknolojisi de altyapısıyla bunu sağlar.
Blokzincir, İngilizce bir kavram olup dilimizde “zincir” anlamına gelen “chain” kavramı ile “blok”
kavramının birleşmesinden oluşmaktadır. Teknik olarak blokzicirini karşılayan terimin kayıt zinciri
olduğunu düşünen araştırmacılarda var. Blokzincir adını çalışma mantığından almaktadır. Blokzincir,
halkalar şeklinde birbirine kriptografik tekniği ile zincirlenmiş veri bloklarını ifade etmektedir.
Blokzincir ilk kez Satoshi Nakamoto takma isimli kişi veya kişilerin Ekim 2008 tarihinde yayınladığı
“Bitcoin: Eşten Eşe Eloktronik Ödeme Sistemi” makalesiyle ortaya çıkmıştır. Söz konusu makalede
bitcoin para birimin dünyada yeni bir uluslararası para birimini temsil edecek dijital bir koin olarak,
Blokzincir de dijital imzalı veri tabanı olarak tanımlanır. (Erözel Durbilmez, 2018: 26).
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Blokzincir sisteminin birçok adımı vardır. İlk olarak ağ üzerindeki kullanıcı bir işlem yapmak ister,
işlem blok formatında kaydedilir. Bu blok ağda bulunan tüm kullanıcılara düğüm yayınlanır.
Blokzincirin de her blok kendinden önceki blokun şifrelenmiş özet kodundan ve kendi özel kodundan
oluşur. İşlem ağdaki kullanıcılar tarafından doğrulanır, onaylanır. Daha sonra zincir için yeni bir blok
eklenir. Oluşmuş olan mevcut yeni eklenen bloklarla genişletilebilir.
Blokzincirin işleyiş mekanizması Şekil-1’de yer almaktadır.

Şekil- 4: Blokzincirin İşleyiş Mekanizması
Kaynak: Finstrengthcoach, 2021.

Şekil-1’e bakıldığında Blok zincirinin çalışma mantığı para aktarma işlemleri üzerinden açıklanacak
olursa: A, B’ye para göndermek istiyor. 2’de İşlem çevrimiçinde bir blok olarak sunulur. 3’te Blok ağ
içindeki tüm taraflara yayımlanır. 4’te Ağda bulunanlar bu işlemin geçerli olduğunu onaylar. 5’te Blok
zincire kalıcı ve şeffaf ulaşımı sağlayacak şekilde eklenir. 6’da Para A’dan B’ye aktarılmış olmaktadır
(Burada verilen örnek paradır. Para yerine başka bir bilgi de olabilir).
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BLOKZİNCİR’IN UYGULAMA ALANLARI
Akıllı Sözleşmeler ve Merkeziyetsiz Uygulamalar
Akıllı sözleşmeler, Blokzincir üzerine çalışan otomatik bazı kontratlar yapılmasıdır. Bitcoin para
biriminin var olmasını sağlayan Blokzincir teknolojisi, aynı zamanda kripto para birimi olan bitcoin’in
kullanımının artmasıyla yaygınlık göstermiştir. Blokzincir teknolojisinin gelişim gösterip Blokzincir 2.0
ile kripto para birimlerinin yanında akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar için de yeni
kullanım alanları oluşturmuştur (Şekil-2).
Şekil-2’de yer alan akıllı sözleşmelerde mesela X kişisi bana şu kadar ödeme yaparsa ben de Y kişisine
şu miktarda bir ödeme yapacağım gibi otomatik bir kontrattır. Blokzincir teknolojisi sayesinde akıllı
sözleşmelerle bu gibi işlemlerin onaylanması için banka gibi aracı bir kurumlara ihtiyaç kalmamaktadır.
Akıllı sözleşmeler çok büyük bir alandır, tedarik zinciri işlemlerinde, ekonomik işlemlerde ve daha
birçok yerde kullanılabilecek bir mekanizmadır. Ethereum bunun başlangıcını yapmış ve akıllı sözleşme
odaklı geliştirmektedir. Merkeziyetsiz uygulamalar internetin kendisinde uygulanabilir. Substraum
projesinde, bu projede Blokzincir çalışma prensibinde çalışan, dağıtık veri tabanı mantığında çalışan bir
internet kurgulanmaktadır. Bu durumda internete herkes istediği içeriğe erişebilecek ve internet hiçbir
yerde sansürlenemeyen internet olacaktır.

Şekil- 5: Akıllı Sözleşmelerde Blokzincir Teknolojisi Uygulaması
Kaynak: Medium, 2021.

Akıllı sözleşmelerin kâğıt kullanımını ve basılı evrak dolaşımını azaltması, belgelerin saklanması
operasyonları ile kaybolması riskinin en aza indirilmesi, aracı kurumlara olan ihtiyacın azalması sonucu
işlem maliyetlerinin düşmektedir. Ssüreçlerin otomatize olması nedeniyle işlem sürelerinin kısalması,
insan gücüne dayalı denetim ve kontrol faaliyetlerinin en aza indirilmesi gibi iş süreçlerine birçok katkı
sağlamaktadır. Bununla birlikte hukuk literatürdeki konumu ve yazılı bir sözleşme gibi geçerliliğinin
bulunup bulunmadığı hakkında tartışmalar bulunmaktadır. Birtakım hukukçular ise akıllı sözleşmelerin
katkılar sunacağını belirtmelerine rağmen hukuki ilişkilerin alışılmış uygulamalar çerçevesinde devam
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edeceğini öngörmektedir. Gerekçelerini ise hiçbir sistemin kusursuz olmadığı savına dayandırmaktadır.
Nitekim akıllı sözleşmelerin güvenliğine ilişkin gerçekleştirilen bir araştırmada, Ethereum platformunda
kayıtlı 19.366 adet akıllı sözleşme içerisinde, 8.833 adet akıllı sözleşmenin güvenlik açığı barındırdığı
ve manipüle edilerek kazanç elde edilmesinin mümkün olduğu sonucuna varılmıştır (Ekinci, 2020: 34).
Blokzincir teknolojisi sayesinde merkeziyetsiz, aracı olmadan yapılan işlemler finansal hizmetlere
açısından en önemli kazanımdır. Sermaye hizmetlerinde, finansal hizmetlerde hep merkezi bir yönetim
vardır. Oysaki Blokzincir teknolojisi, fon arz ve talep edenlerin bir araya gelerek sağlandığı finansal
işlemlerin aslında banka gibi aracı kuruluşlar olmadan da sağlanabileceğini göstermektedir. Mesela
normalde borsada hisse senedi alım satım işlemi yapılabilmesi için ortada bir borsanın olması gerekiyor,
işlemlerin kayıt altına alınması gerekiyor. Blokzincir teknolojisi sayesinde finansal hizmetlerde merkezi
otoriteyi ortadan kaldırıp işlemler sadece katılımcıların bir araya gelmesiyle yapılabilir.
Ülkeler arası para göndermek de bir finansal hizmettir ve şu anda bu işlemlerde bankacılık hizmetleri
yetersizdir. İşlemlerin gerçekleşmesi hem yavaş olup hem de çok fahiş ücretler alınmaktadır. Ripple, bu
konuda büyük bir projedir. Merkezi olarak blok zincirini çalıştırdığı için bitcoin para birimine göre çok
daha hızlı çalışır.
Uluslararası ödeme sağlayıcısı bir işletme olan VISA kurumsal ödemeler için Blokzincir temelli “B2B
Connect” platformunu geliştirmiştir. Özellikle küçük ölçekli finansal kurumların küresel ödeme
işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla büyük ölçekli bankalara başvurdukları, bunun sonucunda ise
işlem süresinin uzadığı ve maliyetlerin yükseldiği belirtilmiştir. Proje kapsamında bankalar arası
herhangi bir muhabir bankaya gerek kalmaksızın transfer işlemleri gerçekleştirilmektedir. B2B Connect
platformu mevcut durumda 30 farklı ödeme kanalına hizmet vermektedir ( Ekinci, 2020: 39).

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BLOCKHAIN UYGULAMALARI
Tedarik zinciri yönetimi; bir mal, hizmet veya bilginin üretim noktasından nihai tüketiciye varış
noktasına kadar hatta geri dönüşümü de kapsayan eşgüdümsel akışını ifade etmektedir. Kaynakların
satın alınıp işleme ve lojistik faaliyetleri de dahil tüm operasyonel faaliyetlerin planlanması ve
yönetilmesi sürecini kapsamaktadır (Şekil-3).
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Şekil- 6: Tedarik Zincirinde Blokzincir Teknolojisi Uygulamaları
Kaynak: Geliyoobilisim, 2021.

Geleneksel tedarik zinciri sürecinde alıcı ve satıcı, gümrük idaresi, bankalar, lojistik firması kamu
otoriteleri gibi oldukça fazla birey ve kurumun taraf olması sürecin işlemesi için çok sayıda belgenin
işleme konulması, fiziksel dokümanların kaybolma veya kopyalanma riskinin bulunması genel sorunlar
arasındadır. Aracıların fazla olması ve doküman yönetimine gereksinim duyulması da işlem
maliyetlerinin artmasına ve zaman maliyetine neden olmaktadır. Bunun yanında tedarik zinciri sürecinin
yeterince şeffaf olmaması, alıcı ile satıcı arasındaki mal veya hizmetin gerçek değeri ile yasalara ve etik
kurallara uygunluğun tespitini imkânsız kılmaktadır (Marr, 2018). Söz konusu sorunların ortadan
kaldırılması haliyle dış ticaret hacmini artıracaktır.
Tüm bu süreçler ve maliyetler göz önünde bulunduğunda tedarik zinciri yönetiminde etkinliğin
sağlanması esastır. Blokzincir teknolojisinin aracıları azaltarak, akıllı sözleşmelerle fiziksel belgeleri
ortadan kaldırarak, konşimentoların gecikme riskini gidererek, tedarik zinciri sürecinde olması gereken
tarafları ortak bir ağ yapısı etrafında buluşturarak zaman da dahil maliyetleri azaltmış olacak yapısı
itibariyle güvenilir ve şeffaf bir ortamda işlemlerin gerçekleşmesini sağlayacak ve tüm bu sorunlar için
çözüm niteliği olacaktır. Yani blokzincir teknolojisi tedarik zinciri yönetimine; işlem sürelerini
azalması, maliyetlerin azaltılması, izlenebilirliğin ve şeffaflığın arttırılması gibi değerler katması
mümkündür.
Dış ticaret işlemlerinde, tedarik zinciri yönetim süreçlerinde Blokzincir teknolojisinden yararlanıldığını
görmekteyiz. Bu doğrultuda çalışan bazı firma örneklerini ve Tedarik zinciri yönetimiyle yaptıkları
uygulamalar aşağıda yer almaktadır.
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IBM ve MAERSK İŞBİRLİĞİ
Bu konuda dünyanın en büyük bilişim teknoloji firması olan IBM ve denizcilik sektöründe küresel bir
faaliyet gösteren Maersk iş birliğinde Tradelens projesi örnek gösterilebilir. Söz konusu proje Şekil-4
yardımıyla özetlenmiştir.

Şekil- 7: IBM -Maersk İşbirliği
Kaynak: Supplychain, 2021.

Elektronik konşimento ürünü kullanmak için Maersk ve IBM tarafından ortaklaşa geliştirilmiş olan ve
Şekil-5’de özetlenen TradeLens platformu, küresel denizcilik endüstrisindeki büyük oyuncular
tarafından güçlendirilmiş olup, Blokzincir teknolojisi ile desteklenen açık ve tarafsız bir endüstri
platformudur. Platform, küresel tedarik zinciri genelinde daha fazla işbirliği ve güveni teşvik etmek için
verimli, şeffaf ve güvenli bilgi alışverişini teşvik etmektedir. TradeLens platformu, Ağustos 2018'de
resmi olarak duyurulduktan sonra IBM & Maersk tarafından ortaklaşa geliştirildi. Platform günde 3
milyondan fazla etkinlik sağlamakta ve ekosistemde 220'den fazla benzersiz kuruluşla doğrudan
bağlantı içermektedir (Tradelens, 2021).
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Şekil- 8: Tradelens Blokzincir İş Ağı
Kaynak: Mag, 2021.

ICTS küresel terminal ağlarını, Freightwalla nakliye şirketinin lojistik operasyonlarını Tradelens
platformuna taşımasından sonra Nisan 2021 tarihinde Hindistanın önde gelen nakliye şirketlerinden
Swift Cargo da Blokzincir etkin dijital tedarik zinciri çözümü sunan Tradelens sistemine dahil olmuştur.
Kayıp veya gecikmiş belgelerin neden olduğu risk ve maliyetleri ortadan kaldırmak, nakliye, lojistik ve
ticaret finansmanı endüstrileri için önemli bir endişe kaynağı olmuştur. TradeLens Blokzincir
teknolojisiyle desteklenen platformdaki tüm paydaşların doğrudan bağlantısı sayesinde, Swift
Cargo'nun nakliye belgeleri için toplam uçtan uca görünürlük artık tek bir platformdan sağlanan ithalat
ve ihracat kargoları için mevcut olacak. TradeLens çözümü, hassasiyetleri de ele alırken nakliye
döngüsü boyunca şeffaflık sağlayacaktır.
EverLedger
Everledger özellikle bankalar, yapılan teminatlar ve açık pazarlarda riskleri en düşük seviyeye
indirmek, olası sahtekarlıkların önüne geçmeyi amaçlayan bir girişimdir. Kullandığı teknolojiler:
Blokzincir teknolojisi makine vizyonu, akıllı (smart) sözleşmeler ve gelişen yeni teknolojileri kullanır.
Firma değerli maden olan elmas tedarik zincirini daha şeffaf haline getirerek olası risklerin önüne
geçmek ve Afrika’daki zor şartlarla yapılan zorunlu emek kullanımını ortadan kaldırmayı istemektedir.
Everledger platformu kullandığı Blockhain teknolojisiyle tedarik zinciri boyunca malları takip etme
olanağı sağlayıp global dijital defter üzerinde çalışmaktadır. Hibrit bir teknik model kullanır. Bu hibrit
model özel ve kamu blokajlarının kullanılmasıyla sağlanmaktadır.
Sistemin çalışma mekanizması Şekil-6’daki gibidir.
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Şekil- 9: Everledger Çalışma Mekanizması
Kaynak: Thoughtworks, 2021.

Şekil-6’dan de anlaşılacağı üzere, Everledger ABD, Hindistan ve Antwerp'deki ana sertifika evleriyle
bağlantılar kurmaktadır. Bu bağlantılar her bir pırlanta pazarı için derecelendirme yapar ve
derecelendirme sonucunda onaylar. EverLedger bu verileri alır ve 4C'leri (renk, kes, netlik, karat
ağırlığı) işleyerek her taş için benzersiz kimlik kodunu içeren bir dijital 'DNA' kaydı oluşturur. Bu
bilgilerle, Everledger hangi elmasın kime ait olduğunun ve nerede olduğunun bilinmesine imkan sağlar.
Elmasların E-bay ve Amazon gibi E-ticaret platformlarındaki hareketleri bile izlenebilir hale
gelmektedir.

SONUÇ
Blokzincir teknolojisi, içerisinde özel şifrelenmiş kodları olan blokların kriptografi yöntemiyle birbirine
adeta bir zincir gibi bağlanmasıyla oluşan dağıtık veri tabanı teknolojisidir. Merkezi veri tabanlarından
farklı olarak, herhangi bir otorite tarafından yönetilmemektedir yani merkezi bir yapıya bağlı değildir.
Sürece dahil olan tüm paydaşlar tarafından izlenebilir. İlk olarak kripto para birimlerinde kullanılan
Blokzincir teknolojisi öncelikle finansal hizmetlerde kullanılmıştır. Daha sonra Blokzincir 2.0 ve 3.0 ile
beraber gelişim göstermiştir.
Blokzincir teknolojisinin sahip olduğu büyük potansiyel her ne kadar günümüzde keşfedilme
aşamasında olsa da kullanım alanı oldukça geniştir. Sağlamış olduğu avantajlar ile günümüzde özellikle
tedarik zinciri yönetimi, lojistik faaliyetleri, gümrük işlemleri başta olmak üzere; medya, sağlık
hizmetleri gibi birçok alanda uygulaması bulunmaktadır.
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Tedarik zinciri sürecinde olması gereken tarafları ortak bir ağ yapısı etrafında buluşturur. Aracıları
azaltıp, akıllı sözleşmelerle fiziksel belgeleri ortadan kaldırır. Böylece zaman da dahil olmak üzere
maliyetler azaltılmış olur. Blokzincir teknolojisinin tedarik zinciri süreçlerine uygulanması müşterilere
ürünler, ürünlerin üretim süreçleri, iş gücü ve sürdürülebilirlik hakkında bilgi sağlanmasını mümkün
kılar. Bu durum rekabetçi bir avantaj olarak kullanılabilmektedir.
Tedarik zinciri sürecine dahil olan tüm tarafların aynı yapı altında olduğu Blokzincir teknolojisi destekli
uygulamaların daha çok geliştirilmesi son derece önemlidir. Bu uygulamalar sayesinde tüm paydaşların
doğrudan bağlantısı sağlanmış olacak, güvenlik ve şeffaflığın ön planda olduğu bu uygulamalarla
tüketiciler ve tedarikçiler arasında iletişim daha sağlıklı bir şekilde sağlanacaktır. Şeffaflık oluşturması
perakendecinin bakış açısından düşünüldüğünde bir pazarlama ve eğitim amacı olarak
kullanılabilmektedir. Bunun sebebi, tüketicilere ürünlerin üretiminin nasıl olduğu ve nereden nereye
sevk edildiğini açıkça göstermektedir.
Devletler ve vatandaşları Blokzincir teknolojisinin sahip olduğu potansiyel ve bu potansiyelin tedarik
zinciri yönetimine sağlayabileceği yararları keşfetme konusunda yolun başındadır. Özellikle bu
teknolojinin daha iyi anlaşılabilmesi ve bu teknolojinin altyapısıyla oluşturulan uygulamaların daha net
sonuç verebilmesi için sektörün önemli sorunları belirlenmeli ve gerekirse çözümler sağlayabilme adına
çok daha farklı metodolojik yaklaşımlar ve çalışmalar yapılarak, akademisyenlerle uygulayıcılar
arasında kuvvetli bir işbirliği sağlanmalıdır.
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Abstract
Electronic cigarettes (so-called e-cigarettes) and related accessories owe their development to the
scientific and media reports on the harmfulness of the use of tobacco products to health, which have
been increasing since the mid-twentieth century. The enforcement of the provisions of the Act of 6
December 2008 on excise duty, amended several times in Poland, starting from 22 July 2016, remains
at a very low level. it is common to introduce products to the market in an illegal manner, i.e. without
the registration of liquids and the required toxicological tests. Internet sales are also still carried out. The
phenomenon of illegal introduction of products to the Polish market has increased dramatically.
Propylene glycol, glycerin and nicotine separately are not subject to restrictions such as their mixtures,
i.e. ready liquids. This causes a growing interest of consumers in self-preparation of liquids, potentially
harmful to health.
Due to the widespread use and diverse use of the main ingredients of the liquid, such as glycol and
glycerin, by numerous industries, it will be very difficult to effectively enforce excise regulations. The
consequences of the introduction of high excise duty are the expansion of the shadow economy
(especially online sales and sales "under the counter"), the return of some users to traditional tobacco
products, and the transfer of sales abroad (mail order sales to Poland). The protection of the legal market
against the shadow economy is currently completely ineffective due to the widespread availability of
ingredients, small volume, ease of smuggling the liquid, selling "from under the counter", home
production, online shopping.
The bodies of the National Revenue Administration and the Ministry of Finance should immediately
take steps to increase the effectiveness of the fight against the shadow economy, as well as Internet sales,
which, despite the statutory ban, is universal, which makes the ban in question apparent and ineffective,
thus de facto justifying the postulates regarding legalization sale of electronic cigarettes by licensed
entities. There is no doubt that there are currently effective instruments that allow the identification of a
user who purchases a specific product or service (vide: online bookmakers, online Totalizator Lotto).
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Öz
Yirminci yüzyıl Azerbaycan edebiyatında İyi ve Kötü kavramı, doğası gereği karmaşık sanatsal, dini ve
felsefi temalar içermektedir. Büyük romantik Hüseyin Cavid'in "İblis" trajedisinde bu kavram, sanatsal,
felsefi ve modern statüsünü hala korumaktadır. "İblis" dramasında insan, iyi ve kötü, ruh ve ideal, savaş
ve barış, kılıç ve kalem arasında bir mücadelenin olduğu büyük, dramatik bir varlıktır. İncelediğimiz
trajedide bu sanatsal akımın vücut bulmuş hali daha canlı ve son derece dolu. İyi ve kötü kavramı,
sanatsal ve felsefi çalışmasını "İblis" de yüksek şiir dilinde bulmuştur.
Cavid, insan yaşamının, insan gerçekliğinin çok önemli, küresel, dramatik ve kritik bir anını bu eserde
yansıtmıştır. Cavid'e göre tüm iblisleri doğaları gereği ortaya çıkarmak, her zaman insanlığa hizmet
etmek demektir. Hüseyin Cavid'e göre akıllı insan, iyi kalpli ve uzak görüşlü ise insan, kötü ve zalim
ise şeytandır. Eserdeki karakterler ve karakterler farklı durumlarda olsa da şeytan insan olamaz ve
şeytanın huzurunda kalır. Hangi açıdan olursa olsun, şeytanın düşmanlığının alevi -kötülük, pislikinsanların içindeki iyiliği yakar ve onları küle çevirir. Zaman geçtikçe ve asırlar geçtikçe hakikatten
şüphe eden insan, ölümlü bir hayata ait olduğunu bir kez daha anladı, kaderiyle uzlaştı ve Şeytan ile
İnsan arasındaki düşmanlığa, şüpheye ve kötülüğe uyum sağladı. İyi ve kötü kardeştir - onun ifadesi,
"şeytanı lanetle" terimi, aynı zamanda insanlığa kötülükten nefret etmenin, iyilik için umut etmenin ve
iyiliğin bir ifadesi olarak hizmet eder.
En küçük ayrıntısına kadar, Cavid'in çevremizdekilerin kötülüklerine olan nefreti, yavaş yavaş insandaki
şeytanı ve içimizdeki kötülüğü yansıtır. İnsanın şeytanlaştırılması, tüm insanlığı endişelendiren ancak
çözülemeyen bir sorun olarak Cavid ve Cavid şahsında tüm insanlığın karşısında durmaktadır. Cavid,
İblis suretinde toplumdaki hastalıkların, hayattaki adaletsizliklerin ve masum kanın dökülmesinin
sebebinin insanları şeytanlaştırması, şehvetlerine esaret olduğunu gösterir. Cavid içimizde bir ayna
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tutarak şeytandan kurtulmaya, şeytan olmak yerine insan olmaya, arınmaya, yasak ruhlarımızı
köleleştirmeye çağırıyor. En önemli yönü, bu mücadelede yükselen ve kazananın İnsandaki insanlık
olmasıdır. Bu nedenle İnsan, gelişimi ve ilerleyişinde gökleri, Tanrı denilen yükseklikleri özler. Böyle
iyimser bir felsefe, H.Cavid'in oyunlarındaki sanatsal İyi ve Kötü kavramının temelidir.
Bu açıdan bakıldığında, İyi ve Kötü kavramının karmaşık bir doğrultuda incelenmesi, ideolojik ve ahlaki
gerçekliğimizle bağlantısı açısından gerekli ve önemlidir. Makale, Hüseyin Cavid'in sanatsal ve estetik
mirasında İyi ve Kötü kavramının dünya edebiyatındaki devamını ve gelişimini incelemektedir. Aynı
zamanda bu doğrultuda H. Cavid'in estetiğinin ideolojik ve felsefi, sanatsal ve mitolojik kaynaklarına
odaklanmak, şairin sanatsal dünya görüşüne içkin olan ulusal ve uluslararası yönleri içermesi
planlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: iyi, kötü, iblis, trajedi, hakikat, felsefe, savaş, barış

Abstract
The concept of Good and Evil in the twentieth century Azerbaijani literature, by its nature, contains
complex artistic, religious and philosophical problems. In the great romantic Hussein Javid's "Devil"
tragedy, this concept still retains its artistic, philosophical and modern status. In the drama "Devil", man
is a great, dramatic being, in which there is a struggle between good and evil, the soul and the ideal, war
and peace, the sword and the pen. In the tragedy we are studying, the embodiment of this artistic trend
is more vivid and extremely full. The concept of good and evil found its artistic and philosophical study
in the language of high poetry in Devil.
In this work, Javid reflected a very important, global, dramatic and critical moment of human life, human
reality. According to Javid, exposing all the demons in their freshness means serving humanity at all
times. According to Hussein Javid, an intelligent person is Devil if he is kind and far-sighted, and Devil
if he is evil and cruel. Although the characters, types, and images in the work are in different situations,
the devil cannot become human and remains in his devil's presence. From any point of view, the flame
of Devil's enmity - evil, racism - burns the good in people and turns them to ashes. As time passed and
centuries passed, the truth in doubt, humanity in doubt, realized once again that they belonged to a mortal
life, reconciled with their own destiny, and adapted to the enmity, doubt, and evil between Satan and
Man. Good and evil are brothers - the expression, the term "curse the devil", also serves humanity as an
expression of hatred of evil, hope for good, and goodness.
From the smallest detail, Javid's hatred of the evils of those around us gradually mirrors the devil in man
and the evil within us. The demonization of man remains in the face of Javid and Javid as a problem
that worries all mankind, but cannot be solved. Javid shows in the image of Iblis that the cause of
diseases in society, injustices in life, and the shedding of innocent blood is in the demonization of people,
in the fact that they are slaves to their own passions. By holding a mirror inside us, Javid calls us to get
rid of the devil, and instead of becoming a devil, we become human, to purify, to enslave our forbidden
souls. The most important aspect is that it is humanity in Man that rises and wins in this struggle. That
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is why Man strives for the heavens and the heights of God in his development and progress. Such an
optimistic philosophy is the basis of the artistic concept of Good and Evil in H.Javid's plays.
From this point of view, the study of the concept of Good and Evil in a complex direction is necessary
and important in terms of its connection with our ideological and moral reality. The article examines the
continuation and development of the concept of Good and Evil in world literature in the artistic and
aesthetic heritage of Hussein Javid. At the same time, it is planned to focus on the ideological and
philosophical, artistic and mythological sources of Javid aesthetics, and to involve national and
international aspects inherent in the poet's artistic worldview.
Keywords: good, evil, devil, tragedy, truth, philosophy, war, peace

GİRİŞ
XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında Xeyir və Şər konsepsiyası öz mahiyyətinə görə mürəkkəb bədii dini,
fəlsəfi problemləri ehtiva edir. Böyük romantik Hüseyn Cavidin “İblis”faciəsində bu konsepsiya öz
bədii-fəlsəfi, müasirlik statusunu bu gün də qoruyub saxlayır. “İblis”dramında insan böyük, dramatik
bir varlıqdır, bu varlığın daхilində хeyir və şər, nəfs və ideal, müharibə və sülh, qılınc və qələm arasında
mübarizə gedir. Məhz tədqiq etdiyimiz faciədə bu bədii tendensiyanın təcəssümü daha qabarıq, son
dərəcə dolğundur. Xeyir və Şər kоnsepsiyası “İblis” əsərində yüksək pоeziya dili ilə öz bədii-fəlsəfi
tədqiqini tapmışdır.
İnsan həyatının, insan gerçəkliyinin çох mühüm, qlоbal, dramatik və böhranlı bir məqamını Cavid məhz
bu əsərində əks etdirmişdir. Cavidə görə bütün iblislikləri öz təravəti ilə göstərmək, ifşa etmək bütün
zamanlarda insanlığa хidmət etmək deməkdir. Hüseyn Cavidə görə ağıllı, fəhmli insan əgər о,
хeyirхahdırsa, uzaqgörəndirsə İnsan, bədхahdırsa, zülmkardırsa İblisdir. Əsərdə qəhrəmanlar, tiplər,
obrazlar müхtəlif vəziyyətlərə düşsə də, İblis insanlaşa bilmir öz iblisliyində daim qalmaqda davam
edir. Hansı prizmadan baхılırsa, о nöqtədən İblisin düşmənçiliyinin - pisliyinin, nacinsliyinin alоvu
insanlardakı хeyirхahlıqları yandırır, külə-tоrpağa çevirir. Zaman keçdikcə, əsrlər dəyişdikcə şübhədə
həqiqət, həqiqətdə şübhə tapan insanlıq, hər şeyi bir daha duyaraq ölümlü həyata mənsub оlduqlarını bir
daha dərk etmiş, öz taleləri ilə barışmış və İblislə İnsan arasındakı ədavətə, şübhəyə, şərə bir növ
uyğunlaşmışlar. Хeyirlə şər qardaşdır - ifadəsi, “lə`nət şeytana” termini də şərə nifrət, хeyirə ümid,
хeyirхahlıqla bağlı yaranmış ifadə kimi insanlığa хidmət göstərməkdədir.
Tartışma
Romantik cərəyanın nümayəndəsi olan Cavid bütün yaradıcılığı boyu öz subyektiv fikrini keçmiş
üzərinə köçürmüş, insanın daxili aləminə varmış, fəlsəfi düşüncələrini islam dinindən aldığı dəyərlər
üzərində qurmuşdur. İblis məfhum olaraq insanın daxilində gəzdirdiyi çirkin ehtirasdır. O, insanı
öldürməyə, şərləməyə,pisliklər törətməyə vadar edir. Bəs insan kimdir? Çirkin ehtiraslarına qalib gələn,
məhəbbət və sevgi ilə insanları qarşılayan, xeyirxah əməl sahibimi?“Dünyanı gözəllik xilas edəcək”
düşüncəsini özünə qayə seçən böyük sənətkar bu suala əsərlərinin bir çoxunda cavab axtarmış,
“İblis“əsərində isə pisliklərin hardan gəldiyini, gözəlliyin nədə olduğunu aydınlaşdırmağa çalışmışdır.
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Bütün həyatı boyu Xeyir və Şər konsepsiyası haqqında düşünən “Cavid xasiyyətinə və təbiətinə uyğun
olaraq cəmiyyətdə birtərəfli mövqe seçmiş, bir tərəfə çəkilərək dünyəvi məsələləri həll etməyə
çalışmışdı. Və bu məqamda “İblis”problemi ilə üzləşmişdi. İBLİSin kimliyini izah etmək istəyən Cavidə
İblis amiranə cavab vermişdir: “Allahla(yerdəki və göydəki xeyirxahlıqlarla) bir zikr edilir namünişanım!”.[Əzizova, 2007:58]
“İblis“ əsərinin əvvəlində H. Cavid İblisi və Mələyi qarışdırmaqla təzad yaradır. Mələk dünyanın
xilaskarı, dünyanı xilas etmək üçün Allaha yalvaran, İblis isə bütün fəlakətlərin səbəbkarı, fəlakətlərdən
həzz alan, özü də bunları insanın əli ilə edib, sonda insanı günahlandıran obraz kimi verilir.
Dəryalara hökm etmədə tufan,
Səhralara sarsıtmada vulkan,
Sellər kibi axmaqda aızıl qan,
Canlar yaxar, evlər yıxar insan.[Cavid, 2005:7]

H. Cavid “ İblis“əsərində nəfsinin çirkin ehtirasları ilə mübarizə aparan obraz –Arifi yaradıb. Arif bəzən
qəlbində olan təzadlı fikirlərin nədən gəldiyini anlayan, bəzən isə ona yenilən obrazdır. Drammaturqun
bir çox fikirləri məhz Arif obrazının dili ilə təqdim olunur. Qəlbində olan təlatümlərdən can qutarmaq
üçün Arif Allaha sığınır. Bu fəlsəfə oxucunun fikirlərini Qurani-Kərimin 114-cü surəsinə yönəltməklə
qurtuluşun Allah kəlamının qüdrətində olduğunu göstərir. “Qurani-Kərim”in “Nas”surəsində deyildiyi
kimi:
1. De ki sığınıram insanların Rəbbinə
2. İnsanların hökmdarına
3. İnsanların ilahına
4. Sinsicə vəsvəsə verənin o pisliyindən
5. İnsanların qəlbində vəsvəsə verən
6. Gərək cinlərdən, gərəkdə insanlardan.[Qurani-Kərim, 1992:604]

Tədqiqatçı N.Əzizova yazır: “Nur Allahla, ruhla bağlı ilahi təyindir. Arifin hələki ürəyində Allah işığı
var. O, içindəki ədalətə, xeyirxahlığa, nura tabedir. Arif haqlı olaraq cəhənnəmlə bağlı hər cürə atəşdən
üz çevirir”[Əzizova, 2007:84] və üzünü göylərə tutaraq Tanrıya müraciət edir:
Ya Rəb, bu cinayət, bu xəyanət, bu səfalət
Bulmazmı nihayət?
İnsanları xəlq etmədə var, bəlkə də, hikmət
İblisə nə hacət.[Cavid, 2005: 9]
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Burada Arif Allahdan İblisin nə üçün yaratdığını soruşur. Bu fikirlərin fəlsəfəsi oxucunu Qurani Kərimin “Əl-Bəqərə” surəsinin 30-cu ayətinə yönəldir. “Sənin Rəbbin mələklərə: “ Mən yer üzündə bir
xəlifə ( canişin ) yaradacağam, - dedikdə ( mələklər: “Biz sənə şükr etdiyimiz, şəninə təriflər dediyimiz
və Səni müqəddəs tutduğumuz halda, sən orada ( yer üzündə ) fəsad törədəcək və qan tökəcək bir kəsəni
yaratmaq istəyirsən? “ – söylədilər. Allah onlara: “ Mən bildiyim şeyləri siz bilmirsiniz”, buyurdu”.[Qurani-Kərim, 1992: 5]
Arif obrazı nəfsinə yenilən, qatil, yolundan azıb nəfsinə uyan faciəvi insan xüsusiyyətlərinin
daşıyıcısıdır.Allahın qoyduğu yol ilə gedə bilməmək Arifin faciəsinin başlıca səbəbi idi.Ədibin
yaradıcığılığını dərindən ararşdıran Məsud Əlioğlu yazır:“Iblis artıq məmnundur - arzu edilən və
gözlənilən cinayət baş vermişdir. Lakin sınaq müddəti hələ qurtarmamışdır. Indi də İblis, Arifin
qəlbindəki qardaşlıq duyğusunu puça çıхarmağa cəhd edir və qadın gözəlliyi qarşısında zəiflik göstərən
bir kişinin qısqanclıq hisslərini qıcıqlandırır. Arif bu ehtirasa da məğlub оlur, qardaşı Vasifi öldürür”.
[Əlioğlu ,1975,153].
İblis isə sualların cavabında indiki halını və əvvəlki məqamını verməklə bir təzad yaradır.
Allaha ibadət etdiyini, mələklərin də onu təqdis etdiyini bildirir. Allah dərgahından uzaqlaşdırılmağının
səbəbini açıqlayır. İblisə görə bunun əsas səbəbkarı Adəm oğlu özüdür.
Bən şimdi bir atəş, fəqət əvvəlcə mələkdim,
Həp Xaliqə təsbih idi, təhlil idi-verdim
İlk öncə mələklər bəni təqdis ediyordu,
Adəm kibi bir sayğısız axır ləkə vurdu.
Alçalmadı, yüksəldi fəqət şöhrətü şanım.[Cavid, 2005, 12]

Bu məqamda İblis insanla olan düşmənçiliyinin haradan başlandığına bir işarə edir. İblis özünü
gizlətməyə çalışsa da, Arif onun iblis olduğunu anlayır.
Cavid “İblis” əsərində Arifin özü ilə olan söhbətini elə bir tərzdə təqdim edir ki, bu məqamda fikirlər
aləmində təhlil aparan bir insanın hislərini tam aydınlığı ilə oxucunun gözləri önündə canlandırır.
Məlum olur ki, Arif əsərin əvvəlində Allahın ipinə möhkəm sarıldığı üçün İblisin vəsvəsəsindən can
qurtara bilir.
Əsərdə diqqəti cəlb edən obrazlardan biri də Xavərdir. H. Cavid özünün yaradıcılığı devizi kimi
səsləndirdiyi, “Məhv olan dünyamız qadınla yüksələcək“, - fikrinə burada da sadiq qalır.Ədib Xavərin
timsalında insanların yanında ona arxa ola biləcək, dərdlərinə şərik çıxıb köməklik göstərməyə cəhd
edən bir qadın obrazı yaratmışdır. O, sədaqətlidir, həlimdir, etibarlıdır, xeyirxahdır. Onun canından
artıq sevdiyi Arif tərəfindən qətlə yetirilməsi oxucunu sarsıdır, iblis xislətlilərə nifrət hissi oyadır.
Əsərdə “İblis Tanrıya bəndəlik etmək istəməyən, amansız, çılğın, rahatlıq, dinclik bilməyən, keçmiş
inadı üzərində möhkəm dayanan, “mərci udmaq” üçün bütün iste`dadını nümayiş etdirən, bir göz
qırpımında cahanın hər guşəsinə baş vuraraq bütün sоyuq beyinləri alоvlandıran, qardaşla-qardaşı birbirinə salışdıran cəhənnəm dəhşətlərindən də qоrхunc, azman, bədхah bir qüvvə kimi diqqəti cəlb
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edir”.[İsmayılov, 1980: 35-36] Bu baxımdan Arif-Vasif xətti maraqlıdır.H. Cavidin Vasif obrazına
xüsusi bir simpatiyası var. Müəllif onu həm mədəniyyət carçısı, həm öz sözünə can-başla sadiq olan bir
hərbiçi, həm də yardımsevər obraz kimi təqdim edir.
Turana qılıcdan daha kəskin ulu qüvvət,
Yalnız mədəniyyət, mədəniyyət, mədəniyyət... [Cavid, 2005:27]

I dünya müharbəsi bir faciə idi. Kimisi öz nəfsinin qulu olaraq müharibəni törədib bundan həzz alanlar,
kimisi isə torpaqlarını yağı düşməndən qoruyub insanları faciədən xilas etmək istəyənlər.Vasif torpağını
yağı düşməndən xilas etmək arzusundadır.Ətrafdakı insanları öldürmək, aldatmaq, məhv etmək üçün
çalışarkən Vasif mədəniyyət təbliğ edir, yaralıları xilas edir, canilərin ifşa olunmalarına çalışır. Bu
xüsusiyyətlər yaralı kazanlı türk əsgərinə yardım etməkdə, İbn Yəminin cinayətlərinin ortaya
çıxmasında özünü göstərir.Vasif evləri yanarkən bir-birindən ayrı düşmüş, onu tanıya bilməyən,nəfsinə
qul olan qardaşının gülləsi ilə qətlə yetrilir.
Rəna isə İblisin Arifə qarşı istifadə etdiyi silahdır. General babasının intiqamını almaq arzusu ilə
yaşayan Rəna amalına çatmaq üçün qəlbini İblisə də satmağa razıdır. Rəna bir tərəfdən yaralı insanlara
yardım edib onların yarasını sarıyan həmşirədirsə, ikinci tərəfdən qardaşı qardaşa güllələdə biləcək nəfs
quludur. Rəna səhnəyə çıxana qədər Arif İblisin dediyi yolu seçmir. O,Rənanı gördükdə artıq başqalaşır.
Qızın gözündə yüksəlmək üçün qızıla,pula, silaha meyil edir. Bu isə İblis üçün bir fürsət olur. Əvvəlcə
bir yəhudini öldürməklə qızıl əldə edir, sonra Xavəri öldürür, daha sonra isə tanıya bilmədiyi qardaşı
Vasifi güllələyir.
H. Cavid İblis əsərində sanki dünyanı bir ahəngdə görmək fikrini də aşılamağa çalışır. Ya hər kəs cani,
ya hər kəs mərhəmətli, ya hər kəs xəstə, ya sağlam, ya gözəl, ya çirkin olmalıdır fikrinə də toxunur.Bu
fikrin daşıyıcı olan obraz isə Elxandır.
Bəncə, bilmərrə bütün insanlar
Həp gözəl olmalı, yaxud çirkin
Həp fərqli olmalı, yaxud zəngin
Həp həkim olmakı, yaxud nadan
Həp mələk olmalı, yaxud şeytan.[Cavid, 2005: 86]
Elxan xain, qəddar, ərəb zabiti İbn Yəminin cinayətini açmaq istəyərkən onun qəzəbinə tuş gəlmiş,
qaçaraq haydut kimi ömür keçirməklə məşğuldur.Cavid çox zaman məhz Elxanın dili ilə insanların
qəlbinin dərinliklərində kök salan ehtiraslara, təxəyyüllərindəki gizli arzulara qarşı çıxır.
Bir xəyalı-mahal olsa da bən
Tanrı olsaydım əgər, gerçəkdən
Ya bu insanları xəlq etməz idim,
Əgər etsəm, yaşatırdım daim
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Səda məlud.... o da olsaydı mahal
Yaxaraq həp kül edərdim dərhal.[Cavid, 2005:85]

Cavid Allahın səbrinin geniş olduğuna inamını ifadə etməklə insanların gec-tez həqiqəti dərk edəcəkləri
qənaətindədir. Bu məqamda İblisin cavabı isə Elxanın hislərinin aldadıcı olduğunu anlatmaq üçün vasitə
seçilməsi dramaturq fəlsəfəsinin açılması üçün ip ucu verir.
Səni həp aldatıyor hissiyyat
Öylə yekrəng olaraq keçsə həyat
Biqur insan yaşamaqdan yorulur
Yaşayır, bəlkə də, mənasız olur.[Cavid, 2005:89]

Sonda H. Cavidin gəldiyi qənaət budur ki, İblis insanın daxilindəki çirkin ehtiras, çirkin nəfsdir. İblis
adını hər kəs nifrət, istehza ilə qarşılayır. Ancaq özünün etdiklərini süzgəcdən keçirmir. Nəyin doğru,
nəyin yanlış olduğunun mühakiməsinə varmamış hərəkət edər, hissi ilə ağlını qarşılaşdırmır. “İblis”
pyes bоyunca fövqəltəbii qüvvədən təbii qüvvəyə,simvоldan həqiqətə, iblisdən insana çevrilir.
[Məmmədov, 1968 :108]
İblis nədir?
- Cümlə xəyanətlərə bais . . .
Ya hər kəsə xaindan insan nədir?
- İblis.[Cavid, 2005:104]

SONUÇ
Cavid ən kiçik detallardan tuta-tuta ətrafımızdakıların хəbisliklərinə nifrət hissi оyada-оyada insandakı
iblisliyə, içimizdəki хəbisliyə güzgü tutur. İnsanın iblisləşməsi Cavidi və Cavidin simasında bütün
bəşəriyyəti narahat edən, fəqət həlli mümkün оlmayan prоblem kimi qalmaqdadır. Cavid İblis surəti ilə
göstərir ki, cəmiyyətdəki хəstəliklərin, həyatdakı haqsızlıqların,tökülən gühansız qanların səbəbi məhz
insanların iblisləşməsində, оnların öz ehtiraslarının qulu оlmasındadır. Ən əsas cəhət də оdur ki, bu
mübarizədə yüksələn, qələbə çalan da İnsandakı insanilikdir. Məhz buna görə İnsan öz inkişafında,
tərəqqisində səmaya, Tanrı yüksəkliyinə can atır. H.Cavidin dram əsərlərindəki bədii Xeyir və Şər
kоnsepsiyasının əsasını belə nikbin fəlsəfə təşkil edir.Bu baxımdan Xeyir və Şər konsepsiyasının
kоmpleks istiqamətdə araşdırılması ideоlоji və əхlaqi gerçəkliyimizlə əlaqə baхımından zəruri və
əhəmiyyətlidir.
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Öz
Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulduğu dönemde Bağdad’ta oturan halifenin otoritesi Bağdad
duvarlarının ötesine bile aşamaz hale gelmişti. Mısır’a hâkim olan Şiî Fâtimî Devleti XI. Yüzyılın ikinci
yarısında Abbasî Halifeliği ve bir bakıma bütün Sünnî İslam âlemi için tehdit oluşturabilecek siyasî bir
yükseliş dönemine girmişti. Büyük Selçuklu Devleti, bu dönemde Abbasî halifeliğini koruyabilecek
kudretli bir Türk-İslam Devleti olarak tarih sahnesine çıkmıştı. Selçklular, uyguladıkları Sünnî birliği
oluşturma politikası ile bölgede ezici çoğunluğu oluşturan Sünnîlerin desteğini kazandılar ve devletin
sırtını geniş Sünnî tabana yaslamış oldular. Bölge halkına yönelik adil bir yönetim sergileyerek, gayr-i
Müslim ahalinin ve mutedil Ehl-i Sünnet dışı mezheplerin de hoşnutluğunu temin ettiler. Bâtini-İsmaili
propagandaya karşı fikri mücadelede önemli adımlar atarak Sünnî İslamı sürekli korudular. Sünnî İslamı
korumak adına askerî dinî ve eğitim alanında önemli tedbirler alarak, İslamı yayma vazifesinde en ön
sıralarda yer aldılar. Bağdad’ta oturan halifenin otoritesini koruma vazifesi yine büyük bir Türk-İslam
devleti olan Selçukluların şiârı olmuştu.
Anahtar Kelimeler: Selçuklular, Bâtinilik, Mezhep, Ehl-i Sünnet

Abstract
At the time of the establishment of the Great Seljuk State, the authority of the caliph residing in Baghdad
could not even go beyond the walls of Baghdad. The Shiite Fatimid State, which dominated Egypt, had
entered a period of political rise in the second half of the 11th century, which could pose a threat to the
Abbasid Caliphate and, in a way, to the entire Sunni Islamic world. The Great Seljuk State emerged on
the stage of history as a mighty Turkish-Islamic State that could protect the Abbasid caliphate in this
period. The Seljuks gained the support of the Sunnites, who formed the overwhelming majority in the
region, with their policy of creating a Sunni unity, and they relied on the broad Sunni base of the state.
By displaying a fair administration towards the people of the region, they ensured the satisfaction of the
non-Muslim people and the moderate sects other than the Ahl al-Sunnah. They took important steps in
the intellectual struggle against Bâtini-Ismaili propaganda and constantly protected Sunni Islam. In order
to protect Sunni Islam, they took important measures in the field of military, religious and education,
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and were at the forefront of spreading Islam. The duty of protecting the authority of the caliph residing
in Baghdad became the motto of the Seljuks, who were also a great Turkish-Islamic state.
Keywords: Seljuks, Bâtinilik, Sect, Ahl as-Sunnah

1.GİRİŞ
Büyük Selçuklu Devleti, X. ve XI. yüzyıllarda var olan Sünnî İslam’ı savunan ve koruyan bir Türkİslam devletidir. İslam akideleri gereği hoşgörüyü benimseyen devlet, bünyesinde birçok gayri-müslim
tebaaya yer vermiş ve herkesin dinî yaşamına saygı göstermiştir. Selçuklu devleti, Sünnî İslam’ın
temsilcisi olan Abbasî halifeliğini de İsmâilî-Fâtımîler’in tehditlerine karşı korumaya çalışmıştır.
Selçuklular, Nizamiye medreselerini o dönemde İslam dünyasının başına bela olan Bâtiniler’e karşı fikrî
mücadeleye girişmek adına kurmuştur.

2.Büyük Selçuklu Devleti’nin Kurulduğu Dönemde Abbasî Halifeliğinin Durumu
“Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulduğu dönemde iki büyük Türk Devleti; Karahanlılar ve Gazneliler
siyasî bakımdan eski gücünü yitirmiş durumdaydı. Bunların dışında bu dönemde yukarıda
tanımladığımız Orta ve Yakındoğu coğrafyaları, dinî ve siyasî birlikten mahrum bir durumda idi.
Bölgede birbirinden farklı yapı ve özellikte birtakım siyasî teşekküller bulunuyordu. Bunların en
önemlileri şunlardı:
1-Abbasî Halifeliği
2-Fâtımîler
3-Büveyhoğulları
4-Bizans” (Kuşçu, 2010: 643)
“Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulduğu dönem olan IX. Yüzyıla gelindiğinde bu coğrafya siyasî
bakımdan tam bir zaaf içinde bulunuyordu. Bağdad’ta oturan halifelerin otoritesi Bağdad duvarlarının
ötesine bile geçemez hale gelmişti. Mısır’a hâkim olan Şiî Fâtimî Devleti ise XI. yüzyılın ikinci yarısına
gelindiğinde Abbasî Halifeliği ve bir bakıma bütün Sünnî İslam âlemi için tehdit oluşturabilecek siyasî
bir yükseliş dönemine girmişti” (Kuşçu, 2010: 644).

3. Selçuklular Döneminde Mezhepler
“Selçukluların batı tarafı olan Irak ve Suriye kesiminde Sünnî mezheplerden Hanefî, Şafiî ve Hanbelî
mezhepleri ortak etkinlik göstermekle birlikte, doğu kesiminde Hanefîlik daha ağırlıklı bir yer işgal
etmektedir. Siyasetnâme’de verilen bilgiye göre Mâverâünnehir ve Horasan bölgesinin ağırlıklı olarak
Sünnî olmasına karşın, Kum, Kaşân, Ave, Save, ve Rey şehirleri çoğunluk itibariyle Şiîlerden
oluşuyordu. Hilafet merkezi olan Bağdad’ta Şiî nüfüs oranı Sünnîlere yakın durumdaydı. Sünnîliğe karşı
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açık düşmanlık besleyen İsmâilî-Fâtımîler uzun süre Mısır da iktidarda bulunmalarına rağmen Sünnîlik
buralarda da varlığını korumuştur” (Karadaş, 2003: 98). Selçukluların Sünnî inanca sahip olmaları ve
Ehl-i sünneti müdafaa etmeleri onların Abbasî Halifeliği ve Fâtımîlerle olan siyasî ve kültürel ilişkilerine
yön vermiştir. Selçukluların hâkim oldukları bölgelerde o kadar çok din ve mezhep vardı ki bunlar
arasında bir denge oluşturmak gerekli görülmüştür. Çünkü mezhepler arası denge oluşturulduğu
takdirde birlik ve beraberlik sağlanabilirdi (Dayandı, 2010: 6)
Abbasîler döneminde okullaşan ve yayılma imkânı bulan büyük Sünnî mezheplerden biri olan Hanefîlik
Irak ve Mâverâünnehir bölgesinde yayılmıştır. İmam Mâturîdî’nîn imam Ebû Hanife’nin yolunu takip
etmesi, Bağdad dinî ortamından uzak ve ilmî münakaşaların serbestçe yapıldığı Mâverâünnehir de
yetişmesi, üslup ve metotta ona bir üstünlük sağlayarak Hanefî-Mâturîdî birlikteliğini oluşturmuştur
(Ocak, 2002: 62).
“Selçukluların Hanefîliğe olan bağlılıklarını Bağdad’a gelişlerinden itibaren yapılan uygulamalardan ve
gelişen olaylardan gözlemek mümkündür. Büyük Selçuklu Devleti’nin orta ve batı bölgelerinde ise
bilhassa Ebû l-Kâsım el- Kuşeyrî ve Gazâlî’ nin etkili çalışmaları ile Sûfîlik, Sünnîlikle uzlaşmış ve
meşru varlık alanına sahip olmuştur. Özellikle Selçuklu Sultanlarının Sûfîlere itibar göstermesi, bu
akımın yaygınlık ve itibar kazanmasında çok etkili olmuştur.” (Karadaş, 2003: 98-99).

4.Mezhep İhtilaflarına Selçukluların Yaklaşımı
Selçukluların ilk sultanı Tuğrul Bey devletin yapılanmasında olduğu kadar, sosyal ve dinî konulardaki
uygulamalarıyla da dönemine damgasını vurmuş birisidir. Mezhep olarak Tuğrul Bey, hem şahsi
hayatında hem de devlet idaresinde katı bir Hanefi taraftarıdır (Demirci, 2019: 231). Fakat Ehl-i sünnetin
bir kesimi olan Eş’arîlerin minberlerden lanetlenmesi Tuğrul Bey zamanında olmuştur. Tuğrul Bey in
bu işe yönelmesine sebep olarak çoğu kaynak veziri Kundurî’yi işaret etmektedir. İbnü’l-Esîr vezirin
bidatçılar yani Bâtiniler ve Rafiziler aleyhine minberlerde lanet okutmak için Tuğrul Bey den izin
aldığını, kendisinin bu izne Eş’arî ve Şafiîlere laneti eklediğini kaydeder (İbnü’l-Esîr, X: 46). Bu
uygulamadan Sünnî olan Eş’arî ve Şafiîler son derece muzdarip olmuş, ünlü kelamcı ve Gazzâlî nin
hocası Cüveynî ve Kuşeyri gibi ileri gelen alîmler bölgeden göç ederek daha güvenli buldukları Mekke
ve Medine ye yerleşmek mecburiyetinde kalmışlardır. Bu durum Nizamülmülk’ün vezirliğine kadar
devam etmiştir (İbnü’l-Esîr, X:46).

5.Selçuklular Döneminde Tasavvuf Hareketleri
İslam fetihlerinin Horosan ve Mâverâünnehir bölgelerine doğru yayılmasıyla birlikte bu bölgelerdeki
İslamlaşma hareketi de hızlanmıştır. Bu İslamlaşma hareketinde önemli rol oynayan gruplardan biri de
Sûfîlerdir. Devletin kuruluşundan itibaren ulemâ ve sûfîlere büyük itibar gösterilmiş, onlarla görüşmek
ve nasihatlerine uymak sultanlar için adeta bir vecibe addedilmiştir (Karadaş, 2003: 98). İlim ehli ve
Sûfîler devlet tarafından himaye edilmiş, gerekli ihtiyaçları konusunda devlet hazinesinden bolca
harcama yapılmıştır. O kadarki devlet hazinesinden tahsisat bağlanan bu şahısların sayısı 12.000 kişiye
ulaşmıştır (Ocak,2002:456).
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6.Selçuklular ve Fâtimîlik
“Selçuklular Yakındoğu’ya geldiklerinde Bizans Devleti; Balkanlar ve Anadolu da, Fâtimî Halifeliği;
Mısır, Suriye ve Hicaz’da Abbasî Halifeliği Bağdad‘ta ve Büveyhoğulları’da İran’ın güney batısı ve
Irak’ın güneyinde hâkim durumdaydı. Fâtımîler etkili ve yayılmacı politikaları sayesinde kısa sürede
bütün Kuzey Afrika’nın yanı sıra Suriye, Filistin ve Arap yarımadasını hâkimiyetleri altına almışlardır”
(Gökhan, 2013: 93). “Fâtımîlerin ortaya çıkması ile İslam dünyası ikiye bölünmüştür. Bir tarafta
Sünnîliği temsil eden Abbasî halifeliği, diğer yandan Şiîliği temsil eden Fatimî halifeliği. Şiîler uzun
süre Emevilere ve Abbasîlere diş geçirememiş ve belli bir süre gizli kalan davalarını Fatimî Devleti’nin
kurulması ile yeniden harekete geçirmişlerdir. Fatimîler bir taraftan soğuk savaş ile İsmâilîliği yayma
çalışmalarını sürdürmüşler, diğer taraftan edebiyat ve bilim adamları ile sünnîliğe karşı savaşmışlardır.
Bu sırada Bağdad Abbasî halifeliği Büveyhiler ve Fâtımîler tarafından baskı altında tutulmaktaydı. 1055
ve 1058 de Abbasî halifesinin daveti üzerine Bağdad a iki sefer yapan Tuğrul Bey, Büveyhoğulları
devletini yıkarken Fâtimî gücünü de kırdı” (Gökhan, 2013: 93).
“Fâtımîlerin genel ideolojisi Sünnî düşünceyi yıkıp yerine Şiîliği getirmek ve İslam dünyasına hâkim
olmaktır. Fâtimî halifeleri propogandacılar yani dailer aracılığıyla İsmâilîiği yayma politikası gütmüş,
bu nedenle de çok büyük bir dai şebekesi kurmuşlardır. Darü l- Hikme adlı yükseköğretim ve eğitim
müesseseleri kurmuşlardır” (Atıcı, 2010: 25). Bu akademi bir kütüphaneyi, bir okuma salonunu,
içtimalar ve dersler için çeşitli odaları ihtiva ediyordu. Bütün ilimler tedris ediliyor ve birçok alîmler,
yardımcılar, kütüphane memurları burada çalışıyordu (Barthold; 1973: 69).

7. Selçuklular ve Bâtinilik
Bâtinilik bütün İslam dünyasını yıllarca meşgul etmiş estirdiği terör faaliyeti ile birçok insana zarar
vermiş bir mezheptir. Selçuklular döneminde devleti en çok meşgul eden Bâtiniler hem siyasî hem dinî
ve fikrî son derce yoğun faaliyet içerisinde olmuşlar ve Selçukluların din politikasının belirlenmesinde,
dikkate alınan grup özelliği kazanmışlardır. Zamanla gelişen ve taraftarların artmasıyla güçlenen
Bâtiniler Bahreyn de, Karmatiler Mısır da ise Fâtımîler devletlerini kurmuşlardır (Karadaş, 2003: 101).
Kur’an’ın ve hadislerin bir zahir (açık) bir de batın (gizli) manasının olduğunu ve bunların ancak Allah
tarafından belirlenmiş masum bir imam tarafından anlaşılabileceğini iddia edenlerin yanında, merkezi
idareye karşı gizlice teşkilatlanıp muhalefet eden zümrelere de Selçuklularda genel olarak Bâtini
denilmiştir. (Ocak, 2004: 167).Bâtiniliğin en önemli şahsiyeti hiç şüphesiz Hasan Sabbah’dır. Hasan
Sabbah, Bâtiniliği Fars bölgesine taşıyan ve yeni daveti başlatan kişi olarak kendisini normal İsmâilîerde
imamın olduğu noktaya taşıyacaktır. Bu sebepten dailer de, yine Hasan Sabbah’a rüştünü isbat etmiş
kişilerden seçilecektir.
Büyük Selçuklu Devleti Sünnî İslam’a zarar veren Bâtini hareketine karşı mücadele vermeye ve tedbir
almaya başlamıştır. Selçuklu devletinde Bâtinilere karşı fikri mücadelenin yürütüldüğü yerler Nizamiye
medreseleridir. Müderrislerinden İmam Gazali Bâtiniler hakkında eser yazarak onlarla mücadeleye
öncelik vermiştir. Cüveynî de bunlardan birisidir (Ocak, 2002: 235). Fakat Bâtinilik tam anlamıyla yok
edilememiştir ve Selçukluları yıpratan bir dış güç olarak hep kalmıştır
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dimension of international security
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Abstract
The speech will present the presence of the People's Republic of China in the region of Central Asia.
Beijing's goals for the region and their potential impact on the international situation will be presented.
The speech will emphasize the diversity of the former Soviet republics, as well as the role of Russia,
which is trying to maintain its influence in this area. Russian influence in the region with a rich historical
background continues to be significant. I will consider whether Chinese projects are really welcome in
Central Asia or whether the situation is changing with Chinese expansion. The problem of terrorist
organizations that may recruit their members in this area will be discussed. I will highlight what China
is afraid of and what it is interested in. An attempt will be made to answer the question why the Uyghur
theme, which is constantly gaining in importance, is related to Central Asia. In my speech, I will
emphasize the divergence of interests of Central Asian states. I will also put a lot of emphasis on the
analysis of China's political and economic prospects.
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Abstract
This study aimed to reveal teachers' opinions about the usage of educational games in mathematics
teaching: it investigates the impact of teaching mathematics with a learning-by-play strategy on
acquiring mathematical skills and improving social communication skills among -grade students in
Israel. The study sample consisted of two divisions for the 6th -grade from Arab Schools in North Israel.
The study sample was divided into two control groups consisting of 20 male and female students
studying the traditional method. The other experiment consisted of 22 male and female students who
studied mathematics with a learning strategy by playing. The researchers developed the mathematical
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skills test and the social communication scale. There were statistically significant differences (α ≥ 05.0)
between the mean averages of the two groups' scores on the mathematical skills test and on the social
communication dimension scale from the teacher's viewpoint and the experimental group. In conclusion,
the teachers indicated that educational computer games would provide benefits such as making students'
learning more permanent, visualizing concepts, making students love mathematics, learning by
entertaining, reinforcing what has been discovered, and developing thinking skills. Nevertheless, the
teachers stated the limitations of educational computer games, such as causing addiction and physical
damages, being time-consuming, requiring special equipment and software, and making class
management difficult. Besides, it was revealed that the teachers demonstrated positive attitudes towards
the use of games in courses while they did not feel competent in terms of application. In this case study,
one of the qualitative research methods was used. Data were collected by utilizing a semi-structured
interview form with the teachers and analyzed using by content analysis method.
Keywords: Educational computer games, mathematics teaching, learning-by-play teachers.
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Öz
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de 2006 yılından 2021 yılına kadar Ulusal Tez Merkezi veri tabanı
üzerinden problem kurma üzerine yürütülen lisanüstü tezleri (doktora ve yüksek lisans tezleri) farklı
temalara göre incelemektir. Alan taraması niteliğinde olan bu araştırmada, nitel araştırma
yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda Türkiye’de 2006-2021 yılları
ile bu yıllar arasında Ulusal Tez Merkezi veri tabanı üzerinden “Problem Kurma”, “Problem Kurma
Becerisi”, “Problem Posing” ve “Problem Posing Skill” anahtar kelimeleriyle arama yapılarak erişime
açık problem kurmaya ilişkin yürütülen tezler incelenmiştir. Doküman analizi sonucunda toplamda 60
teze ulaşılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler, tezin yürütüldüğü üniversite, yayımlandığı yıl, tez türü,
yürütüldüğü ana bilim dalı (Fen eğitimi, Matematik eğitimi vb.), konu, örneklem, yaklaşım ve yöntem
olmak üzere sekiz tema kapsamında incelenmiştir. Tezler, araştırmacılar tarafından Excel dosyasına
aktarılarak, bu sekiz tema doğrultusunda analiz edilmiştir. Ayrıca tezlerin bu temalara yönelik
dağılımlarının nasıl olduğu belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler frekans ve yüzde
değerlerine göre yorumlanarak Excel programında grafikler oluşturularak sunulmuştur. Çalışma
sonucunda, araştırma türlerine göre tezlerin dağılımı analiz edildiğinde, yüksek lisans tezlerinin
doktora tezlerine göre fazla olduğu tespit edilmiştir. Üniversite temasına göre incelendiğinde, Atatürk
Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nde bu konu üzerine
araştırmacıların daha çok eğilim gösterdikleri ortaya çıkmıştır. Ana bilim dalı temasına göre ağırlıklı
olarak matematik eğitimi ve sınıf eğitiminde çalışmaların yapıldığı dikkat çekmektedir. Tezlerin
konusu analiz edildiğinde, özellikle problem kurma becerilerinin araştırıldığı belirlenmiştir. Tezlerin
yıllara göre dağılımı incelendiğinde problem kurma ile ilgili en çok 2019 yılında çalışma yürütüldüğü
dikkat çekmektedir. Örneklem temasına göre ağırlıklı olarak ortaokul öğrencileri ile öğretmen
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adaylarıyla çalışmaların olduğu ortaya çıkmıştır. Yaklaşım temasına göre incelendiğinde, problem
kurma üzerine yapılan çalışmaların çoğunda nitel yaklaşımın benimsendiği görülmüştür. Araştırma
yöntemine ilişkin sonuçlar incelendiğinde ise en çok tercih edilen yöntemin durum çalışması yöntemi
olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma, problem kurma konusunda araştırma yapmak isteyen
araştırmacılara, Türkiye’de bu alanda hangi noktaların çalışıldığını, eksiklerin neler olduğunu sunmak
ve araştırmacıların hangi konuda çalışabileceğine ışık tutmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Problem Kurma, Problem Kurma Becerisi, Tematik inceleme

1.GİRİŞ
Problem kurma kavramı, literatürde problem oluşturma, problem yazma, problem üretme gibi farklı
şekillerde ifade edilmektedir (Ada, 2019). Problem kurma, verilen koşullardan veya olaylardan yola
çıkarak problemi çözmek yerine yeni problem oluşturma becerisidir (Dede & Yaman, 2004). Alanyazın
incelendiğinde de problem kurma üzerine farklı tanımların olduğu görülmektedir. Örneğin, Stoyanova
ve Ellerton (1996), problem kurmayı, gerçek olaylar üzerinden bireysel görüşlerin, mantıklı
matematiksel problemler haline getirme süreci olarak ifade etmişlerdir. Duncker (1945) problem
kurmayı problemi tekrar oluşturmak ya da yeni problem yazmak olarak tanımlarken; Dillon (1982) ise
bir çözümle neticelenen süreç olarak belirtmiştir. Diğer taraftan Shukkman (1993) problemi kurmayı
verilen bir olaydan matematik problemleri üretmek olarak ifade ederken; Mamona ve Downs (1993)
ise bir problemden başka problem kurmaya sebep olan etkinlik şeklinde tanımlamaktadır (Akt. Kurt,
2015).
Problem kurma becerisi, problemi tanımlama, resimleştirme ve probleme yönelik nitelikli muhakeme
yapma gibi öğrenci becerilerini güçlendirmede önemli bir yere sahiptir (Yıldız, 2014). Problem kurma
aşamalarında Polya’nın dört aşamalı problem çözme modelinden yararlanılmaktadır (Fidan, 2008). Bu
aşamalar; plan yapma, problemi oluşturma, problemi çözme, problemi düzenleme ve tamamlama olarak
sıralanmaktadır. Plan yapmada oluşturulacak problemin verileri bulunur, plan yapılır. Problemi
oluşturmada planlanan ifadelerle problem cümlesi oluşturulur. Problemi çözmede problem çözülür,
sonuca ulaşılmaya çalışılır. Problemi düzenleme ve tamamlamada problem ve çözüm incelenir;
eksiklikler, hatalar giderilir. Hata giderilince problem yeniden yazılır (Aykurtlu, 2019). Problem kurma
becerisi kazandırmada farklı yöntemlerden faydalanılabilir. Bu yöntemlerden Ambrus’a (1997) ait olan
stratejiler; “Eğer…ise…dir ; “Eğer ……ise…değildir” yaklaşımı, verilen bir probleme çoklu çözüm
üretme, analoji (benzetişim) kullanma, genelleme, bir problemin çözümü için farklı gösterimler
kullanmadır. “Eğer…ise…dir ; “Eğer ……ise…değildir” yaklaşımında stratejinin içeriği problemin
hedef ya da şartlarını farklılaştırarak çözülmüş problemden yeni problem oluşturulur. Bu strateji
uygulanırsa “Eğer bu ifade yanlışsa ne olur?” sorusu yöneltilir. Verilen bir probleme çoklu çözüm
üretme; verilmiş problemin değişik, özgün çözümlerini bulunmasını kapsar. Analoji (benzetişim)
kullanma; problem çözmede öncelikli stratejilerdendir. Problemin, günlük yaşantılarla ve objelerle
öğretilmesini kapsar. Genelleme, problemin tecrübeler ve farklı uygulamalar kapsamında bilinmeyen
yönlerinin bulunup nasıl genelleştirileceğini içerir. Bir problemin çözümü için farklı gösterimler
kullanma, problem kurmak için fazladan alınan süreçtir. Verilen problemlerin çözümünde değişik
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gösterimler kullanılır. Çoklu çözüm oluşturma yaklaşımıyla bütünleştirilebilir (Karabey, 2020; Kırnap
Dönmez, 2014).
Alanyazın incelendiğinde, problem kurma becerisinin incelenmesinde ve geliştirilmesinde farklı
problem kurma durumları üzerinden çalışmalar yapılmaktadır. Bunlardan en çok bilinen ve
araştırmacılar tarafından kullanılan sınıflama Stoyanova ve Ellerton’un (1996) çerçevesidir. Stoyanova
ve Ellerton problem kurma durumlarını üç başlık altında toplamıştır. Bunlardan biri serbest problem
kurma olup, bu problem kurma durumunda, bireyin herhangi bir kısıtlama yapılmaksızın tamamıyla
yaratıcılığına bırakılan bir problem üretmesi istenir. Yarı yapılandırılmış problem kurma durumunda,
bireyin verilen bir olay işlem, öykü, resim veya sonuca göre problem kurması istenir. Son olarak
yapılandırılmış problem kurma durumunda ise bireyden mevcut probleme yakın problem kurulması
istenir. Literatürde bu sınıflar dışında birçok araştırmacının problem kurma stratejileri ile problem
kurma becerilerinin değerlendirilmesinde birden fazla strateji ve model kullandıkları dikkat çekmektedir
(Brown & Walter, 1983; Christou, Mousoulides, Pittalis, Pitta-Pantazi & Sriraman, 2005; Lave, Smith
& Butler, 1989; Pelczer & Rodriguez, 2008; Silver & Cai, 2005).
Problem kurma becerisinin, öğrencileri birçok alanda geliştirdiği literatürdeki pek çok çalışmayla tespit
edilmiştir. Problem kurmanın, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirdiği (Fidan, 2008);
matematiksel düşünme becerilerine katkı sağladığı ve problemi algılama güçlerini zirveye yükselttiği
(Cankoy & Darbaz, 2010) belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin matematiksel olayları sözlü-yazılı olarak
açıklamalarına yardımcı olduğu (Akay, Soybaş, & Argün, 2006); muhakeme becerilerini geliştirdiği
(Işık & Kar, 2012) ve bilinen konuya farklı görüşle bakmalarını sağladığı (Turhan, 2011) yürütülen
çalışmalarla tespit edilmiştir.
Problem kurma, geçmişte ilgiyi üzerine çeken konu olmasına rağmen asıl önemini günümüzde
kazanmıştır. Özgün bir problem kurmanın çözmeden daha mühim olduğunu (Einstein & Infeld, 1938),
meşhur matematikçi olan Hadamard’ın (1945) nitelikli matematik yapmanın mühim bir basamağının
problem kurma ve izah etme olduğunu ifade etmesi problem kurmanın önemini ortaya koymaktadır.
Öğretim programlarında da problem kurma üzerine vurgu yapılması (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB],
2013, 2018), bu durumu desteklemektedir. Buradan hareketle Türkiye’de problem kurma üzerine birçok
çalışma yapıldığı ancak bu çalışmaların genel eğilimlerinin ne olduğunu gösteren alan taraması
niteliğinde olan bir araştırmaya rastlanılamadığı görülmüştür. Bu araştırma, Türkiye’de problem kurma
üzerine yürütülen lisansüstü tezleri, temalar doğrultusunda dağılımını belirleyerek elde edilen sonuçlar
doğrultusunda problem kurma üzerine ne tür çalışmalara ihtiyaç duyulduğuna ışık tutması açısından
önem taşımaktadır.

1. 1. Çalışmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de 2006 yılından 2021 yılına kadar problem kurma üzerine yürütülen
yüksek lisans ve doktora tezlerini farklı temalara göre incelemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki
alt problemlere cevap aranmıştır:
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Problem kurma üzerine incelenen çalışmaların;
1. Yıl temasına göre dağılımı nasıldır?
2. Üniversite temasına göre dağılımı nasıldır?
3. Araştırma türü temasına göre dağılımı nasıldır?
4. Ana Bilim Dalı temasına göre dağılımı nasıldır?
5. Konu temasına göre dağılımı nasıldır?
6. Örneklem temasına göre dağılımı nasıldır?
7. Yaklaşım temasına göre dağılımı nasıldır?
8. Yöntem temasına göre dağılımı nasıldır?

2. Yöntem
Çalışmada, Türkiye’de 2006 yılından 2021 yılına kadar problem kurma konusuna ilişkin yapılan yüksek
lisans ve doktora tezleri incelendiğinden araştırma alan taraması niteliğindedir. Bu nedenle araştırmada
doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama sürecinde, Ulusal Tez Merkezi veri tabanı
üzerinden “Problem Kurma”, “Problem Kurma Becerisi”, “Problem Posing” ve “Problem Posing Skill”
anahtar kelimeleriyle arama yapılarak erişime açık 60 teze ulaşılmıştır. Bu tezler, içerik analizi
yöntemiyle sınıflandırılıp araştırmanın alt problemleri doğrultusunda tez türü, tezin yürütüldüğü
üniversite, yayım yılı, çalışıldığı ana bilim dalı, konu, örneklem, yaklaşım ve yöntem olmak üzere sekiz
temada incelenerek frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır.

3. BULGULAR
Bu bölümde Türkiye’de problem kurma üzerine yürütülen tezlerin sekiz alt problem doğrultusunda
frekans ve yüzde değerlerine ilişkin bulgulara yer verilmiştir.

3.1 Yıl Temasına İlişkin Bulgular
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Tablo 1. Araştırmaların Yayımlandığı Yıla Göre Frekans ve Yüzde Değerleri

Yıl

2021

2020

2019

2018

AT

2017

2016

2015

2014

f(%)

DT

2(3.3)

5(8.3)

2(3.3)

1(1.7)

3(5)

YLT

1(1.7)

6(10)

14(23.3)

6(10)

5(8.3)

2(3.3)

1(1.7)

2(3.3)

Top

1(1.7)

8(13.3)

19(31.6)

8(13.3)

6(10)

2(3.3)

1(1.7)

5(8.3)

Yıl

2013

2012

2011

2010

AT

2009

2008

2007

2006

f(%)

DT

1(1.7)

1(1.7)

YLT

1(1.7)

3(5)

2(3.3)

1(1.7)

1(1.7)

Top

2(3.4)

3(5)

2(3.3)

1(1.7)

1(1.7)

1(1.7)

AT: Araştırma Türü, DT: Doktora Tezi, YLT: Yüksek Lisans Tezi, Top: Toplam

Araştırmanın yıllara göre dağılımı incelendiğinde, problem kurma ile ilgili 2019 yılında 19 çalışma,
2020 ve 2018 yıllarında 8 çalışma, 2017 yılında 6 çalışma, geriye kalan yıllarda ise çok az sayıda çalışma
yapılmıştır. 2009 ve 2007 yıllarında yapılan bir çalışmaya rastlanmamıştır.
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3.2 Üniversite Temasına İlişkin Bulgular
Tablo 2. Araştırmaların Yürütüldüğü Üniversitelere Göre Frekans ve Yüzde Değerleri

ÜNİVERSİTELER

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

f(%)
Atatürk Üniversitesi

2(3.3)

Erciyes Üniversitesi

3(5)

Recep Tayyip Üniversitesi

2(3.3)

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

1(1.7)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

6(10)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

1(1.7)

Dokuz Eylül Üniversitesi

2(3.3)

2(3.3)

Gazi Üniversitesi

6(10)

1(1.7)

Cumhuriyet Üniversitesi

1(1.7)

Afyon Kocatepe Üniversitesi

1(1.7)

Erzincan Üniversitesi

1(1.7)

Akdeniz Üniversitesi

2(3.3)

Marmara Üniversitesi

4(6,6)

Yıldız Teknik Üniversitesi
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4(7)

2(3.3)
1(1.7)

Dicle Üniversitesi

2(3.3)

Necmettin Erbakan Üniversitesi

1(1.7)

Kastamonu Üniversitesi

3(5)

Bursa Uludağ Üniversitesi

1(1.7)

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

2(3.3)

Eskişehir Anadolu Üniversitesi

1(1.7)

Fırat Üniversitesi

1(1.7)

Hacettepe Üniversitesi

1(1.7)

1(1.7)

Bartın Üniversitesi

1(1.7)

Balıkesir Üniversitesi

1(1.7)

Bayburt Üniversitesi

1(1.7)

Çukurova Üniversitesi
Toplam

1(1.7)

1(1.7)
45(75)

15(25)

Yüksek lisans tezleri incelendiğinde, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 6(%10) ve Gazi
Üniversitesinde 6(%10) tez çalışmasına rastlanırken; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 1(%1.7),
Cumhuriyet Üniversitesi 1(%1.7) Afyon Kocatepe Üniversitesi 1(%1.7), Anadolu Üniversitesi 1(%1.7),
Erzincan Üniversitesi 1(%1.7), Necmettin Erbakan Üniversitesi 1(%1.7), Bursa Uludağ Üniversitesi
1(%1.7), Fırat Üniversitesi 1(%1.7), Bartın Üniversitesi 1(%1.7), Balıkesir Üniversitesi 1(%1.7),
Bayburt Üniversitesi 1(%1.7)’dir. Doktora tezleri incelendiğinde de en çok Atatürk Üniversitesinde
4(%7); en az ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1(%1.7), Gazi Üniversitesi 1(%1.7), Yıldırım
Teknik Üniversitesi 1(%1.7), Necmettin Erbakan Üniversitesi 1(%1.7), Eskişehir Anadolu Üniversitesi
1(%1.7), Hacettepe Üniversitesi 1(%1.7) ve Çukurova Üniversitesinde 1(%1.7) tez çalışmasına
rastlanmıştır. Genel olarak bakıldığında, Atatürk Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve
Gazi Üniversitesi’nde bu konu üzerine araştırmacıların daha çok eğilim gösterdikleri ortaya çıkmıştır.
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3.3 Araştırma Türü Temasına İlişkin Bulgular
Tablo 3. Araştırmaların Türüne Göre Frekans ve Yüzde Değerleri

45
40
35
30
25

20
15
10
5
0
Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Araştırma Türü

f (%)

Yüksek Lisans Tezi

45 (75)

Doktora Tezi

15 (25)

Araştırma türlerine göre tezlerin dağılımları analiz edildiğinde yüksek lisans tezlerinin doktora tezlerine
göre daha çok sayıda olduğu tespit edilmiştir. Ulaşılan 60 tezin dağılımına bakıldığında 45 (%75) yüksek
lisans tezi, 15 (%25) doktora tezi olduğu görülmüştür.
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3.4 Ana Bilim Dalı Temasına İlişkin Bulgular
Tablo 4. Araştırmaların Çalışıldığı Ana Bilim Dalına Göre Frekans ve Yüzde Değerleri

Ana Bilim
Dalı

Matematik
Eğitimi

Sınıf
Eğitimi

AT

Eğitim
Bilimleri
Eğitimi

Fen
Eğitimi

Sosyal
Bilimler
Eğitimi

Bilgisayar ve
Öğretim
Teknolojileri
Eğitimi

1(1.67)

1(1.67)

1(1.67)

1(1.67)

f(%)

DT

12(20)

1(1.67)

YLT

34(56.66)

7(11.67)

3(5)

1(1.67)

Toplam

46(76.66)

8(13.34)

3(5)

1(1.67)

Araştırmaların yürütüldüğü ana bilim dalı temasına göre incelendiğinde, matematik eğitiminin; diğer
alanlara oranla daha fazla çalışıldığı görülmektedir.

309

3.5 Konu Temasına İlişkin Bulgular
Tablo 5. Araştırmaların Konularına Göre Frekans ve Yüzde Değerleri

310

Konu

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi
f(%)

Problem Kurma Becerileri

11(18.32)

5(8.31)

Problem Kurmada Matematiksel Bilgi

2(3.33)

1(1.67)

Öğrencilerin Problem Kurma Becerileri ve Yaratıcılıkları

1(1.67)

3(5)

Öğrencilerde Problem Kurmanın Problem Çözme Becerisine
Etkisi

6(10)

Ders Kitaplarında Problem Kurma Stratejileri

1(1.67)

Problem Kurma ve Problem Çözme Becerileri

2(3.33)

Problem Kurmada Yapılan Hatalar

1(1.67)

3(5)

Öğrencilerin Okuduğunu Anlama ile Problem Kurma Becerileri
Arasındaki İlişki

1(1.67)

Öğrencilerin Problem Kurmadaki Başarısı

2(3.33)

Problem Kurmada Öz Yeterlik İnancı

4(6.67)

Öğrencileri Problem Kurma Stratejilerinin Problem Kurma
Başarılarına Etkisi

1(1.67)

Öğrencilerin Problem Kurma ile Cebirsel Düşünme Becerisi
Arasındaki İlişki

1(1.67)

Problem Kurmanın Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi

4(6.67)

Problem Kurma Stratejisi ile Problem Kurma Becerisi
Arasındaki İlişki

1(1.67)

Ders Kitaplarında Yer Alan Problem Kurma Çalışmaları

2(3.33)

Öğrencilerin Hikâye Yazma ile Problem Kurma Becerileri
Arasındaki İlişki

1(1.67)

Problem Kurmadaki Üst Bilişsel Stratejiler

2(3.33)

1(1.67)

1(1.67)

1(1.67)

Öğrencilerin Problem Kurma Stratejileri

1(1.67)

Günlük Hayat Problemlerinin Problem Kurmadaki Etkisi

1(1.67)

Toplam
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45(75)

15(25)

Yapılan çalışmalar konu bakımından analiz edildiğinde, hem yüksek lisans tezlerinde hem de doktora
tezlerinde problem kurma becerilerinin incelenmesi üzerine odaklanıldığı görülmektedir. Bu konu
yüksek lisans tezlerinde 11(%18.32), doktora tezlerinde ise 5(%8.31) olarak hesaplanmıştır. Yüksek
lisans tezleri incelendiğinde ders kitaplarında problem kurma stratejilerinin 1(%1.67), öğrencilerin
okuduğunu anlama ile problem kurma becerileri arasındaki ilişki 1(%1.67), öğrencilerin hikâye yazma
ile problem kurma becerileri arasındaki ilişki 1(%1.67), problem kurma stratejisi ile problem kurma
becerisi arasındaki ilişki 1(%1.67), öğrencileri problem kurma stratejilerinin problem kurma başarılarına
etkisinin 1(%1.67) diğerlerine oranla daha az olduğu dikkat çekerken bu konuların doktora tezinde yer
almadığı görülmüştür.
Doktora tezleri incelendiğinde öğrencilerin problem kurma stratejileri 1(%1.67), günlük hayat
problemlerinin problem kurmadaki etkisi 1(%1.67) diğerlerine oranla daha az olduğu dikkat çekerken
bu konuların yüksek lisans tezinde yer almadığı görülmüştür. Yapılan çalışmalara bütün olarak
bakıldığında problem kurma becerilerinin 16(%26.63) diğer konulara kıyasla en fazla olduğu tespit
edilmiştir.

3.6 Örneklem Temasına İlişkin Bulgular
Tablo 6. Araştırmalarda Örneklem Grubuna Göre Frekans ve Yüzde Değerleri
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Ö

MÖA

FBÖA

AT

İÖ

ÜÖ

6(10)

DT

4(6.65)

1(1.67)

Toplam

10(16.65)
MÖ

3(5)

1(1.67)

1(1.67)

1(1.67)

1(1.67)

1(1.67)

1(1.67)

4(6.67)

2(3.34)

2(3.33)

SÖ ve

OÖ

LÖ

O ve LÖ

A, T ve

OMÖ
AT
YLT

2(3.33)

MÖ
f(%)

1(1.67)

1(1.67)

DT
Toplam

İMDK

f(%)

YLT

Ö

OÖ ve Ö

28(46.66)

2(3.33)

1(1.67)

6(10)
1(1.67)

1(1.67)

34(56.66)

1(1.67)
2(3.33)

1(1.67)

1(1.67)

Ö: Örneklem, MÖA: Matematik Öğretmen Adayı, FBÖA: Fen Bilgisi Öğretmen Adayı, OÖ
ve Ö: Ortaokul Öğrencisi ve Öğretmen, İÖ: İlkokul Öğrencileri, ÜÖ: Üniversite Öğrencileri,
İMDK: İlkokul Matematik Ders Kitapları, MÖ: Matematik Öğretmeni, SÖ ve OMÖ: Sınıf
Öğretmeni ve Ortaokul Matematik Öğretmeni, OÖ: Ortaokul Öğrencileri, LÖ: Lise
Öğrencileri, O ve LÖ: Ortaokul ve Lise Öğrencileri, A, T ve MÖ: Akademisyen, Türkçe ve
Matematik Öğretmeni

Tezlerin örneklem grupları incelendiğinde; öğretmen adayları ile yürütülen çalışmaların öğretmenler ile
yürütülen çalışmalardan daha çok olduğu görülmektedir. Çalışmalar disiplin olarak incelendiğinde ise
matematik öğretmeni ve matematik öğretmeni adaylarıyla daha çok çalışıldığı görülmüştür. Yine
ortaokul öğrencileriyle yürütülen çalışmaların lise, üniversite ve ilkokul öğrencileriyle yürütülen
çalışmalardan daha fazla olduğu görülmüştür. Fen bilgisi öğretmeni adayları ile yürütülen çalışmalara
rastlanırken; fen bilgisi öğretmenleri ile yürütülen çalışmalara rastlanılamamıştır.
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3.7 Yaklaşım Temasına İlişkin Bulgular
Tablo 7. Araştırmaların Dayandığı Yaklaşıma Göre Frekans ve Yüzde Değerleri

AY

Nitel

Karma

Nicel

f(%)
AT
YLT
DT
Toplam

20(33.33)

18(30)

7(11.67)

6(10)

4(6.67)

5(8.33)

22(36.67)

12(20)

26(43.33)

AY: Araştırma Yaklaşımı

Araştırma yaklaşımlarına göre incelendiğinde, problem kurma üzerine yapılan tüm çalışmaların büyük
bir çoğunluğu 26(%43.33) nitel araştırma yaklaşımına dayalı yürütülmüştür. Bu çalışmaların arasında
da araştırma türü olarak en çok yüksek lisans tezi 20(%33.33) yer almaktadır. Problem kurma üzerine
karma yaklaşımın kullanıldığı çalışmaların sayısı diğer yaklaşımlara göre daha azdır.
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3.8 Yöntem Temasına İlişkin Bulgular
Tablo 8. Araştırmalarda Kullanılan Yönteme Göre Frekans ve Yüzde Değerleri

AT

Yüksek Lisans Tezi

Yöntem

Doktora tezi

Toplam

f(%)

Durum Çalışması

15(25)

3(5)

18(30)

Betimsel

2(3.33)

2(3.33)

4(6.66)

Eylem Araştırması

1(1.67)

2(3.33)

3(5)

10(16.67)

1(1.67)

11(18.33)

4(6.67)

4(6.67)

8(13.33)

Tam Deneysel

1(1.67)

1(1.67)

Öğretim Deneyi

1(1.67)

1(1.67)

Keşfedici

1(1.67)

1(1.67)

Yarı Deneysel
Çeşitleme

Kuram Oluşturma

1(1.67)

1(1.67)

Doküman Analizi

2(3.33)

2(3.33)

Tek Denekli Deneysel

1(1.67)

1(1.67)

3(5)

3(5)

Tarama

2(3.33)

2(3.33)

Olgu Bilim

1(1.67)

1(1.67)

Açıklayıcı

3(5)

3(5)

İlişkisel Tarama
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Yöntem temasına ilişkin bulgulara bakıldığında, tüm çalışmalara göre çok tercih edilen yöntemin
18(%30) durum çalışması, sonrasında yarı deneysel yöntemin 10(16.67) olduğu görülmektedir.

4. SONUÇLAR ve ÖNERİLER
Bu araştırmada 2006-2021 yıllarını kapsayan lisansüstü tezlerden problem kurma konusu üzerine
odaklanan çalışmalar analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, araştırma türlerine göre tezlerin
dağılımı incelendiğinde, yüksek lisans tezlerinin (f=45) doktora tezlerine (f=15) göre fazla olduğu tespit
edilmiştir. Bu sonucun ortaya çıkmasının sebebi olarak, Türkiye’de yüksek lisans eğitim veren
kurumların sayısının doktora eğitimi veren kurumlardan fazla olması gösterilebilir. Üniversite temasına
göre incelendiğinde, Atatürk Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nde
bu konu üzerine araştırmacıların daha çok eğilim gösterdikleri ortaya çıkmıştır.
Ana bilim dalı temasına göre ağırlıklı olarak matematik eğitimi (f=46) ve sınıf eğitiminde (f=8)
çalışmaların yapıldığı dikkat çekmektedir. Bu sonucun ortaya çıkmasının muhtemel sebebi problem
kurmanın matematik dersi öğretim programlarındaki kazanımlarda temel becerilerden biri olmasıdır
(MEB, 2013, 2018). Tezler konu temasına göre analiz edildiğinde, özellikle problem kurma
becerilerinin araştırıldığı belirlenmiştir. Tezlerin yıllara göre dağılımı incelendiğinde problem kurma
ile ilgili en çok 2019 yılında çalışma yürütüldüğü (f=19) dikkat çekmektedir.
Örneklem temasına göre ağırlıklı olarak ortaokul öğrencileri ile öğretmen adaylarıyla çalışmaların
olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonucun ortaya çıkmasının sebebi olarak da öğretmen adaylarının birçok
araştırmacı için kolay ulaşılabilir örneklem olması gösterilebilir. Yaklaşım temasına göre
incelendiğinde, problem kurma üzerine yapılan çalışmaların çoğunda nitel yaklaşımın benimsendiği
görülmüştür. Yöntem temasına ilişkin sonuçlar incelendiğinde ise en çok tercih edilen yöntemin durum
çalışması yöntemi olduğu belirlenmiştir.
Özetle; bu çalışmada ortaya çıkan önemli sonuçlardan biri, problem kurma üzerine yürütülen
tezlerde, örneklem olarak ağırlıklı olarak ortaokul öğrencileri ile öğretmen adaylarıyla çalışmaların
olmasıdır. Çalışmada elde edilen diğer önemli sonuç ise problem kurma üzerine yapılan çalışmaların
çoğunda, nitel yaklaşımın benimsenmiş olması ve karma yaklaşımın esas alındığı çalışmaların az
olmasıdır. Bu sonucun ortaya çıkmasının nedeni olarak nitel ve nicel yöntemlerin birlikte
kullanılmasının maliyet ve zaman açısından araştırmacıları daha çok zorlaması gösterilebilir. Zorluoğlu
ve Erbil’in (2019), araştırmacıların kapsamlı örneklem gruplarına ulaşabilme, sonuçları genelleyebilme,
zaman ve maliyet açısından daha tasarruflu özellikler içermesi nedeniyle nitel yöntemleri nicel
yöntemlere kıyasla tercih etmelerini ifade etmesi bu açıklamayı desteklemektedir.
Araştırma yöntemine ilişkin sonuçlar incelendiğinde de en çok tercih edilen yöntemin durum çalışması
yöntemi olduğu dikkat çekmektedir. Elde edilen bu sonuçlar, literatürdeki pek çok araştırma sonucuyla
da (Adıgüzel vd., 2018; Gökkurt Özdemir, Çetinöz, & Öztürk, 2020; Yavuz, 2017) örtüşmektedir.
Problem kurma üzerine tez çalışması yürütecek araştırmacılara problem kurma becerisinin
geliştirilmesine yönelik araştırmaların arttırılması ve öğretim sürecinde önemli role sahip öğretmenlerle
çalışmaların daha çok yapılması gerektiği önerilmektedir.
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Abstrakt
Ustanawiając europejskie prawo o klimacie, będące częścią Europejskiego Zielonego Ładu, UE
wyznaczyła sobie wiążący cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050. Oznacza to, że w
kolejnych dekadach emisje gazów cieplarnianych muszą się znacząco zmniejszyć. Pośrednim krokiem
w drodze do neutralności klimatycznej ma być podwyższony cel klimatyczny polegający na obniżeniu
emisji o co najmniej 55% do 2030 roku. Unijni ministrowie wymienili poglądy na temat proponowanego
pakietu podczas nieformalnego spotkania w Słowenii w lipcu 2021 roku. Prace legislacyjne będą
kontynuowane w roku 2022. Jednocześnie w tym okresie zaznaczają się interesy poszczególnych
aktorów wobec tego pakietu legislacyjnego, a także jest prowadzona ożywiona debata polityczna
między tymi aktorami. Propozycje Komisji Europejskiej muszą zostać zaakceptowane przez rządy UE
oraz Parlament Europejski, co może potrwać do dwóch lat. Sam pakiet pakietu składa się z 13 wniosków
ustawodawczych, które zawierają między innymi zapisy o: rewizji unijnego systemu handlu
uprawnieniami do emisji (EU ETS), przegląd rozporządzenia ws. wspólnego wysiłku redukcyjnego
(ESR), reformę rozporządzenia o LULUCF (eng. Land Use, Land Use Change and Forestry),
nowelizację dyrektywy ws. energii odnawialnej (RED), rewizję dyrektywy ws. infrastruktury paliw
alternatywnych (AFID), nowelizację dyrektywy o efektywności energetycznej (EED), nowelizację
rozporządzenia określającego normy emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych oraz
rewizję dyrektywy ws. opodatkowania energii. Proponowane zmiany będą miały ogromny wpływ na
polityki krajowe u wszystkich państw członkowskich UE, gdyż dotykają każdą dziedzinę gospodarki.
Celem zmian jest upowszechnienie OZE, a za czym idzie rozwój nowych technologii oraz
infrastruktury, zrównoważony rozwój gospodarczy, zminimalizowanie energetyki konwencjonalnej,
uniezależnie państw UE od importu energii, poprawienie jakości powietrza i zmniejszenie zjawiska
ubóstwa energetycznego. Z perspektywy Unii Europejskiej „Fit for 55" oraz zapewne późniejsze jak i
wcześniejsze „zielone" akty prawne mają być nie tyle planem wyjścia z obecnej recesji spowodowanej
pandemią wirusa SARS-CoV-2., co sposobem na zapobiegnięcie głębokiemu kryzysowi
gospodarczemu w przyszłości i potencjalnym narzędziem do załagodzenia postępujących niepokojów
społecznych, a także sposobnością do zmiany europejskiego rynku pracy i przywrócenia / utrzymania
globalnej konkurencyjności Europy. W efekcie, jeśli UE zrealizuje swoje plany, europejska gospodarka
powinna stać się bardziej konkurencyjna i dostosowana do przyszłych potrzeb świata. Mimo to
europejskie Prawo Klimatyczne i propozycje zmian w pakiecie FIT for 55 nie przez wszystkich
uznawane są za sukces. Dialog wzbudził bardzo duże zainteresowanie ze strony krajów członkowskich

319

UE, w tym polskich podmiotów energetycznych. Negocjacje mają potrwać do 2024 roku. Polska może
w tym odegrać dużą rolę. Pojawiają się głosy, że nowy unijny cel i tak jest niewystarczający, aby
ograniczyć globalny wzrost temperatury. Wielu analityków dokonujących oceny uchwalonego w lipcu
dokumentu pomija kluczowy fakt: obecnie walka z ociepleniem klimatu przestaje być argumentem
zmian, a zaczyna być ich celem do wprowadzenia zasadniczych zmian. „Fit for 55" modeluje
wcześniejsze cele w taki sposób, aby transformacja energetyczna pociągnęła za sobą zmiany w sposobie
pracy i stylu bycia, co ma się przełożyć na zmianę w sposobie funkcjonowanie społeczeństwa. Jeszcze
niedawno przez Europę przetoczyły się fale protestów będące odpowiedzią na ekonomiczne i socjalne
problemy spowodowane następstwem pandemii. Parlament Europejski zdaje sobie sprawę z
rozwarstwienia społecznego oraz narastających niepokojów, które w efekcie doprowadzają do wzrostu
poparcia dla skrajnych ruchów politycznych, na czym nikomu w Unii nie zależy.
Wybór procesu decyzyjnego dotyczący programu Fit for 55 jest niezwykle aktualny, ale jednocześnie
bardzo nośny społecznie i politycznie. Jest to bodaj jedno z największych wyzwań przed jakimi stanęła
UE. Jednocześnie program może spełniać wiele funkcji, nie tylko związanych z ochroną klimatu, ale
również restrukturyzacją i pobudzeniem gospodarki, jak również przebudową świadomości społecznej
i szeregu dziedzin życia społecznego w UE i poza jej granicami. Polityka klimatyczna UE jest bowiem
intensywnie propagowana w skali globalnej, dlatego tym bardziej istotna wydaje się gra interesów i
wymiana argumentów towarzyszących procesom decyzyjnym w tej sprawie w samej UE, a także
skuteczność całego programu.

Abstract
By establishing a European Climate Law as part of the European Green Deal, the EU has set itself a
binding achievement target climate neutrality by 2050. This means that greenhouse gas emissions must
decrease significantly in the coming decades. An intermediate step towards climate neutrality is to be
an increased climate target of reducing emissions by at least 55% by 2030. EU ministers exchanged
views on the proposed package during an informal meeting in Slovenia in July 2021. Legislative work
will be continued in 2022. At the same time, the interests of individual actors in relation to this legislative
package are visible in this period, and there is also a lively political debate between these actors. The
European Commission's proposals must be approved by EU governments and the European Parliament,
which may take up to two years. The package itself consists of 13 legislative proposals that include,
inter alia, the revision of the EU Emissions Trading System (EU ETS), the review of the Effort Sharing
Regulation (ESR), the reform of the LULUCF (eng. Land Use, Land Use Change and Forestry), revision
of the Renewable Energy Directive (RED), revision of the Alternative Fuels Infrastructure Directive
(AFID), revision of the Energy Efficiency Directive (EED), amendment of the Regulation specifying
CO2 emission standards for passenger cars and vans, and a revision of the Energy Tax Directive. The
proposed changes will have a huge impact on the national policies of all EU Member States, as they
affect every area of the economy. The purpose of the changes is to popularize RES, and thus the
development of new technologies and infrastructure, sustainable economic development, minimizing
conventional energy, making EU countries independent of energy import, improving air quality and
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reducing energy poverty. From the perspective of the European Union, "Fit for 55" and probably later
and earlier "green" legal acts are not so much a plan to get out of the current recession caused by the
SARS-CoV-2 virus pandemic, but a way to prevent a deep economic crisis in the future and a potential
a tool to alleviate progressive social unrest, as well as an opportunity to change the European labor
market and restore / maintain Europe's global competitiveness. As a result, if the EU implements its
plans, the European economy should become more competitive and adapted to the future needs of the
world. Despite this, the European Climate Law and the proposed changes to the FIT for 55 package are
not considered a success by everyone. The dialogue aroused great interest among EU member states,
including Polish energy entities. Negotiations are to last until 2024. Poland can play a big part in this
There are voices that the new EU target is still insufficient to limit the global temperature rise. Many
analysts assessing the document passed in July overlook the key fact: now, the fight against global
warming is no longer an argument for "Fit for 55" models the previous goals in such a way that the
energy transformation will result in changes in the way of working and lifestyle, which is to translate
into a change in the way society functions. Until recently, waves of protests swept across Europe in
response to the economic and social problems caused by the aftermath of the pandemic. The European
Parliament is aware of the social stratification and growing unrest, which in turn lead to an increase in
support for extreme political movements, which no one in the Union cares about. . The choice of the
decision-making process regarding the Fit for 55 program is extremely up-to-date, but at the same time
very socially and politically viable. This is perhaps one of the greatest challenges the EU has faced. At
the same time, the program can fulfill many functions, not only related to climate protection, but also
restructuring and stimulation of the economy, as well as reconstruction of social awareness and a number
of areas of social life in the EU and abroad. The EU climate policy is intensively promoted on a global
scale, which is why the game of interests and the exchange of arguments accompanying the decisionmaking processes in the EU itself, as well as the effectiveness of the entire program, seem to be all the
more important.
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Главная задача социального предпринимательства – решать общественно-значимые
проблемы: от улучшения благосостояния незащищенных слоев населения до создания новых
рабочих мест для уязвимых категорий граждан. В Российской Федерации на долю такого бизнеса
приходится 1% (Михеенко, 2020). Эта сфера в стране нова и только начинает развиваться.
Исследовательская компания Thomson Reuters Foundation составила список лучших стран
для ведения социального бизнеса. (The best countries to be a social entrepreneur). Так, в 2019 году
Россия заняла 23 место, что на 8 пунктов выше, чем было в 2016 году. Данный факт
свидетельствует о том, что данная тема волнует руководство страны и из года в год ситуация по
развитию социального бизнеса улучшается.
В условиях экономического подъема все больше и больше россиянок выбирают путь
держателя социального бизнеса. Так, в 2020 году около 90% социальных предпринимателей в
России отводилось на долю женщин (Петрова, 2020). В сфере услуг они занимали 58%, в
торговле – 28%. Меньше женщин в производстве – всего 14%. Немалую роль в этом явлении
сыграли движение за права женщин, которые борются против гендерного неравенства, и
трансформация гендерных ролей в современном обществе.
Однако, в этом направлении России еще только предстоит работать. Так, согласно
Индексу ООН от 2019 года Россия занимает 50 место по уровню гендерного неравенства.
(Индекс гендерного неравенства). Сюда входит:
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1. Охрана репродуктивного здоровья.
2. Гражданские права и возможности.
3. Экономическая активность и возможности на рынке труда.
Эта ситуация объясняется тем, что на рынке труда гендерное разделение вызвано
культурными ограничениями, формирующими представление о работе, «подходящей»
мужчинам и женщинам. Во всем мире бизнес и предпринимательство являются «мужскими»
сферами. Однако в наши дни демографические и социальные проблемы усиливают
необходимость получения российскими женщинами самостоятельного, независимого источника
доходов в рамках предпринимательской деятельности. Представительницы женского пола с
развитыми эмпатическими способностями, заботой и чуткостью могут быть более успешными в
сфере социального бизнеса нежели мужчины.
В России законодательно не закреплено положение о мужчинах и женщинах в
социальном бизнесе. Но, несмотря на эту ситуацию, на территории РФ действуют
международные и национальные нормативно-правовые акты, которые провозглашают равные
возможности как для женщин, так и для мужчин.
Например, ст. 19 ч. 3 Конституции РФ гласит, что «Мужчина и женщина имеют равные
права и свободы и равные возможности для их реализации» (Конституция Российской
Федерации, 1993).
Данное положение полностью соответствует нормам Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (Конвенция, 1979). Так, в ст. 1 содержится трактовка
понятия «дискриминация» в отношении женщин – «любое различие, исключение или
ограничение по признаку пола, которое направлено на ослабление или сводит на нет признание,
пользование или осуществление женщинами, независимо от их семейного положения, прав и
основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или
любой другой области». Ст. 2 обязывает государства-участники (в том числе РФ, которая
является участницей соглашения), «включить принцип равноправия мужчин и женщин в свои
национальные конституции».
В Конституции РФ указано не только про равные права для мужчин и женщин, но и про
равные возможности для их реализации. На наш взгляд, данное утверждение связано с
особенностями женского организма (возможность продолжать род), ролью «хранительницы
очага» в семья. С учетом этого в законодательстве РФ содержатся нормы о материальной и
моральной поддержке материнства и детства (ст. 38 Конституции РФ), специальных мерах по
охране труда и здоровья женщин (гл. 41 ТК РФ), их пенсионному обеспечению (п. 1.1, 1.2
Федерального закона от 03.10.2018 N 350-ФЗ) и т.д. Таким образом, женщина получает
поддержку от государства только в роли «матери», которому она нужна как функция по
улучшению демографической ситуации в стране.
О равных правах и свободах мужчин и женщин также указывается в ст.3
Международного пакта о гражданских и политических правах (Международный пакт, 1966).
Отечественное законодательство предусматривает уголовную ответственность за
нарушение равноправия граждан по половому признаку (статья 136 УК РФ).
Несмотря на существование этих нормативно-правовых документов, настоящее
положение дел нельзя считать удовлетворительным. По оценке ВЭФ российские женщины
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имеют в среднем примерно на 30% меньше возможностей, чем мужчины в зависимости от сферы
(Россия стремительно…, 2020).
Улучшение ситуации ожидалось от Постановления Правительства РФ от 08.01.1996 N 6
(ред. от 26.07.2004) «О концепции улучшения положения женщин в Российской Федерации»
(Постановление Правительства РФ от 08.01.1996 №6). Она определяет общую стратегию и
приоритетные направления государственной политики в отношении женщин. В документе
отмечается, что невостребованность в политике, дискриминация в труде, ухудшение здоровья и
рост насилия в отношении женщин вызывают наибольшее беспокойство общественности в
условиях кардинальных реформ, происходящих в России в настоящее время. В связи с этим
предлагается:
•

содействовать соблюдению прав женщин в единстве с правами и основными
свободами человека;
обеспечивать условия для полноправного участия женщин в принятии решений
на всех уровнях управления;
содействовать обеспечению равных прав на рынке труда;
обеспечивать охрану здоровья женщин;
добиваться недопущения и пресечения насилия в отношении женщин.

•
•
•
•

Для решения отмеченных проблем предлагается:
•

добиваться создания условий и правовых норм, необходимых для осуществления
на практике конституционного принципа равных прав и равных возможностей;
использовать опыт, накопленный в различных регионах Российской Федерации;
обеспечить координацию действий на федеральном, региональном и
международном уровнях.

•
•

Однако, данное постановление утратило силу на основании постановления
Правительства Российской Федерации от 26 июля 2004 года №380 (Постановление
Правительства РФ от 26.07.2004 №380).
С 1 января 2021 года вступил в силу приказ № 512н от 18 июля 2019 года Министерства
труда России «Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или)
опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин» (Приказ №
512н от 18 июля 2019) взамен действующего постановления Правительства Российской
Федерации от 25 февраля 2000 года № 162, которым определен Перечень тяжелых работ и работ
с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение
труда женщин. Первоначальный список был сокращен в четыре раза и в нем осталось всего 100
профессий. Запрета на ведение предпринимательской деятельности в перечне нет.
Критериями при актуализации профессий выступили:




факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин,
факторы, влияющие на здоровье будущего поколения,
факторы, имеющие отдаленные последствия.

Перечнем исключается произвольное ограничение использования труда женщин на
работах, что является гарантией их права на справедливые условия труда.
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Российская Федерация делает подвижки в отношении искоренения гендерного
неравенства, но пока осторожные и неуверенные.
Развивать институты гендерного равенства в России, которые напрямую влияют на
развитие женского социального предпринимательства, нужно, в первую очередь, в области
совершенствования законодательства. Например, принять Закон о гендерном равенстве.
Во-вторых, стоит провести работу со структурами и организациями с точки зрения
реализации государственной программы по ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин, формирования комитетов и комиссий по гендерному равенству при исполнительной и
законодательной власти.
В-третьих, рекомендуется начать работу с общественными нормами: ввести гендерное
просвещение в учебных заведениях школьного и профессионального образования, провести
кампанию по отказ от гендерных стереотипов.
Таким образом, развитие нормативно-правовой базы в сфере гендерного равенства
является необходимым условием развития женского социального предпринимательства в России
и модернизации всего общества.
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The social dimension of Source Code’ language
- Charles Taylor perspective
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Abstract
According to philosopher Charles Taylor (1985) language is a range of activities in which people realize
their being in the world. However, according to him, language is not an instrument that we control,
rather a medium through which we express self, bond with others, and establish norms. In this research,
I concentrate on its social dimension. This study investigates the way programmers constitute their
human relations in language. The goal was to take inside into source code texts, not as technic but unique
cultural text. By capturing the social dimension of source code this study aims to present this technical
text as a significant text of culture.
In the context of the problem, it was appropriate to use the qualitative research method. As Dorothy
Smith (1990) and Atkinson and Coffey (1997) noticed our social life in contemporary society is
mediated in text. Documents in the written form needed however interpretation. With textual analysis,
findings were interpreted in a way that was not part of the original purpose of programmers. Their
intention was to create a working program, however in passing, they had left a social trace. In this
research, empirical material was collected from GitHub. It was nonreactive research, so it does not
include direct contact with programmers and did not alter or influence their behaviors.
My research findings indicate that in the text of source code it is possible to trace social behavers which
are communication-oriented. Creating source code is a practice in which people could give extra
meaning to the surrounding world. Four main fields of interest were established: code refactoring,
programming style (code style), naming convention, the origin of some of the words. Restructuring
existing code, besides improving performance improves readability (Martin; 2009). By reducing
complexity and creating a simpler, cleaner code it is possible to improve extensibility.
For example:
public class Lab_9_Niepoprawne_Logowanie {

private WebDriver driver;

@Test
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public void IncorrectLoginTest() {
System.setProperty("webdriver.chrome.driver", "c:/driver/chromedriver.exe");
WebDriver driver = new ChromeDriver();
driver.manage().timeout$().implicitlyWait(10, TimeUnit.SECONDS);
driver.manage().window().maxiraize();
driver.get("http://localhost:4444/");
LoginPage loginPage = new LoginPage(driver);
loginPage.typeEmai1("test2$test.com)");
loginPage.typePassword("Test1!");
loginPage.submitloginwithFailure();
loginPage.assertLoginErrorlsShown("The Email field is not a valid e-mail address.");
driver.quit();

}

}
is refactored to:
public class Lab_9_Niepoprawne_Logowanie extends Selenium8aseTest{

@Test
public void IncorrectloginTest() {

LoginPage loginPage = new LoginPage(driver)
.typeEmail("test2@test.com")
.typePassword("Testl!")
.submitLoginWithFailure();

loginPage.assertloginErrorIsShown("Invalid login attempt.");
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}

}

Farther, code style as a set of rules could help programmers read and understand source code and help
to avoid errors. Using camel case as a naming convention makes the text more legible. In PHP change
from underscore to camelCase is noticed. Furthermore, the origin of many words in programming
languages is natural language. They have their etymology and even symbolic (killall, in Pascal begin
and end, friend function in C++, echo) or humoristic meaning (for example jokes; HolyHandGranade
instead DelateItems, Whack() instead Kill(), eatMyShorts() instead Abort(), a1,a2,....an. ass,
ass1...assn). Those are founded manifestations of how programmers, and authors of programming
languages create text in which they communicate. The analysis and interpretation of gathered
materials illustrate where the cultural layer of the code can be traced.
In conclusion, my research reflects that it is possible to treat source code as text. Those findings
indicate contrary to what has often been assumed, source code could not only be seen as an algorithm
but also as cultural text. On this basis, the concept of critical code studies should be considered when
discussing creating computer programs. Future studies of the social dimension of source code are
needed. As the essence of humanity lies in the possession of culture, no wonder that programmers
create the foundations of it in their textual world.
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The paper indicates that cultural heritage can be both an opportunity and a hurdle to tourism
development. The paper shows the social conflicts that may arise when local authorities – being one of
the major creators of tourist products – adopt a conservative or passive attitude towards tourist assets
available in their area, with those assets having a high marketing potential but being considered by a
portion of the population to be so called unwanted heritage.
The paper refers to the dispute, ongoing for 20 years in Świdnica, Lower Silesia, (Poland) as to whether
or not its former citizen Manfred von Richthofen, a German World War One flying ace known as the
‘Red Baron’ should be used for the town’s tourist promotion.
The local government has not sought to resolve this social conflict, which at times would turn into a
heated verbal exchange between the opponents and proponents of this idea. The conservative attitude of
Świdnica’s local authorities may come as a surprise and lead to confusion, for, on the one hand, Świdnica
would like to develop its tourist economy and create tourist products for which demand will emerge,
and yet, on the other hand – looking at the attitude towards the Red Baron, who is part and parcel of the
town’s history – it would seem that the local authorities intentionally do not use in full the assets this
area offers and are not always willing to promote what attracts those visiting the region and which could
contribute to an increase in the town’s tourism.
Świdnica is the only place in the world where one can encounter the greatest number of traces of the
legendary aviation pilot’s life. What represents authentic material heritage is the Red Baron’s existing
family house, gymnasium which he attended, the memorial stone and the remnants of the monument
erected to his memory nearly a 100 years ago, his father’s and brother’s grave, as well as other town’s
locations like, for example, the railway station or the parks which he described in his diaries.
The town’s history related to the Red Baron attracts people’s interest. The observations conducted
regularly by the author demonstrate that organized tourist tours as well as individual tourists frequently
reach the pilot’s family home in Świdnica. The increased number of visits associated with the Red Baron
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has failed to trigger any substantial tourist-focused activities on the part of Świdnica’s local authorities,
which could use this natural demand. The official explanation of this situation (despite the fact that there
exists no social research on this subject) tended to be that the town’s inhabitants did not want to promote
themselves through a German pilot who had killed people and eventually had got himself killed.
However, a very different picture emerges based on the material collected by the author – Świdnica’s
citizens want the legend of the Red Baron to be exhibited in the town and they believe that this may
contribute to an increase in tourism, of which more in the further section of the discussion.
The empirical material included in the paper is comprised of the data gathered as the result of the original
and secondary studies which the author conducted over the period of 2015-2020, e.g. search query (and
the analysis of the content of printed documents and the Internet sources), experiments and observations
– mainly the participatory ones. In order to obtain the citizens’ views on the Red Baron and whether
they believe Świdnica should take advantage of the legend surrounding the pilot to promote tourism – a
diagnostic survey was employed, where a questionnaire developed by the author served as a research
tool. The survey was conducted at the end of 2018 on a group of 1000 Świdnica’s citizens.
Based on the information gathered during the research query, it can be noted that since the end of the
World War One people have been fascinated with the legend surrounding the Red Baron in many parts
of the world. He is much admired and highly respected also in the countries which fought on the opposite
side of the front line and whose soldiers had to face him or his squadron’s fighters in the air battles.
The research shows that throughout the last half century the Red Baron has appeared multiple times in
films, computer games, food products, and also in art works. As a fighter ace together with a symbolic
Albatross or a Fokker painted in red he was immortalized in paintings, songs, theater plays and events.
Considering the impressively long list of products created based on his story one could assert that the
Red Baron has become a household name with positive connotations and which could be sold and
continues to do so whatever its shape, be it the name of a scale model, a shelf for the wall, a bicycle, a
night lamp, bed linen, t-shirts, wine, Lego blocks, pizza, chocolate, beer or a tourist attraction such as,
for example, sightseeing flights using the replica of a Fokker painted in red.
Assuming that the Red Baron is a well-known brand, one could suggest that including him in the concept
of the town’s promotional policy would be a measure that uses the natural demand contributing to greater
tourist flows in Świdnica.
In the course of the research it was found that the local politicians are anxious about using the readymade brand of the Red Baron, the world’s household name and part and parcel of Świdnica (and about
developing a tourist product that would be different than all others by some unique feature), for they
would rather avoid the risk of dissatisfying those who oppose promoting the town through the famed
pilot. The author believes that the Red Baron is Świdnica’s problem which the local authorities have not
wanted nor attempted to resolve. Had it been otherwise, the officials and the representatives of the
legislative and executive bodies elected by the town’s citizens would have taken whatever steps to state
their clear support either for one or the other party to the dispute, or at least they would seek to organize
a public debate whose outcome could be a public compromise. However, the local government has never
verified how numerous the group of persons who were opposing the idea of turning the Red Baron into
the town’s branded tourist product actually was, nor has it ever attempted to find out, based on e.g. a
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referendum or a survey, what the present day inhabitants think about this controversial former citizen of
Świdnica and about the town’s promotion using his character.
While gathering and verifying the materials it was revealed that the problem of no response on the part
of the town’s officials and authorities is not as much a dislike for the Red Baron as the fear of public
opinion. The implication of this finding involved carrying out a public survey by the author aimed at
checking, among other things, whether these concerns were well grounded.
The pilot survey showed that the town’s inhabitants was would like the local self-government to use
the Red Baron in its promotion of the town. For many of them Manfred von Richthofen is also first and
foremost their fellow Świdnica citizen.
The conclusion to be made following the case of Świdnica is that for the development of urban tourism
what is needed is not only will and enthusiasm on the part of decision-makers, but above all it is to equip
them with the basic knowledge on how to create tourist products and to develop marketing skills. What
came to the fore while collecting the research material was the unwillingness and inability to look at the
Red Baron through the marketing lens or that of a tourist product. The recommendation seems therefore
reasonable for local governments facing similar problems as that of Świdnica rooted in the socalled
unwanted heritage to conduct the dialogue with the public and to ensure its education.
If the local community is granted the opportunity to see what a marketing or tourist product of a
particular region is, what is the purpose of its development and finally – what profits the whole commune
or region could gain from it – there is a chance that these truly difficult products will be able to be
developed without stirring social conflicts.
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Öz
Bu çalışmada finansal yapı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki dünya ekonomisinin yarısından
fazlasını temsil eden ve G7 grubu olarak sınıflandırılan Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Fransa,
Almanya, İtalya, Japonya ve Birleşik Krallığın yanı sıra dünya ekonomisinde önemli yere sahip olan
gelişen beş ekonomi Brezilya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Çin, Hindistan ve Rusya (BRICS) açısından
ele alınmıştır. Söz konusu ülkeler dünya ticareti ve diplomasine yön verdikleri kadar finansal piyasaları
da kontrol altında tutmakta ve finansal yapıları bakımında incelemeye değer farklı desenler
sergilemektedirler. Finansal yapı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki Dünya Bankası “finansal
gelişim göstergeleri” veri tabanından elde edilen veriler ile dengeli panel veri analizi ile test edilmiştir.
Sonuç olarak, finansal sektör büyüdükçe ya da bir ülkede finansal aktivite arttıkça ekonomik büyüme
oranında bir artış görülmektedir. Finansal gelişimin temel unsurlarından biri olan sermaye piyasasındaki
gelişimin hem G7 grubu için hem de BRICS grubu için daha baskın olduğunu söylemek mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Finansal Yapı, Ekonomik Büyüme, Yapısal VAR Analizi
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Abstract
In this study, the relationship between financial structure and economic growth is discussed in the terms
of United States, Canada, France, Germany, Italy, Japan and the United Kingdom, which represent more
than half of the world economy and are classified as the G7 group, as well as five high-emerging
economies that have an important role in the world economy; Brazil, Republic of South Africa, China,
India and Russia (BRICS). These countries, as well as directing world trade and diplomacy, keep
financial markets under control and exhibit different patterns that are worth examining in terms of their
financial structures.
The relationship between financial structure and economic growth was analyzed using the Structural
Vector Autoregression Method (SVAR) with the data obtained from the World Bank "financial structure
indicators" database. It is possible to say that the development in the capital market, which is one of the
basic elements of financial development, is more dominant for both the G7 group and the BRICS group.
Keywords: Financial Structure, Economic Growth, Structural VAR Analysis

1.GİRİŞ
Bu çalışma finansal yapı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi bir kez daha Brezilya, Çin, Hindistan,
Rusya ve Güney Afrika gibi yüksek hızla gelişmekte olan ve farklı finansal karakteristiklere sahip
ülkeler için yeniden yorumlamaktadır. Bunu yaparken literatürden farklılaşmak adına küresel ekonomik
ve finansal düzene hükmeden yedililer grubu ile bir kıyaslamaya gitmektedir. Ayrıca finansal sistemi
banka ve piyasa temelli sistem olarak ele alıp finansal hukuk ve sektör boyutunu test etmek güç olduğu
için analiz dışı bırakmaktadır.
Dünya bankasından elde edilen 1993-2017 yıllarını kapsayan yıllık veriler ile değişkenler yapısal VAR
yöntemi ile test edilmiştir. Farklı ülke grupları üzerinde havuz veri (cross-country veya data pooling) ile
çalışırken dinamik panel veri analizinin daha uygun olduğu düşünülse de ikinci bölümde neden bu
yöntem ile elde edilen verilen sapmalı ve tutarsız olduğu ifade edilmiştir.
Ekonomik Büyüme ve finansal yapı arasındaki ilişki dört bölümde ele alınmaktadır. Birinci bölümde
teorik anlamda finansal yapı ve içeriği açıklanmaktadır. Literatür kısmında banka ve piyasa temelli ile
finansal yapıyı bir bütün olarak ele almış olan nicel analizlere yer verilmiştir. Üçüncü bölüm son
dönemde BRICS ve G7 ülkelerinde finansal yapı ve gelişimine ışık tutmaktadır. Dördüncü bölüm
yapısal VAR analizini ve verileri açıklamakta elde edilen sayısal verileri istatistiki olarak
yorumlamaktadır. Sonuç kısmında ise elde edilen sonuçlar iktisaden ve literatür ile kıyaslanarak
önerilere değinmektedir.

2. Teorik Anlamda Finansal Yapı
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İçsel büyüme teorilerine göre bir bütün olarak finansal sistemin gelişimi ekonomik büyümenin en
önemli belirleyicilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Sistem ise içerisinde banka temelli ve piyasa
temelli (hisse senedi ve tahvil piyasaları) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Banka odaklı (temelli) yapı genel olarak ekonomik gelişim ve büyüme içerisinde bankaların pozitif
rolüne değinirken, gelişmiş ülkelerde bankaların piyasaları daha etkin fonladığını ve böylece piyasa
başarısızlıklarının üstesinden daha rahat gelindiğini ifade etmektedir. Gherschenkron (1962)’ye göre bu
ancak ekonomik gelişimin ilk aşamalarında yani kurumsal yapının henüz piyasa aktivitelerini tam olarak
destekleyemediği durumlarda mümkündür. Ayrıca piyasalar ve bankalar iş döngülerine karşı farklı
tepkiler verirler, normal bir kriz zamanında bankalar özellikle iyi sermayeleşmiş olanlar, piyasalara göre
borç vermeyi daha kolay sürdürebilmektedirler. Stiglitz (1985); Allen ve Gale (2000), banka temelli
sistemi menkul kıymet piyasalarını ekonomik büyümeyi teşvik edecek süreçleri engellediği ve buna
benzer diğer (asimetrik bilgi, bedavacılık sorunu, büyük hisse sahipleri, yöneticiler ve direktörler kurulu
arasındaki gizli ilişkiler vb.) dezavantajlarından dolayı eleştirmektedir.
Levine (2002), bankalar pahalı olmayan, standart ve temel riskleri elimine edecek bir hizmeti
sağlayabilmektedir. İleri düzey ve karmaşık talepleri yerine ancak piyasa temelli sistem
getirebilmektedir. Bench vd. (2012), finansal krizler bankaların şok emme massetme kapasitesini
etkileyebilmektedir. Bankalar kriz zamanlarında bilançolarını ve yeniden yapılandırmaları
erteleyebilirler ya da zombi krediler vererek mevcut hasarı ertelemektedirler. Bu nedenle bankalar zor
zamanlarda baskı altında hissettiğinde müşterilerine daha az yardımcı olabilmektedirler. Ayrıca
bankalar firmalar ile yakın bir ilişki kurup piyasadan bilgi gizlemektedirler. Dolayısıyla zayıf bir yasal
sisteme sahip ülkelerde finansal yapıya da hakim olmaktadırlar.

3. Yazın
Levine (2003)’ göre finansal yapı piyasa dalgalanmalarını hafifletmek, kaynak dağılımı, kurumsal
yönetimi izlemek, risk eğitimi, tasarruf akışı ve işlem kolaylığı gibi beş farklı fonksiyonu yerine
getirmektedir. Finansal yapı üzerine yapılan teorik çalışmalar genel olarak dört farklı gruba
ayrılmaktadır. Bunlar banka odaklı, piyasa odaklı, finansal hizmetler (aracılar), finans hukuku (kurumsal
yapı – sektörel çeşitlilik)’dur. Bu çalışma da banka ve piyasa odaklı sistemlerin ayrı ayrı ya da bir bütün
olarak ekonomik büyüme üzerine etkisi analiz edildiği için daha çok bu bağlamda yapılan sayısal
çalışmalara alan yazın taramasında yer verilmiştir.
Gerschenkron (1962); Goldsmith (1969); Stiglitz (1985); Mork ve Nakkamura (1999) tarafından yapılan
ilk çalışmaları da destekler şekilde literatürün büyük bir kısmı ekonomik büyüme ve finansal yapı
arasındaki ilişkiyi incelerken banka odaklı sistem mi daha üstündür yoksa piyasa odaklı daha üstündür
tartışmaları ve bunu ispatlama gereği üzerine kurulmuştur. Örneğin; Almanya ve Japonya, Birleşik
Krallık ve ABD için bu ülkelere özgü finansal yapıları anlamak için birbirine zıt bu iki akımın en çok
analiz edildiği ülkelerdir. Ancak Goldsmith (1969) çalışmasında ele alınan dönem için kişi başına düşen
gelir oranları birbirine yakın olan bu dört sanayileşmiş ülkede banka odaklı ya da piyasa odaklı
sistemlerden hangisinin ekonomik büyümeye daha çok katkı yaptığının tam olarak tahlil edilebilmesinin
zor olduğunu ifade etmektedir (Beck ve Levine, 2002: 148).
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Daha sonra trend finansal sistemin; sanayileşme, ekonomik büyüme ve büyümenin kaynakları üzerine
artan ve önemli etkisini farklı ekonomik yöntemlerle; panel veya direk ülkelerarası modellere analiz
etme doğrultusunda gelişmiştir. Ancak Demir-Kunt ve Levine (2001); Levine ve Zervos (1996); Quah
(1993); Luintel ve Khan (1999) panel ve ülke-spesifik veri analizlerinin kısaca aşağıda yer alan ölçüm,
istatistik ve içerik ile ilgili eksiklerine dikkati çekmişlerdir;
-Kullanılan göstergeler tam olarak banka ya da piyasa odaklı sistemlerin finansal sistem
içerisindeki rolünü temsil edememektedir.
-Her ülke ve her yıla uygun bir kurumsal (hukuk ve finans) yapı yoktur.
-Veri havuzları analize dahil edilen ülkelerin dengesiz ve farklı büyüme yapılarını yansıtma
eksik kalmaktadır.
-Panel birimleri arasında heterojenlik sorunu dikkate alınmamış ise sapmalı ve tutarsız
parametrelerin yorumlanmasına neden olmaktadır.
-Panel veri analizine ait olan genel sonuçlar ülkeler, firmalar ya da sektörler için yanlış
çıkarımlarda bulunulmasına sebep olabilmektedir.

Levine (2002), 1980-85 yılları arasında 48 ülke için yaptığı analizinde finansal yapı ve ekonomik
büyüme arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki tespit edememiştir. Beck ve Levine (2002), piyasa
temelli ya da banka temelli sistemi ayrı ayrı destekleyen bir sonuç elde edemeseler de finansal gelişim
ve yasal sistemin ekonomik büyüme için önemini vurgulamaktadırlar. Benzer şekilde Ndikumana
(2005), finansal yapı değil finansal gelişim yerel yatırımlar üzerinde etkili olmaktadır. Ergungor (2008),
1980-1995 yıllarını kapsayan bir veri seti ile Levine (2002) çalışmasında yer alan 48 ülke için finansal
gelişimi temsil eden ekonomik, politik ve sosyal göstergelerle yaptığı analizinde Levin (2002)’nin
aksine finansal yapının ekonomik büyüme için önemli olduğunu ifade etmektedir. Özellikle banka
temelli sistem ekonomik büyümeyi daha çok teşvik etmektedir. Luintel vd. (2008), panel veri analizi
ve zaman serisi analizleri ile finansal yapı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi test etmişlerdir.
Cobb-Douglas üretim fonksiyonu (çıktı, fiziksel sermaye stoku, finansal yapı ve finansal gelişim
değişkenleriyle) ile FMOLS ve dinamik heterojen panel tahminleyici (Sabit sermaye yatırımları, GSHY
Deflatörü, Özel kredi oranı, HS Piyasası Devir İşlem Oranı değişkenleriyle) kullanılan testlerdir. 14 ülke
için (Arjantin, Brezilya, Şili, Yunanistan, Hindistan, Ürdün, Güney Kore, Malezya, Meksika, Filipinler,
Portekiz, Tayland ve Venezuela) sonuçların güvenilirliği açısından kıyaslamışlardır. Elde edilen
bulgulara göre; finansal yapı ekonomik büyümeyi açıklamada önemli bir faktördür. Ele alınan ülkeler
için veri havuzu oluşturmak uygun değildir zaman serisi analizinin daha uygun olduğu görülmüştür
çünkü panel veri analizi ile elde edilen parametreler ülkeler özelinde değerlendirme yapabilmek için
yeterli değildir.
Yeh, Yuang ve Lin (2013) çalışmalarında finansal yapının hem ekonomik büyüme hem de oynaklığı ile
olan ilişkisine değinmektedir. 1960-2009 yıllarına ait veriler ile analiz ettikleri 40 ülke için piyasa
temelli sistemin uzun dönemde hem ekonomik büyümeyi daha çok teşvik ettiğini hem de oynaklığını
arttırdığını ortaya koymaktadırlar. Benzer şekilde Luintel vd. (2016), 1989-2011 yılları arasında 33
yüksek gelir düzeyi ile 36 orta ve düşük gelir düzeyine sahip ülke için yaptıkları analizde özellikle
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yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerde piyasa temelli sistemin, banka temelli sisteme göre ekonomik
büyümeye daha çok katkıda bulunduğunu ortaya koymaktadırlar. Düşük ve orta gelir düzeyine sahip
ülkelerde ise finansal yapının ekonomik büyüme üzerine bir etkisi görülmemektedir. Guei (2018),
yükselen bir ekonomi olan Güney Afrika için Cobb-Douglas üretim fonksiyonundan yola çıkarak ARDL
sınır testi ile 1975-2016 yılları arasını analiz etmişlerdir. Ayrıca ampirik bulgular hassaslık ve sağlamlık
testleri ile de kontrol edilmiştir. Elde edilen bulgular gerçek bir reel ekonomik büyüme için Güney
Afrika hükümetinin özel bir finansal yapı geliştirmek yerine finansal hizmetlerinin kalitesini
iyileştirmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır.
Bayar vd. (2019), bankacılık sektörünün dengesizliği ve gelişiminin ekonomik büyüme üzerine olan
etkisini 2006-2018 dönemini kapsayan aylık verilerle ve zaman serisi analizi ile Türkiye için test
etmişlerdir. Uzun dönemde bankacılık sektöründe yaşanan bir istikrarsızlık ekonomik büyümeyi negatif
etkilerken bankacılık sektöründeki gelişmeler ise ekonomik büyüme üzerinde tam tersi bir etki
bırakmaktadır. Chu (2020), literatürdeki diğer çalışmalardan farklılaşmak adına makroekonomik
oynaklık ve bankacılık istikrarsızlığının, finansal gelişmenin, dengeli ve dengesiz finansal sistemlerin
ekonomik büyüme ve finansal yapı arasındaki ilişkiyi nasıl etkilediğini araştırmaktadır. 1971-2015
yıllarına ait verilerle 99 ülke için Genelleştirilmiş Ortalamalar Yöntemini (GMM) kullanarak analiz
yapmaktadır. İstatistiki veriler ekonomik büyümenin, etkinlik ve finansal yapı faaliyetlerinden
etkilendiğini ancak finansal yapının bir önemi olmadığını ortaya koymaktadır. Bankacılık krizleri ve
ekonomik oynaklık ekonomik büyüme ve finansal yapı arasındaki ilişkiyi anlamlı bir şekilde
etkilememektedir. Finansal sektör geliştikçe piyasalar bankacılık sektörüne göre daha önemli bir rol
üstlenmektedir. Bir ülke eğer iyi gelişmiş bir finansal yapıya sahip olmak istiyorsa öncelikle dengeli bir
finansal sisteme sahip olması gerekmektedir.

4. G7 ve BRICS ülkelerinde Finansal Yapı
2001 yılında vücut bulan ve ilk haliyle BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) olarak adlandırılan
hepsi birer G-20 üyesi olan ve dünya GSMH’nin % 20’sini temsil eden ve yüksek hızla gelişen bu
ülkeler 2011 yılında aralarına tam üye olarak Güney Afrika’nın da katılımı ile BRICS halini almıştır.
2050 yılında dünyanın en önemli ekonomileri konumunda olmaları beklenen BRICS ülkeleri, küresel
yatırım akımlarının başlıca alıcıları ve emtia piyasalarının küresel tüketicileri olarak ekonomi
sahnesinde rol oynamaktadırlar. 2008 yılında yaşanan küresel finansal kriz hem küresel ekonomik
faktörler üzerinde hem de BRICS menkul kıymet piyasalarının finansal gelişim ve derinliğinde
değişimlere de sebebiyet vermiştir. BRICS borsalarının küresel faktörlerle eş zamanlı hareketi ve
yarattığı spekülasyon, risk çeşitlendirme ve yatırım gibi sundukları fırsatları nedeniyle piyasa
operatörleri ve düzenleyicilerinin de dikkatini çekmektedir.
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Tablo 1: Finansal ve Ekonomik Yapı (BRICS)

Ülkeler

Brezilya

Rusya

Hindistan

Çin

Güney Afrika

(2015-2019) 5
Yıllık Ortalama
Bankacılık
Gelişim
Göstergeleri

(2015-2019) 5
Yıllık Ortalama
Hisse Senedi
Piyasası Gelişimi
($)

Yabancı sermayenin giriş
yaptığı giderek büyüyen
özel sektör çekişli sermaye
piyasası

62.69

862,400,000,000

Hükümet
kontrolünde dışa
açıklık

Kademeli gelişen menkul
kıymet piyasası ve % 50’si
devlete
ait
bankacılık
sektörü ve varlıkları

52.87

442,800,000,000

Merkezi otorite,
Kurumsal
zayıflık
ve
sınırlı
piyasa
gelişimi

Kısıtlı kredi imkanları,
kamu sektörü tarafından
domine
edilen
bir
bankacılık sistemi, yüksek
maliyetli aracılık hizmetleri

49.99

1,936,000,000,000

Büyük oranda
merkezi otorite
kontrolünde

Yönlendirilmiş krediler ve
kamu sektörünün hakim
olduğu
bir
bankacılık
sistemi

157.24

7,812,000,000,000

Piyasa odaklı,
yapılanmış ve
açık ekonomi

İyi gelişmiş ve özel sektör
hakim bir finansal yapı

115.52

968,400,000,000

Ekonomik
Yapı

Serbest
düzeni

piyasa

Finansal Sistem

Kaynak: (Kalu vd., 2020: 20), . https://doi.org/10.1371/journal.pone.0240482.

Tablo 1’den de açıkça görüldüğü gibi BRICS ülkeleri birbirinden farklı ekonomik ve finansal yapılara
sahiptir. Çin yüksek oranda bankacılık sistemine kamu sektörü hakim olmasına rağmen son 5 yıllık
ortalamalara bakıldığında bankacılık gelişim göstergeleri en gelişmiş ülke olarak karşımıza çıkmaktadır.
Hemen ardından Güney Afrika onu takip etmektedir. Hindistan ise krediye erişim zorluğu, maliyetli
aracılık hizmetleri ve düşük banka penetrasyonu ile gelişim göstergeleri arasında en zayıf halka olarak
durmaktadır. Menkul kıymet piyasalarına ayrıntılı bakıldığında son 5 yıllık ortalama hisse senedi
piyasası sermayeleşmesi en yüksek ülke yine Çin ardından Hindistan ve sonra Güney Afrika olarak
sıralanabilmektedir. Rusya ise bu beşli grup içerisinde en sonda yer almaktadır. Birbirinden farklı ve
eşit olmayan bir finansal karakteristiğe sahip bu ülkelerde bankacılık sektörü ve menkul kıymet
piyasaları bağlamında ülkelere özgü; küresel finansal bağlantıların sunduğu fırsatlardan yararlanma
bilincinin yaratılması, merkezi otoriterinin hakim olduğu ülkelerde dışa açıklık, serbest düzenin hakim
olduğu ülkelerde ekonomik büyüme ve kalkınmanın finansal derinleşmeyi kapsayıcı yönlerinin ön
planda tutulması gibi politikaların izlenmesi önerilmektedir (Kalu vd. 2020: 21).
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G7 (Group of seven) Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya, İtalya, Fransa, Birleşik Krallık,
Almanya’dan oluşan küresel ekonomik yönetişim, uluslararası güvenlik ve enerji politikası gibi konuları
tartışmak için her yıl toplanan sanayileşmiş ülkeler bloğudur. Finansal sektör kaynakların üretken
faaliyetlerde kullanımı ve tasarrufların transferinde önemli bir rol oynamakta böylece genel olarak
ekonomi de etkinliği sağlamaktadır. Finansal gelişme ise bir ülkenin bankacılık, borsa ve doğrudan
yabancı yatırım (DYY) faaliyetlerinde yaşanan bir iyileşme olarak tanımlanmaktadır. Bu iyileşmenin
ekonomilerde bilgi kaybını önlerken etkin finansal kurumlar ve teknolojik gelişmeye bağlı olarak karlı
yatırımların önünü açmaktadır. Gelişen finansal sektör yeni araçlar ve düşük maliyetle hem firmaların
hem de hane halkının finansal sermayeye daha kolay ulaşımı ve ekonomik büyümeyi teşvik etmektedir
(Pata ve Yilanci, 2020: 805).

Şekil 1: G7 Ülkelerinde Finansal Gelişim (1980-2015)
Kaynak: (Pata ve Yilanci, 2020: 806) https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10651-02000467-z.pdf.

Şekil 1’den de görüldüğü gibi son 40 yıllık süreçte G7 ülkeleri büyük bir finansal gelişim
göstermektedirler ve finansal gelişmişlik düzeylerinin özellikle 1995’ten itibaren birbirine yaklaştığı
görülmektedir. Grafiğe göre 2015 yılında ABD, Kanada ve Japonya finansal olarak en çok gelişen
ülkeler olarak karşımıza çıkmaktadır.

5. Ampirik Model: Yapısal VAR (SVAR) ile Veri Analizi
Bu çalışmada finansal sistemin gelişimi ekonomik büyümenin en önemli belirleyicilerinden biri olarak
kabul edilmektedir. Finansal gelişim ise içerisinde banka temelli ve piyasa temelli olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Oluşturulan model yapısal vektör otoregresyon analizi (SVAR) yöntemi ile 1993-2017
yıllarını kapsayan bir dönem için G7 ve BRICS ülkeleri kapsamında incelenmiştir. Yıllık veriler Dünya
Bankası finansal gelişim göstergeleri veri tabanından elde edilmiş, bazı ülkelere ait veri kısıtı nedeniyle
1990 öncesi dönem örneklem içerisine eklenememiştir.
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Çalışmada yer alan ampirik model aşağıdaki gibidir:
𝐺 = 𝑓ሺ𝐵𝑇𝐹𝐺, 𝑃𝑇𝐹𝐺ሻ

(1)

𝐺 = 𝑎11 + 𝑎12 𝐵𝑇𝐹𝐺 + 𝑎13 𝑃𝑇𝐹𝐺

(2)

Ekonomi teorisi kapsamında, ekonomik büyümede yaşanan bir değişim denklemin sol tarafında kalan
değişkenler tarafından açıklanmaktadır. Aynı denklemde, her bir açıklayıcı değişken denklemin sol
tarafına bir dönem gecikmesi ile bağımlı değişken olarak yazılarak tek tek ifade edilebilir. Böylece hem
uzun hem de kısa dönem ayrı ayrı analiz edilebilmektedir. α sabit katsayısı ekonomi teorisine göre
pozitif veya negatif bir değer alabilmektedir. Yukarıdaki modele dahil edilen değişkenler Gambacorta
vd. (2014) çalışmasından yararlanılarak seçilmiştir. G kişi başına düşen GSYİH artış oranını (%) ifade
etmekte olup, finansal gelişim banka temelli BTFG ve piyasa temelli PTFG olmak üzere iki ayrı
değişken yardımıyla analize dahil edilmiştir. BTFG değişkeni özel sektöre kullandırılan yurtiçi
kredilerin GSYİH’ya oranını (%) temsil ederken, PTFG ise borsa devir hızını (%) ifade etmektedir.
SVAR yaklaşımı, araştırmacılara indirgenmiş formdaki VAR modelini yapısal eşitlikler sistemine
dönüştürmek için iktisat teorisini kullanma olanağı vermektedir (Keating, 1996:1558). SVAR
modelinde parametreler eş anlı yapısal kısıtlar konularak tahmin edilmektedir. Bu da SVAR’dan elde
edilen etki tepki fonksiyonları ve varyans ayrıştırma bulgularını yapısal yorumlamalarının
yapılabilmesine olanak sağlamaktadır (Yıldırım, 2017:31).
Sims (1980), değişkenlerin bir denklem sistemi biçiminde ele alındığı VAR modellerinde, hata
terimlerinde meydana gelen şokların dikeyleştirilmesinde yinelemeli sıralama yöntemini önermiştir. Söz
konusu yöntemde eşanlı katsayı matrisinin alt üçgensel matris formunda olduğu kabul edilmekte ve
varyans-kovaryans matrisinin ayrıştırılmasında Cholesky yöntemi kullanılmaktadır (Şahin Kutlu,
2020:112).
1
[𝑎21
𝑎31

𝑎12
1
𝑎32

𝑎10
𝛾11
𝑎13
𝐺𝑡
𝑎23 ] [𝐵𝑇𝐹𝐺𝑡 ] = [𝑎20 ] + [𝛾21
𝑎30
𝛾31
1 𝑃𝑇𝐹𝐺𝑡

𝛾12
𝛾22
𝛾32

𝜀𝐺𝑡
𝛾13
𝐺𝑡−1
𝜀
𝛾23 ] [𝐵𝑇𝐹𝐺𝑡−1 ] + [ 𝐵𝑇𝐹𝐺𝑡 ]
𝜀𝑃𝑇𝐹𝐺𝑡
𝛾33 𝑃𝑇𝐹𝐺𝑡−1

(3)

SVAR modelinde A matrisi eşanlı katsayılar matrisi olarak ele alınmak üzere; A matrisi üzerine
getirilecek kısıtlar ile indirgenmiş VAR modeli en küçük kareler yöntemiyle tahmin edilebilmektedir.
3. denklemde dikkat edilmesi gereken şey 𝜀𝑡 = 𝐴𝑒𝑡 olacak şekilde modelin sınırlandırılmasıdır. A eş
anlı katsayı matrisinin alt üçgensel formda sınırlandırılmış şekli aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:
𝜀𝐺𝑡
1
𝜀
𝑎
[ 𝐵𝑇𝐹𝐺𝑡 ] = [ 21
𝜀𝑃𝑇𝐹𝐺𝑡
𝑎31

0
1
𝑎32

𝑒𝐺𝑡
0
0] [𝑒𝐵𝑇𝐹𝐺𝑡 ]
1 𝑒𝑃𝑇𝐹𝐺𝑡

(4)

Üçgensel yapının olmadığı eşanlı kısıt matirisi üzerine, n matristeki değişken sayısı olmak üzere; n(n1)⁄2 adet kısıt konulması, modelin belirlenme problemini çözmek için yeterlidir (Enders, 2014).
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Çalışmada yapılan SVAR analizi G7 ülkeleri ve BRICS ülkeleri kapsamında olmak üzere ayrı ayrı ele
alınmıştır.

Tablo 2: BRICS Ülkeleri İçin Değişkenlere Ait Durağanlık Analizi
Değişkenler

G

Test

Test istatistikleri

Olasılık Değerleri

Levin, Lin&Chu

-3.0055

0.0013*

Im, Pesaran and Shin

-2.9303

0.0017*

ADF

25.7493

0.0041*

PP

33.1636

0.0003*

Levin, Lin&Chu

1.6277

0.9482

-1.1789 (Birinci Düzey)

0.1192

2.1655

0.9848

-4.6939 (Birinci Düzey)

0.0000*

3.6616

0.9613

42.6843 (Birinci Düzey)

0.0000*

16.2064

0.0939

96.4506 (Birinci Düzey)

0.0000*

Levin, Lin&Chu

-24.8880

0.0000*

Im, Pesaran and Shin

-15.8220

0.0000*

ADF

282.593

0.0000*

PP

66.9323

0.0000*

BTFG
Im, Pesaran and Shin

ADF

PP

PTFG

*:%5 seviyesinde anlamlılığı göstermektedir.

Değişenlerin durağanlığı Levin, Lin&Chu; Im, Pesaran and Shin; ADF ve PP olmak üzere dört farklı
birim kök testi ile analiz edilmiştir. Tablo 2’de yer alan sonuçlara göre G ve PTFG değişkeni düzeyde
durağan iken BTFG değişkeni birinci düzeyde durağandır.
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Tablo 3: BRICS Ülkeleri İçin Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi
Gecikme
Sayısı
0
1

Log L

LR

FPE

AIC

SC

HQ

-1235.754

NA

3547282

23.59532

23.67115

23.62605

135.1390*

1104849*

22.42874*

22.73205*

22.55165*

1165.509

2

-1159.683

10.87943

1174277

22.48920

23.01999

22.70429

3

-1154.996

8.480490

1276288

22.57136

23.32963

22.87863

Yapısal VAR analizi için optimal gecikme uzunluğu Hannan Quin (HQ), Schwarz (SC), Akaike (AIC),
Final Prediction Error (FPE), LR (likelihood ratio) bilgi kriterlerine (en düşük oldukları değerler) göre
seçilmiştir. Tablo 3’te yer alan LR, FPE ve AIC kriterlerine göre gecikme uzunluğu 1’dir.

VAR (1) modeline ait AR ters kökleri ve modulüsleri Şekil 2’de ve Tablo 4’te ki gibidir ve birim çember
içerisindedir.

Şekil 2: BRICS Ülkeleri AR Ters Kökleri

Tablo 4: BRICS Ülkeleri Modülüsler
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Root

Modülüs

0.756254

0.756254

0.348346

0.348346

0.198607

0.198607

Yapılan LM testi ve White testi bulguları ışığında VAR (1) modelinin hata terimleri arasında
otokorelasyon ve değişen varyans sorunu olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 5: BRICS Ülkeleri için Kısa Dönem SVAR Tahminleri
Katsayı

Standart Hata

Z-İstatistiği

Olasılık Değeri

C(1)

-0.003009

0.004474

-0.672603

0.5012

C(2)

-0.020649

0.010247

-2.015045

0.0439*

C(3)

0.014462

0.040013

0.361428

0.7178

C(4)

2.779569

0.183279

15.16575

0.0000*

C(5)

58.94761

3.886891

15.16575

0.0000*

C(6)

6.477764

0.42131

15.16575

0.0000*

Tablo 5’te C(1), C(2) ve C (3) kısa dönem A matrisine ait kısıtlarken C(4), C(5) ve C(6) B matrisine ait
kısıtları temsil etmektedir. Olasılık değerlerinden de görüldüğü gibi varyans matrisleri oluşturulurken
ekonomi teorisine uygun olarak konulan kısıtlardan C(2), C(4), C(5) ve C(6) istatistiki olarak anlamlıdır.
Sisteme AB matrisleri bağlamında ekonomik büyümede meydan gelen değişimler il ilgili koyulan
kısıtları özetleyecek olursak:




Bankacılık temelli finansal gelişmenin ekonomik büyüme üzerinde bir etkisi yoktur.
Piyasa temelli finansal gelişmenin ekonomik büyüme üzerine bir etkisi yoktur.
Ekonomik büyümenin kendisi üzerinde eş anlı bir etkisi yoktur.

Finansal gelişim göstergelerin birbiri üzerine veya ekonomik büyüme üzerine olan etkileri yazılan
matrislerde dikkate alınmıştır. Ancak araştırmanın konusu gereği burada ayrıntılı bir şekilde ifade
edilmemiştir. Kısıtlanmamış matris elemanlarının katsayıları incelendiğinde C(4): 2.77, C(5): 5.89 ve
C(6): 6.47 gibi anlamlı ve pozitif oldukları görülmektedir. Bu bağlamda kısa dönemde ekonomik
büyümenin bağımsız değişkenlerde meydana gelen değişimlerden aynı yönde etkilendiği söylenebilir.
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Şekil 3: BRICS Ülkeleri İçin Etki-Tepki Fonksiyonları

Şekil 3 ele alınan değişkenlerin kendi şoklarına ve birbiri üzerine şoklarına verdiği tepkileri
göstermektedir. Grafiklerde yer alan shock 1 büyüme şokunu ifade ederken sırasıyla shock 2 piyasa
temelli finansal gelişim şokunu ve shock 3 ise bankacılık temelli finansal gelişim şokunu ifade
etmektedir. Grafiklerde yer alan GDP büyüme oranını temsil ederken, turnover piyasa temelli finansal
gelişmeyi credit ise bankacılık temelli finansal gelişmeyi ifade etmektedir. Solda yer alan ilk grafikte
ekonomik büyümenin kendi şoklarına verdiği tepki görülmektedir. Ekonomik büyümede ortaya çıkan
pozitif bir standart sapmalık şok ilk dönemden itibaren pozitif bir etki ortaya çıkarmakta ve bu etki
onuncu dönem itibari ile kaybolmaktadır. Sırasıyla ekonomik büyümenin diğer değişkenlerde meydana
gelen şoklara tepkisine bakacak olursak, piyasa temelli finansal gelişimde yaşanan pozitif bir standart
sapmalık şok ilk iki dönem artan pozitif bir etki ortaya çıkarmakta üçüncü dönem itibariyle bu etkinin
azaldığı sekizinci dönemin sonunda ise ortadan kaybolduğu görülmektedir. Bankacılık temelli finansal
gelişimde yaşanan pozitif bir standart sapmalık şok birinci dönemde ekonomik büyümeyi olumsuz
etkilerken ikinci dönemden itibaren bu etki pozitife dönmekte ve sınırlı kalan bu pozitif etki dördüncü
dönem itibariyle sonlanmaktadır. İlk satırda yer alan etki tepki fonksiyonlarında sadece ekonomik
büyümenin kendisinde meydana gelen bir şok karşısında verdiği tepki istatistiki olarak anlamlı
bulunmuştur. Ortadaki satırda piyasa temelli finansal gelişimin şoklar karşısında verdiği tepkiler
görülmektedir. Ekonomik büyümede yaşanan pozitif bir standart sapmalık şok piyasa temelli finansal
gelişme üzerinde pozitif bir etki yaratmakta bu etki üçüncü döneme kadar bir artış göstermekte daha
sonra dönemler itibariyle azalırken onuncu dönemden sonra etkinin ortadan kalktığı görülmektedir.
Piyasa temelli finansal gelişimde yaşanan pozitif bir standart sapmalık şok karşısında pozitif bir etki
ortaya çıkarmakta bu etki onuncu dönem itibariyle ortadan kalkmaktadır. Bankacılık temelli finansal
gelişmede ortaya çıkan bir standart sapmalık şokun piyasa temelli finansal gelişim üzerindeki etkisi

345

istatistiki açıdan anlamsız bulunmuştur. Son satırda bankacılık temelli finansal gelişimin şoklar
karşısında verdiği tepkiler yer almaktadır. Ekonomik büyümede ve piyasa temelli finansal gelişimde
ortaya çıkan şokların bankacılık temelli finansal gelişim üzerindeki etkisi istatistiki açıdan anlamsızdır.
Bankacılık temelli finansal gelişmede ortaya çıkan bir standart sapmalık pozitif şokun etkisi kendisi
üzerinde pozitif bir etki ortaya çıkarmakta, bu etki dördüncü dönem sonunda ortadan kaybolmaktadır.

Tablo 6: BRICS Ülkeleri İçin Uzun Dönem Varyans Ayrıştırması
G
Dönem

S.E

G

PTFG

BTFG

1

2.785734

94.43457

4.795472

0.769954

2

3.321141

96.06673

3.388022

0.545245

3

3.564191

96.49028

3.016712

0.493010

4

3.690300

96.61668

2.910042

0.473277

5

3.759170

96.66151

2.874880

0.463609

6

3.797657

96.68034

2.861248

0.458410

7

3.819408

96.68937

2.855115

0.455520

8

3.831769

96.69406

2.852043

0.453892

9

3.838815

96.69663

2.850402

0.452969

10

3.842837

96.69806

2.849495

0.452443

Tablo 6’da varyans ayrıştırması sonuçları yer almaktadır. Bu sonuçlar, değişkenlerden birinde meydana
gelen değişimlerinin ne kadarının diğer değişkenlerden kaynaklandığını göstermektedir. Tabloda da
görüldüğü gibi ilk dönemde ekonomik büyümede meydana gelen değişimin %94.43’ü kendinden,
%4.79 piyasa temelli finansal gelişmeden ve %0.76’sı bankacılık temelli finansal gelişmeden
kaynaklanmaktadır. Ekonomik büyümede meydana gelen değişimde piyasa temelli finansal gelişimdeki
değişimin payının bankacılık temelli finansal gelişmedeki değişimin payına kıyasla nispeten daha büyük
olduğunu söylemek mümkündür. Dönemler ilerledikçe ekonomik büyümede meydana gelen değişimin
artan oranda kendinden kaynaklandığı görülürken, piyasa temelli finansal gelişimdeki ve bankacılık
temelli finansal gelişimdeki değişimin payının azaldığı görülmektedir.

346

Tablo 7: G7 Ülkeleri İçin Değişkenlere Ait Durağanlık Analizi
Değişkenler

G

Test

Test istatistikleri

Olasılık Değerleri

Levin, Lin&Chu

-6.12309

0.0000*

Im, Pesaran and Shin

-5.53513

0.0000*

ADF

57.8142

0.0000*

PP

84.3403

0.0000*

Levin, Lin&Chu

-1.12223

0.1309

-2.30172 (Birinci Düzey)

0.0107*

0.11414

0.5454

-3.36413 (Birinci Düzey)

0.0004*

13.1454

0.5151

35.8184 (Birinci Düzey)

0.0011*

9.72356

0.0.7821

65.6476 (Birinci Düzey)

0.0000*

-0.58374

0.2797

-4.01095 (Birinci Düzey)

0.0000*

-0.24357

0.4038

-6.01994 (Birinci Düzey)

0.0000*

13.5756

0.4818

61.5347 (Birinci Düzey)

0.0000*

15.1812

0.3659

134.754 (Birinci Düzey)

0.0000*

BTFG
Im, Pesaran and Shin

ADF

PP

Levin, Lin&Chu
PTFG
Im, Pesaran and Shin

ADF

PP

*: %5 seviyesinde anlamlılığı göstermektedir.

Değişenlerin durağanlığı Levin, Lin&Chu; Im, Pesaran and Shin; ADF ve PP olmak üzere dört farklı
birim kök testi ile analiz edilmiştir. Tablo 7’de yer alan sonuçlara göre G değişkeni düzeyde durağan
iken BTFG ve PTFG değişkenleri birinci düzeyde durağandır.
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Tablo 8: G7 Ülkeleri İçin Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi
Gecikm
e Sayısı

Log L

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0

-1620.208

NA

782956.5

22.08446

22.14549
*

22.10926

1

-1602.563

34.32939
*

21.96685
*

22.21096

22.06603
*

2

1598.052

8.592114

740076.0

22.02792

22.45513

22.20150

3

-1589.960

15.08459

749578.0

22.04027

22.65056

22.28823

696104.8*

Yapısal VAR analizi için optimal gecikme uzunluğu Hannan Quin (HQ), Schwarz (SC), Akaike (AIC),
Final Prediction Error (FPE), LR (likelihood ratio) bilgi kriterlerine (en düşük oldukları değerler) göre
seçilmiştir. Tablo 8’de yer alan LR, FPE ve AIC kriterlerine göre gecikme uzunluğu 1’dir.
VAR (1) modeline ait AR ters kökleri ve modulüsleri Şekil 4’te ve Tablo 9’da ki gibidir ve birim çember
içerisindedir.

Şekil 4: G7 Ülkeleri İçin AR Ters Kökleri

Tablo 9: G7 Ülkeleri Modülüsler
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Root

Modülüs

0.248769

0.248769

-0.204576

-0.204576

-0.080942

-0.080942

Yapılan LM testi ve White testi bulguları ışığında VAR (1) modelinin hata terimleri arasında
otokorelasyon ve değişen varyans sorunu olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 10: G7 Ülkeleri İçin Kısa Dönem SVAR Tahminleri
Katsayı

Standart Hata

Z-İstatistiği

Olasılık Değeri

C(1)

-0.002744

0.004456

-0.615788

0.5380

C(2)

0.013323

0.034243

0.389063

0.6972

C(3)

0.000708

0.010251

0.069037

0.9450

C(4)

1.733539

0.097721

17.94436

0.0000*

C(5)

31.02813

1.729130

17.94436

0.0000*

C(6)

13.48143

0.751291

17.94436

0.0000*

Tablo 5’te C(1), C(2) ve C (3) kısa dönem A matrisine ait kısıtlarken C(4), C(5) ve C(6) B matrisine ait
kısıtları temsil etmektedir. Olasılık değerlerinden de görüldüğü gibi varyans matrisleri oluşturulurken
ekonomi teorisine uygun olarak konulan kısıtlardan C(4), C(5) ve C(6) istatistiki olarak anlamlıdır.
Sisteme AB matrisleri bağlamında ekonomik büyümede meydana gelen değişimler ile ilgili koyulan
kısıtları özetleyecek olursak:




Bankacılık temelli finansal gelişmenin ekonomik büyüme üzerinde bir etkisi yoktur.
Piyasa temelli finansal gelişmenin ekonomik büyüme üzerine bir etkisi yoktur.
Ekonomik büyümenin kendisi üzerinde eş anlı bir etkisi yoktur.

Finansal gelişim göstergelerin birbiri üzerine veya ekonomik büyüme üzerine olan etkileri yazılan
matrislerde dikkate alınmıştır. Ancak araştırmanın konusu gereği burada ayrıntılı bir şekilde ifade
edilmemiştir. Kısıtlanmamış matris elemanlarının katsayıları incelendiğinde C(4): 1.73, C(5): 31.02 ve
C(6): 13.48 gibi anlamlı ve pozitif oldukları görülmektedir. Bu bağlamda kısa dönemde ekonomik
büyümenin bağımsız değişkenlerde meydana gelen değişimlerden aynı yönde etkilendiği söylenebilir.
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Şekil 5: G7 Ülkeleri İçin Etki Tepki Fonksiyonları

Şekil 5 ele alınan değişkenlerin kendi şoklarına ve birbiri üzerine şoklarına verdiği tepkileri
göstermektedir. Grafiklerde yer alan shock 1 büyüme şokunu ifade ederken sırasıyla shock 2 piyasa
temelli finansal gelişim şokunu ve shock 3 ise bankacılık temelli finansal gelişim şokunu ifade
etmektedir. Grafiklerde yer alan GDP büyüme oranını temsil ederken, turnover piyasa temelli finansal
gelişmeyi credit ise bankacılık temelli finansal gelişmeyi ifade etmektedir. Solda yer alan ilk grafikte
ekonomik büyümenin kendi şoklarına verdiği tepki görülmektedir. Ekonomik büyümede ortaya çıkan
pozitif bir standart sapmalık şok ilk dönemden itibaren pozitif bir etki ortaya çıkarmakta ve bu etki
dördüncü dönem itibari ile kaybolmaktadır. Sırasıyla ekonomik büyümenin diğer değişkenlerde
meydana gelen şoklara tepkisine bakacak olursak, piyasa temelli finansal gelişimde yaşanan pozitif bir
standart sapmalık şok ilk iki dönem negatif bir etki ortaya çıkarmakta üçüncü dönem itibariyle bu etkinin
ortadan kaybolduğu görülmektedir. Bankacılık temelli finansal gelişimde yaşanan pozitif bir standart
sapmalık şok birinci ve ikinci dönemde ekonomik büyümeyi artan bir şekilde pozitif yönde etkilerken
üçüncü dönemden itibariyle sonlanmaktadır. İlk satırda yer alan etki tepki fonksiyonlarında sadece
ekonomik büyümenin kendisinde meydana gelen bir şok karşısında verdiği tepki istatistiki olarak
anlamlı bulunmuştur. Ortadaki satırda piyasa temelli finansal gelişimin şoklar karşısında verdiği tepkiler
görülmektedir. Ekonomik büyümede yaşanan pozitif bir standart sapmalık şok piyasa temelli finansal
gelişme üzerindeki etkisi istatitiki açıdan anlamsızdır. Piyasa temelli finansal gelişimde yaşanan pozitif
bir standart sapmalık şok karşısında pozitif bir etki ortaya çıkarmakta bu etki ikinci dönemde negatif
olmakta üçüncü dönem tekrar pozitif olup etkisi dördüncü dönem itibariyle sonlanmaktadır. Bankacılık
temelli finansal gelişmede ortaya çıkan bir standart sapmalık şokun piyasa temelli finansal gelişim
üzerindeki etkisi istatistiki açıdan anlamsız bulunmuştur. Son satırda bankacılık temelli finansal
gelişimin şoklar karşısında verdiği tepkiler yer almaktadır. Ekonomik büyümede ve piyasa temelli
finansal gelişimde ortaya çıkan şokların bankacılık temelli finansal gelişim üzerindeki etkisi istatistiki
açıdan anlamsızdır. Bankacılık temelli finansal gelişmede ortaya çıkan bir standart sapmalık pozitif
şokun etkisi kendisi üzerinde pozitif bir etki ortaya çıkarmakta, ikinci dönemde bu etki negatife
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dönüşmekte üçüncü dönemde şokun etkisi pozitif olup bu etki dördüncü dönem sonunda ortadan
kaybolmaktadır.

Tablo 11: G7 Ülkeleri İçin Varyans Ayrıştırması
G
Dönem

S.E

G

PTFG

BTFG

1

1.755645

96.19508

3.197131

0.6077794

2

1.884716

93.71688

5.232987

1.050130

3

1.888330

93.73950

5.213082

1.047421

4

1.888738

93.73470

5.216916

1.048385

5

1.888754

93.73478

5.216849

1.048369

6

1.888755

93.73477

5.216859

1.048371

7

1.888755

93.73477

5.216858

1.048371

8

1.888755

93.73477

5.216858

1.048371

9

1.888755

93.73477

5.216858

1.048371

10

1.888755

93.73477

5.216858

1.048371

Tablo 11’de varyans ayrıştırması sonuçları yer almaktadır. Bu sonuçlar, değişkenlerden birinde
meydana gelen değişimlerinin ne kadarının diğer değişkenlerden kaynaklandığını göstermektedir.
Tabloda da görüldüğü gibi ilk dönemde ekonomik büyümede meydana gelen değişimin %96.19’u
kendinden, %3.19’u piyasa temelli finansal gelişmeden ve %0.60’ı bankacılık temelli finansal
gelişmeden kaynaklanmaktadır. Ekonomik büyümede meydana gelen değişimde piyasa temelli finansal
gelişimdeki değişimin payının bankacılık temelli finansal gelişmedeki değişimin payına kıyasla nispeten
daha büyük olduğunu söylemek mümkündür. Dönemler ilerledikçe ekonomik büyümede meydana gelen
değişimin azalan oranda kendinden kaynaklandığı görülürken, piyasa temelli finansal gelişimdeki ve
bankacılık temelli finansal gelişimdeki değişimin payının arttığı görülmektedir. Altıncı dönem itibariyle
ekonomik büyümedeki değişimin sabitlenerek %93.73’ünün kendinden kaynaklandığı, %5.21’inin
piyasa temelli finansal değişimden kaynaklandığı ve %1.04’ünün bankacılık temelli finansal değişimden
kaynaklandığı görülmektedir.

6. SONUÇ
Bu çalışmada finansal gelişime ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki G7 ve BRICS ülkeleri
kapsamında ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Finansal sistemin gelişimi ekonomik büyümenin en önemli
belirleyicilerinden biridir ve finansal sistemdeki gelişim banka temelli ve piyasa temelli olmak üzere
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ikiye ayrılmaktadır. Elde edilen bulgulara göre; finansal yapı ekonomik büyümeyi açıklamada önemli
bir faktördür. Bu yönüyle çalışmadan elde edilen sonuçlar Ergunor (2008), Luintel vd. (2008), Yeh,
Yuang ve Lin (2013) ile benzerlik göstermektedir.
Analizlerden elde edilen sonuçlara göre hem G7 ülkelerinde hem de BRICS ülkelerinde ekonomik
büyümede meydana gelen değişimlerde piyasa temelli finansal gelişimin bankacılık temelli finansal
gelişmeden daha etkili görülmüştür. Varılan bu sonuç Luintel vd. (2016)’nın yüksek gelir düzeyine sahip
ülkelerde piyasa temelli finansal gelişimin bankacılık temelli finansal gelişmeden daha çok katkı
sağladığını vurguladığı çalışması ile benzerlik göstermekte fakat Ergungor (2008)’in bankacılık temelli
finansal gelişmenin ekonomik büyümeyi teşvik ettiğini vurguladığı çalışması ile ayrışmaktadır.
BRICS ülkelerinde değişkenler üzerinde meydana gelen şoklar genellikle pozitif etki yaratırken G7
ülkeleri için bu durumun değiştiği görülmektedir. Piyasa temelli finansal gelişimde meydana gelen bir
standart sapmalık pozitif şok piyasa kendisini ilk dönemde pozitif fakat ikinci dönemde negatif olarak
etkilemiştir. Yine benzer şekilde G7 ülkelerinde bankacılık temelli finansal gelişimde meydana gelen
bir standart sapmalık pozitif şok kendisini ilk dönemde pozitif fakat ikinci dönemde negatif etkilemiş
üçüncü dönemde pozitife dönen bu etki dördüncü dönemde ortadan kalkmıştır. Bu bağlamda gelişmiş
ülkeler olarak sınıflandırılan G7 ülkelerinde finansal gelişimin ister piyasa temelli ister bankacılık
temelli olsun olası bir şok durumda bundan negatif etkilenebileceği politika önermelerinde göz önünde
bulundurulmalıdır.
Bunun yanı sıra piyasa temelli olan finansal gelişimin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin G7
ülkelerinde BRICS ülkelerine göre daha fazla olduğu görülmektedir. Bunun gelişmiş ülkelerde hisse
senedi piyasası gelişimin diğer gelişmekte olan BRICS ülkelerine kıyasla daha büyük olmasından
kaynaklandığı ileri sürülebilir. Ayrıca piyasa temelli finansal yapıda piyasada işlem gören menkul
kıymetlerle bağlantılı hizmetlere olan talep; örneğin, sigorta şirketleri, emeklilik fonları ve karşılıklı
fonlar, gelişmiş ülkelerde GSYH'nin daha büyük bir payını oluşturmaktadır. Diğer bir faktör ise gelişmiş
ülkelerin daha güçlü finansal kurumlara sahip olduğu gerçeğidir. Özellikle, piyasa temelli sistem,
mülkiyet haklarının güçlü olduğu yasal bir çerçevede daha iyi uygulanmaktadır.
BRICS ülkeleri birbirinden farklı ve eşit finansal gelişme dinamiğine sahip olup, bu ülkelerde
bankacılık sektörü ve menkul kıymet piyasaları bağlamında ülkelere özgü küresel finansal bağlantıların
sunduğu fırsatlardan daha çok yararlanılması önerilmektedir. Ayrıca merkezi otoriterinin hakim olduğu
ülkelerde dışa açıklık, serbest piyasa sisteminin hakim olduğu ülkelerde ise büyümenin finansal
derinleşmeyi arttıracağı ekonomi politikalarının izlenmesi önerilmektedir.
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Öz
IX-XI yüzyıllarda İslam'ın kabulü, Azerbaycan dahil tüm Doğu edebiyatına yeni temalar, şiir türleri ve
yaklaşımlar getirerek sanatsal ve bilimsel düşüncenin sınırlarını genişletti. Bunlardan biri mesnevi
şiirinin şeklidir. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in hikmeti, insanların hikmeti ile harmanlanmış ve
birleşik ve güçlü bir sanatsal düşünce sistemi oluşturmuştur. Aynı zamanda antik Yunan filozoflarının
eserleri Arapçaya çevrilerek Doğu dünyasına yayılmıştır.
Türk-İslam tasavvuf tarihinde büyük bir aşk destanı yaratan büyük Azerbaycan şairi Muhammed Fuzuli
de bu kaynakları ustalıkla kullanmış ve Arap efsanesi "Leyli ile Mecnun" temasını kendi maharetiyle
yazmıştır. Tasavvufun İslami faktöre dayandığına şüphe yoktur. Bu sanatsal ve felsefi akımın güçlü
etkisi altında, şairin şiirinde Tanrı'nın varlığını anlama yollarına ilişkin değerli içgörüleri, onun marifeti
hakkında net bir fikir oluşturmamızı sağlar.
Fuzuli, Allah'ın kudretinin alametlerinden ve Allah'a ait sıfatlardan bahsederken, Allah'ın ezelî ve ebedî
sırlardan haberdar olduğunu gösterir. Şirkten ve Allah`a ortaklıktan uzaktır. Kâinat O'nun var olma
emriyle yaratılmıştır. Yaratmak Allah'a aittir. Tanrı hakkında çok fazla düşünmek ve O'nu öğrenmeye
çalışmak boşunadır. Onun monoteizmine inanmak yeterlidir. Aklın ulaşamayacağı şeyleri bilmek
imkansızdır.
Mevlana Muhammed Fuzuli'nin vardığı sonuç, tasavvuftaki inançlarına asla müdahale edemeyeceğidir.
Çünkü o, dininde sebat eden gerçek bir Müslümandır.
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Tamamen tasavvufi içerikli olan "Leyli ile Mecnun" şiirinde şairin dünya ve ahiret hakkındaki
düşünceleri Kur'an-ı Kerim'deki ile aynıdır. Fuzuli, alimlere göre aklın ve nefsin Allah'ın emaneti
olduğunu gösterir. Bu iki mevduatı korumak gerekir. Aksi halde akıl ve ruh Allah'a şikayet eder.
Makalede ilk kez Muhammed Fuzuli'nin "Leyli ve Mecnun" adlı şiiri, büyük şairin dini-irfani ve ilmifelsefi görüşlerini ayrı bir sorun olarak gündeme getirmekte, şiirin başındaki minyatları ve Hz. )
araştırma nesnesi haline gelir. Aynı zamanda Fuzuli'nin ilk yaratılış, dünya, evren, ilmi ve felsefi
görüşlerle ilgili vardığı sonuçlar da burada araştırmalara konu olmaktadır.
Makale, başta Türk ve Azeri Fuzuli alimlerinin eserleri olmak üzere Fuzuli'nin yaratıcılığına yönelik
araştırmalardan hareketle büyük şairin dini-bilişsel ve bilimsel-felsefi görüşlerini incelemektedir.
Buradaki temel amaçlarımızdan biri, Muhammed Fuzuli'nin "Leyli ve Mecnun" adlı şiirindeki diniirfani ve bilimsel-felsefi görüşlerini incelemek, problemin bilimsel-teorik bir analizini yapmaktır.
Anahtar Kelimeler: klasikler, miras, edebiyat, din, irfan, felsefe, sanatsal düşünce

Abstract
The adoption of Islam expanded the boundaries of artistic and scientific thought in the ninth and eleventh
centuries, bringing with it new themes, poetic images and approaches to all Eastern literature, including
Azerbaijan. One of them was a picture of a masnavi poem. At the same time, the wisdom of the Holy
Quran blended with the wisdom of the people and created a unified and strong system of artistic thinking.
At the same time, the works of ancient Greek philosophers were translated into Arabic and spread
throughout the Eastern world.
The great Azerbaijani poet, Mohammad Fuzuli, who created a great saga of love in the history of
Turkish-Islamic Sufism, also skillfully used these sources and wrote the theme of the Arabic legend
"Leyli and Majnun" with his own skill. There is no doubt that Sufism is based on the Islamic factor. In
the poem of the poet, who is strongly influenced by this artistic and philosophical current, his valuable
insights into the ways of understanding the existence of God allow us to form a clear idea of his gnosis.
Fuzuli, when talking about the signs of God's power and attributes belonging to God, shows that God is
aware of eternal secrets. He is far from shirk and partner. The universe was created by His command to
be. Creation belongs to God. It is useless to think too much about God and try to learn about him. It is
enough to believe in its monotheism. It is impossible to know what is beyond the reach of the mind.
Mevlana Mohammad Fuzuli's conclusion is that he can never interfere with his beliefs in Sufism.
Because he is a true Muslim, steadfast in his religion.
In the poem "Leyli and Majnun", which consists entirely of Sufi content, the poet's thoughts about the
world and the Hereafter are the same as in the Holy Quran. Fuzuli shows that according to the scholars,
the mind and the soul are the trust of God. One must protect these two deposits. Otherwise, the mind
and the soul will complain to God.
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For the first time in the article, Muhammad Fuzuli's poem "Leyli and Majnun" raises the great poet's
religious, scientific and philosophical views as a separate problem, the minajats at the beginning of the
poem and the legacy of the Prophet Muhammad (saas) become the object of research. At the same time,
Fuzuli's conclusions about the first creation, the world, the universe, scientific and philosophical views
are also involved in research here.
The article examines the religious-cognitive, and scientific-philosophical views of the great poet with
reference to the researches dedicated to Fuzuli's creativity, mainly the works of Turkish and Azerbaijani
Fuzuli scholars. One of our main goals here is to study the religious-cognitive and scientificphilosophical views of Mohammad Fuzuli in his poem "Leyli and Majnun", to give a scientifictheoretical analysis of the problem.
Keywords: classics, heritage, literature, religion, gnosis, philosophy, artistic thinking

GİRİŞ
IX-XI əsrlərdən başlayaraq orta əsrlərin sonlarına qədər bütün Şərq dünyasında olduğu kimi Azərbaycan
ədəbiyyatında da bədii və elmi təfəkkür birlikdə yaranır, inkişaf edir, təşəkkül tapırdı. Ona görə də ən
qiymətli və dəyərli sənət əsərləri bədii və elmi təfəkkürü sinkretizmindən ibarət idi. Digər tərəfdən də
islam mədəniyyətindən gələn dini-irfani dəyərlər sistemi bu əsərləri daha da kamilləşdirir və
gözəlləşdirirdi.
Bəşəriyyətə son dərəcə ecazkar və misilsiz sənət inciləri bəxş edən dahi M.Fizuli yaradıcılığını
mükəmməl şəkildə araşdırmaq və elmi təhlilə cəlb etmək üçün onu ilk növbədə öz dövrünün elmlərindən
xəbərdar olan və elmi bilikləri təxəyyül süzgəcindən keçirərək bədii sənət növünə çevirən bir ustad-alim
kimi öyrənmək olduqca vacib məsələlərdəndir.Azərbaycan xalqının ictimai-fəlsəfi fikir tarixində önəmli
yer tutan və poeziyamızı incə, zərif ruhlu əsərləri ilə bəzəyən dahi şairimiz Məhəmməd Füzulinin ədəbi
irsi zaman-zaman tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olmuşdur: “Füzuli zəmanəsinin müstəsna biliyə
malik olan qabaqcıl şairi və mütəfəkkiri idi. O, müsəlman şərqinin mədəniyyətinə də mükəmməl surətdə
aşina idi”.[İbrahimov, 1958:9 ]
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında Füzulinin söz sənətinə yüksək qiymət verilsə də XX əsrin ikinci
yarısına qədər şairin əsərlərinə sosializm realizmi deyilən dar bir pəncərədən baxılmış və əsərlərindəki
dini-irfani və elmi fəlsəfi fikirlər dövrün tələblərinə uyğun şəkildə təqdim edilmişdir. Dinin yasaq
olduğu bir zamanda Füzuli haqqında çox dəyərli bir elmi tədqiqat işi yazmış Mir Cəlal özü belə “Leyli
və Məcnun” poemasındakı ənənəvi başlıqlar və müqəddimələr haqqında belə yazır: “Füzuli öz əsrinin,
zamanının oğlu kimi bu böyük məhəbbət dastanını divan ədəbiyyatının daşa dönmüş qaydalarına
riayətlə başlamalı olmuşdur. Burada Allaha, peyğəmbərə və sair ilahi və mücərrəd məfhumlara müraciət
edilir” .[ Cəlal,1994:190]
M.Füzulinin dini-irfani görüşləri onun elmi-fəlsəfi fikirləri ilə vəhdətdə olub biri digərini tamamlayır.
Məhz bu aspektdən yanaşdıqda Füzuli sənətində eşq anlamı ilahi eşqdir və bu eşq Tanrının
yaratdıqlarına deyil, Uca Xaliqin özünə ünvanlanıb. Xəlq olunmuşlara olan sevgi əslində Tanrıya aparan
yoldur: “Füzuli gözəllik anlayışını ilahiləşdirərkən onu geniş mənada verir”.[Yusifov,2011:14]
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Bütün gözəllikləri yaradan Allahdır. “Allahdan başqa Tanrı yoxdur. Ən gözəl adlar (Əsmai-hüsna)
yalnız Onundur” [Qurani-Kərim, Taha, 20:8 ]. Deməli eşq gözəllik donunda meydana çıxan ilahi
cazibədir. Bu cazibə insanı saflaşdırır, kamilləşdirir və ilahi həqiqətləri anlamaq yolunda vəsilə olur.
Şairin yaratdığı əsərlər zamanın tələblərinə uyğun olaraq bir qədər fərqli yönümdə təhlil olunmuşdur.
Professor Fuad Qasımzadənin “Qəm karvanı” yaxud zülmətdə nur” monoqrafiyasında Füzulinin
dünyagörüşü, eşq və məhəbbət fəlsəfəsi, ictimai-siyasi məsələlərə münasibət, həyat və din, zövq və
gözəllik, elm və sənət haqqında mülahizələri geniş şərh olunmuşdur.
XX əsrin sonu, XXI əsrin əvvəllərində də Füzuli sənəti haqqında sanballı elmi əsərlər yazılmışdır.
Bunlardan N.Cümşüdoğlunun “Füzulinin sənət və mərifət dünyası”, M. Yusifovun “Füzulinin söz
dünyası” əsərlərinin adlarını çəkə bilərik.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz tədqiqatların bir qismində Məhəmməd Füzulinin elmi-fəlsəfi görüşləri ilə
yanaşı dünya həyatı və din haqqında düşüncələri də şərh edilir.
Füzulinin dinə münasibəti haqqında qiymətli fikirlər söyləyən H.Araslı, M.C.Paşayev, M.C.Cəfərov,
M.Y.Quluzadə, Ə.Seyidzadə, F.Qasımzadə, N.Cümşüdoğlu, M.Yusifov bu sahədə xidmətləri böyükdür.

Araştırmanın amacı
Füzulinin dini və elmi-fəlsəfi görüşlərini əks etdirən “Leyli və Məcnun” poeması şairin dünyagörüşünü
əks etdirmək baxımından xüsusilə dəyərlidir. F.Qasımzadə bu barədə yazır: “Füzuli ateist olmamışdır.
O, Allahın varlıq və birliyini qəbul etmiş, onu ilahi başlanğıc kimi qəbul etmişdir”. [Qasımzadə,1968:
128 ]
Allahın varlığını, əzəli və əbədi, bənzərsiz, tayı-bərabəri olmayan yaradıcı qüvvə olduğunu qəbul edən
Məhəmməd Füzuli “Leyli və Məcnun” əsərinə daxil edilmiş ilk minacatda belə deyir:
Əlhəmdü livahibil məkarim,
Vəş-şükrü lisahibil məkarim.
Və huvəl əlləziyü fil-bidayət,
Və huvəl əbədiyyü fin-nəhayət.
Qəd şaə bi- sün`ihi – bəyanüh,
Ma ə`zəmə fil-bəqai-şanüh.
Sübhanəllahu- zəhi xudavənd,
Bişibhü şəriku mislü-manənd.
Məşşateyi – noərusi – aləm,
Gövhərkəşi – silki-nəsli adəm.
Sərrahi-cəvahiri-həqayiq,
Kəşşafi – gəvamizü dəqayiq.
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Peydakoni hər nəhan ki, başəd,
Pünhankoni hər əyan ki, başəd.
Memari – binayi-afəriniş,
Sirabkoni – riszi bins.

Tərcüməsi: Əziz və mərhəmətli Allaha şükrlər olsun. O, əzəli və əbədidir. Allahı sənətilə tanımaq,
mümkün oldu. O, nə böyük, nə yüksəkdir, şəriki, misli və nəziri olmayan Allah pak və münəzzehdir.
Təzə gəlin kimi gözəl olan bu aləmi bəzəyən, insan nəslini yaradan Odur. Həqiqət cövhərinin sərrafı,
çətin və anlaşılmazlıqları kəşf edəndir. O, bütün gizlinləri aşkar edəni və bütün aşkar olanları
örtəndir.Yaranış binasının memarı, dünya bağçasının suvarıcısıdır. [Füzuli, 1958:14]
Minacatın əvvəlində Allahın qüdrət əlamətlərini yada salaraq ona şükrlər oxuyan Füzuli daha sonra
Yaradana yalvararaq ondan imdad diləyir. Qarşısına qoyduğu məqsədin nə qədər çətin və məsuliyyətli
olduğunu anlayan şair “daşın qəlbindən dürr çıxarmaq” üçün Allaha üz tutur və ona pənah aparır:
Yarəb, mədədi ki, dərdməndəm,
Aşüftəvü zarü müştəməndəm!
Əz feyzi-hünər xəbər nədarəm,
Cüz bihünəri hünər nədarəm.
Şüğli-əcəbi giriftarəm piş,
Pişü pəsi-u təmam təşviş.
Səngist bərahəm uftadə,
Bəhrist məza həras dadə.
Tovfiqi-toəm əgər nə başəd,
Vər lütfi-to rahbər nə başəd.
Müşkil ki, dərin giriveyi-təng
Ləli bə dər arəm əz dili-səng.
Müşkil ki, murad rox nəmayəd,
Zin bəhr düri bədəstəm ayəd.

Tərcüməsi: Ey Allah, mənə imdad et ki, dərdliyəm, çaşqınam, zar və məhzunam. Hünər şöhrətindən
xəbərim, hünərsizlikdən başqa hünərim yoxdur. Qarşıma çox çətin bir məşğələ qoymuşam, onun əvvəli
və sonu qorxulu və qarışıqdır. O, yolum üzərinə düşmüş bir daş və məni qorxuya salan bir dənizdir.
Əgər sənin lütf və tovfiqin mənə rəhbərlik etməsə, bu dar dərədəki daşın qəlbindən bir ləlin çıxarılması,
bu dənizdən əlimə bir dürrün yetişməsi və məqsədimin gülməsi çətindir.[Füzuli,1958:15]
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“Leyli və Məcnun” poemasındakı ikinci minacatda (“Bu, şükufeyi-gülzari-tovhiddir və novbaveyibuctani-təmciddir) Allahın qüdrət əlamətləri və Allaha məxsus sifətlərdən söhbət açılır. Şair Allahın
yoxdan var eyləyən, varı isə yox eyləyən ilahi bir qüvvə olduğunu nəzərə çatdırır. Göstərir ki, Allahın
varlığında “zənnü inkar” yoxdur, nemət verən də, kərəm, səxavət sahibi də odur:
Ey varı yox eyləyən,yoxu var,
Yox varlığında zənnü-inkar!
Ey şahidi-ğeyb pərdədarı,
Fikrin külli-mərifət baharı!
Ey aləmə feyzi-cud səndən!
Xəlqə şərəfi-vücud səndən! [Füzuli,1958:16-17]

Əzəli və əbədi sirlərdən agah olan Allah şirkdən və şərikdən uzaqdır. Onun hər bir işi bəyənilməlidir.
Çünki o, hikmət sahibi – “həkimi-kamil”dir. Külli-kainat onun “Ol” hökmü ilə yaranmışdır. Füzuli
bütün bunlar haqqında belə deyir:
Ey bari-xudayi-aləmaray,
Təhsin işinə həmin ola rəy!
Əhsəntə, zəhi-həkimi-kamil!
Nə şükr ola sün`ünə müqabil?
Fitrət rəqəmin çəkən zamanda,
Həqqa ki, bir əmri “kön fəkanda”;
Hökm etdin ki, nə ola əhval,
Nə vəz ilə çizginə məhü sal. [Füzuli,1958:17]

Füzuli göstərir ki, Allahın yaratdıqları Onun qüdrət əlamətlərindəndir. Bu bu səbəbdən də yarananlara
yox, Yaradana heyran olmaq gərəkdir. Yaradılış isə yalnız və yalnız Tanrıya aiddir. Çünki Onun zatı
qədimdir. İnsan idrakı Onun zatını dərk etməyə, yaradılışın sirlərini açmağa qadir deyildir. Allahın zatı
haqqında çox fikirləşmək, onu öyrənməyə cəhd göstərmək əbəsdir. Onun tövhidinə - birliyinə iman
gətirmək kifayətdir. O şeylər ki, ağlın hüdudlarından kənardadır, onu bilmək mümkün deyil:
Əşyaya çox etmərəm təhəyyür,
Səndən yanadır həmin təfəkkür.
Əşya əcəb olmaz olsa zahir,
Çün var sənin kimi məzahir,
Əmma çü sənə qədimdir zat,
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İdrak sənə yetərmi, heyhat!
İdrakimizə kəmali-heyrət,
Tövhidinə bəsdurur dəlalət.
Əndişeyi-zat qılmaq olmaz,
Bilmək bu yetər ki, bilmək olmaz. [Füzuli,1958:17]

Uca Xaliq yaratdıqlarını mükəmməl, eyibsiz,qüsursuz və gözəl xəlq etdi. Əşyalarda nə qədər sirlər
gizlənsə də Tanrının gizlinlərinə bənzəmir. Yaranan yaradılış sirlərindən xəbərdar ola bilməz. Çünki
qüdrət və əbədiyyət Yaradana məxsusdur:
Ol dəm ki urub binayi-möhkəm,
Çəkdin rəqəmi-nizami-aləm.
Həqqa ki, xoş intizam verdin,
Arayişini təmam verdin.
Etdin gərəyin gər az, gər çox,
Bir nəsnə gərəkli yox ki, ol yox.
Bir nev ilə eylədin mühəyya,
Kim, gəldi qüsurdan mübərra.
Əşyadə əgərçi raz çoxdur,
Ol kim ola razın onda yoxdur.
Əşya necə səndən olsun agah,
Əlqüdrəti vəl-bəqaü lillah. [Füzuli,1958:17-18]

“Leyli və Məcnun” poemasındakı üçüncü minacatda (Bu minacat dəryasında bir cövhərdir və təzərrö
mədənindən bir gövhərdir)Füzuli Tanrıya üz tutaraq Onun verdiyi nemətləri şükranlıqla yada salır və
yalvarır ki, “məni mənim gözümdən məhv eylə”. Çünki canı da, əqli də, idrakı da əta edən uca Xaliqdir:
Nəm var ki, laf edəm özümdən,
Məhv eylə məni mənim gözümdən. [Füzuli,1958:19]

Tanrının lütfü, rizası və əmri ilə yaranan insanın cismi torpağa qayıtsa da ruhu yenə özünün ilkin
məkanına qovuşur. “Bununla da bütöv dünya anlamı və kainatın vəhdəti məsələsi ortaya çıxır. Bu isə
öz növbəsində bədii-estetik duyumda özünə yer tapır. Küll halında götürülən bütöv dünya qurumunda
bütövdən hissəyə, hissədən bütövə olan baxış küll ilə cüzv arasındakı münasibəti gerçəkləşdirir,bunlar
qırılmaz hisslər kimi bütöv və tam halında anlaşılır”. [Cümşüdoğlu, 1997:48)
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Füzuli öz Rəbbinə yaxınlaşmaq üçün ilkin yaradılışla bağlı məsələləri yada salaraq özünü can
gülşənində bitən tikan, əqlin aynasına qonmuş tozla müqayisə edir. Çünki dünya həyatı ötəri, aldadıcı
və tikanlarla doludur. Yalnız Tanrının kərəmi ilə bu yolda addımlamaq mümkündür:
Yarəb, kərəm et ki, xarü zarəm,
Dərgahə bəsi ümidvarəm.
Torpaq idim, eylədin bir insan,
Müstövcibi-əqlü qabili-can.
Gər can isə xaki-dərgəhindir,
Vər əql isə saliki-rəhindir.
Mən gülşəni-can içində xarəm,
Ayineyi-əqlə bir gübarəm. [Füzuli,1958:19]

Füzuli Allahın verdiyi nemətlərə şükr edərək islami dəyərlərə, o cümlədən islamın əsas sütunlarından
birincisi sayılan tövhidə qarşı çıxmır, əksinə tövhid anlamının şərhinə xüsusi yer verir. Şair göstərir ki,
heç zaman mənim seyr və sülukum, yəni sufiliyə meylim etiqadıma sədd ola bilməz və mən heç zaman
tovhid üçün dəlil istəmirəm:
Yüz şükr ki, yox sənə xilafım,
İnsafım var, var etirafım.
Öylə deyiləm ki, bu aradə
Sədd ola sülukum etiqadə,
Hər ləhzə əqidəm ola zail,
Tovhidinə istəyirəm dəlail. [Füzuli,1958:19]

“Leyli və Məcnun” məsnəvisindəki minacatlarda Füzulinin dünya həyatı və axirət haqqında fikirləri də
öz əksini tapır. Şair göstərir ki, dünya həyatı qayğılar, əndişələr, çətinliklərlə doludur. Amma şair onu
təkcə yalan dünya adlandırmır, bu dünya həm də imtahan, sınaq meydanıdır. Bu cazibədar, könül
aldadan mənzil insana elə bir rahatlıq gətirir ki, insan onu özünə vətən sayır, sevir və dünyanı tərk etmək
istəmir:
Dünya nədirü təəllüqatı,
Əndişeyi-mövtdür həyatı.
Əmma deməzəm yalandır ol həm,
Sərmənzili-imtəhandır ol həm.
Billah ki, bu dilfirib mənzil,
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Öylə verdi mənə rahəti-dil
Kim, əski məqamını unutdum,
Sandım vətənim, məqam tutdum.
Müşkül gəlir indi tərkin etmək,
Bir özgə məqama dəxi getmək. [Füzuli,1958:20]
Axirət həyatının əbədiliyi və axirət yurdunun gözəlliyi haqqında ayələr Qurani-Kərimdə dönə-dönə
təkrarlanır. Məhəmməd Füzuli də axirət haqqında Allahın buyurduqlarını yada salır və Yaradana üz
tutaraq deyir:
Əmma çü sənindurur bu göftar
Kim, dünyadan özgə axirət var;
Oldur ki, məqami – cavidandır,
Kami – dilü rahəti – rəvandır.
Göftarına etiqad qıldım,
Ol yaxşıraq olduğunu bildim.
Bildim bu imiş sənin muradın
Kim, əhli-kəmal ola ibadın. [Füzuli,1958:20]

Ariflərin nəzərincə əql ilə can Allahın əmanətidir. İnsan axirətə qədər bu iki əmanəti qorumağa
məcburdur. Belə olmazsa, əql ilə can Tanrı dərgahında şikayətçi olar. Füzuli bu məqama işarə edərək
öz fikrini belə açıqlayır:
Ol ləhzə həm etmə şəfqətin kəm,
Tövfiqinə qıl rəfiq hər dəm!
Çün əql ilə can əmanətindir,
Məndə əsəri- inayətindir.
Bunları mənimlə zar qılma,
Bir neçə əzizi xar qılma!
Ta kim, bu məqamı tərk edəndə,
Səndən yana əzm edib gedəndə,
Məndən cəzə ilə getməsinlər,
Dərgahə şikayət etməsinlər.
Şum olmasın onlara vüsalım,
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Olmasın onlardan infialım. [Füzuli,1958:21]

Füzulinin dini və irfani görüşlərini öyrənmək baxımından “Leyli və Məcnun” məsnəvisinin əvvəlində
verilmiş münacatlar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

SONUÇ ve TARTIŞMA
Böyük Azərbaycan şairi, türk-islam sufizmi tarixində eşq haqqında böyük dastan yaradan Məhəmməd
Füzuli də həmin mənbələrdən ustalıqla bəhrələnmiş və ərəb əfsanəsi olan “Leyli və Məcnun”
mövzusunu özünəməxsus ustalıqla qələmə almışdır. Sufizmin əsasında islam amilinin olması fikri
şəksizdir. Bu bədii-fəlsəfi cərəyanın güclü təsiri altında olan şairin poemasında Allahın varlığını dərk
etməyin yolları haqqında qiymətli mülahizələri onun irfanilik məqamı haqqında aydın təsəvvür
yaratmaq imkanı verir.
Tamamən sufi məzmunundan ibarət olan “Leyli və Məcnun”poemasında şairin dünya və Axirət
haqqında fikirləri müqəddəs “Qurani-Kərim”də olduğu kimidir. Füzuli göstərir ki, ariflərin nəzərincə
əql ilə can Allahın əmanətidir. İnsan bu iki əmanəti qorumalıdır. Yoxsa əql ilə can Tanrı dərgahında
şikayətçi olar.
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Analysis of Changes in Faith and Religiousness
of the Polish Representatives of the iGen
Generation
Mgr Sabina WALUŚ
Universitat Opoliensis, Poland

Undoubtedly, we live in a time when the temptation to act without God has grown to unprecedented
proportions. Our civilization of technology and prosperity is based on the idea that we can make
pretty much anything. When we believe so, life becomes confined within the limits of things we can
produce, of realities we can prove exist. So the question of God becomes a thing of the past.
PETER SEEWALD
CONVERSATION WITH CARDINAL JOPSEPH RATZINGER

Abstract
Determining the impact that new technologies have on the still-forming religiousness of young Catholics
is not easy. However, it is undeniable that they have an enormous impact on the whole life of a young
person. With attractive content and interesting form they attract attention, and thus absorb his time.
Through the selectivity of the topics they cover, they give certain events or objects the appropriate status
and rank. The Internet, which is often the only source of information, significantly influences the
opinions and beliefs of young people, thus shaping their behavior, communication and attitude to the
issue of faith and religiousness. For members of this generation, religion is a thing of the past, something
quite different from the modernity they follow so blindly. This is a generation of people who are very
critical of rigid religious and cultural norms and who strongly manifest their individualism and
worldview. In the context of analyses related to the topic of this paper, discussing the characteristics of
the iGen generation's representatives, its content will be mainly devoted to topics related to the broadly
understood religiousness of young people belonging to this generation. Thus, the purpose of this
presentation is an attempt to characterize the religious face of the average representative of the
iGeneration. This presentation, based on a concise systematization of available research results, aims to
show the scale of the phenomenon by characterizing the factors that influence young people's lower
interest in topics related to religion and faith. In conducting the research, the analysis of found data and
available literature resources was applied.
Keywords: children, youth, religiousness, church, faith.
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Influence of New Technologies on Health and
Body Development of Adolescents Belonging to
the iGen Generation
Mgr Sabina WALUŚ
Universitat Opoliensis, Poland

Abstract
New technologies have already become an indispensable part of human everyday life. This results in
the fact that already smaller and smaller children use them. This use by a young, still developing
individual, however, is not indifferent to its healthy development and physical condition. Newer and
newer scientific reports also confirm that devoting significant amounts of free time to staying online, as
well as excessive use of technologically advanced microelectronic devices, in particular personal
computers, smartphones, tablets, negatively affects the physical health of contemporary adolescents
belonging to the iGen generation. Therefore, the aim of this study is to characterize the effects of new
technologies on the physical condition of adolescents belonging to the iGen generation, i.e., the first
generation who have been in contact with high-tech devices since birth. Analysis of the existing data
and available literature resources was applied during research, on the basis of which, a concise
systematization of the available knowledge was made in order to show the extent of the problem.
Keywords: new technologies, children, youth.
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Characteristics of Igeneration on the Example
of the Youth from Opole
Mgr Sabina WALUŚ
Universitat Opoliensis, Poland

Abstract
The purpose of this presentation is to present the characteristic features of the iGen generation.
Representatives of this generation were born after 1995, so the oldest of them will turn 26 in 2021.
Actually, since birth, these young people have been familiar with the new technology and it is a natural
environment for them. A few years old today can master the use of a smartphone or a laptop faster than
many adults. That is why the iGen generation checks every doubt on the Internet, which they usually
have permanent access to. They can search, they know how to navigate, they have no problems with
virtual communication. Often these people have many friends from distant parts of the world, because
thanks to the network barriers do not exist. Additionally, the iGeneration is more willing than other
generations to engage in discussions on forums or social media, but in real life it is alienated from faceto-face contact with other people. All this has an impact on the daily lives of its members - school life,
work, relationships with other people, and consequently on the demographic and economic situation of
the province and the country. Hence, it is important to determine whether and to what extent new
technologies, being an indispensable part of these young people's lives, affect their psyche, physical
health and social relations, so that appropriate remedial measures can be taken in advance. This
presentation is a confrontation between the author's own research and the hypotheses put forward by
foreign authors, where this topic is already better known and described, and supported by many studies
in this area. The research conducted by the author largely confirms the theories propounded by these
scientists.
Keywords: child, adolescent, igeneration, opolskie voivodship, new technologies.
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Abstract
The requirement of proportionality and the minimization of personal data processed implies that
consumer data are processed in an appropriate, relevant and limited manner to the need to achieve the
legitimate and precisely determined purposes for which they were collected, without exceeding those
purposes. The study approaches the problematics of the impact on the principle of proportionality of the
processing of consumers’ personal data, as regulated by the EU General Regulation on the protection of
personal data , recitals (4), recital (49), (156) and recital (170), specifying in the text art. 35, par. (7), lit.
(b) that the assessment of the impact on data protection which operators are required to undertake under
certain conditions will involve an „assessment of the necessity and proportionality of processing
operations in relation to these purposes” of the data processing. Perceived as species of sensitive data,
the consumer’s biometric data are exempt from the general rules applicable to personal data collecting
and processing and continue to raise multiple interrogations for legal practitioners, especially in terms
of adapting the regulations on obtaining the consumer’s consent to the collecting of biometric data
resulting from specific technical processing relating to the physical, physiological, or behavioural
characteristics of a natural person, which allows or confirms the unique identification, such as facial
images, voice recognition or fingerprint scanning (dactyloscopic data). In order to verify the legality of
the processing of biometric data, in situations where a personal data controller seeks to invoke the fact
that the processing of such data is based on the performance of a contract with the data subject, it is
important to assess what is in that context, the so-called „Objective necessary for the performance of the
contract”. The phrase “processing necessary for the execution of the contract”, from the perspective of
the provisions of art. 7, para. (4) The RGDP, concerning the validity of the consent, indicates that it is
necessary to explicitly distinguish between the processing activities required for the performance of a
contract (s) and the clauses that condition the provision of the service to the consumer by his agreement
to certain activities. processing of data that are not actually necessary for the execution of the business
to consumer contract (ii). The second part of the study focuses on the assessing of the impact on the
execution of the obligation of operators to evaluate the risks and impact of data processing. Recital 90
of the RGDP states that „In such cases, the controller should carry out, before processing, an impact
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assessment on data protection, in order to assess the specific degree of likelihood of materialization of
the high risk and its severity, taking into account the nature, scope, context and purposes of the
processing, as well as the sources of risk. That impact assessment should include, in particular, the
measures, safeguards and mechanisms envisaged to mitigate the specific risks, while ensuring the
protection of consumers’ personal data and to demonstrate compliance with specific legal requirements.
Keywords: biometric data, proportionality principle, consumers, B2C contracts, data processing, GDPR
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Abstrakt
Prace nad poprawą warunków klimatycznych i ich wpływ na wydajność pracowników dołowych są
nieustannie rozwijane i aktualizowane. W ramach nich proponuje się coraz to nowocześniejsze metody
schładzania klimatu w warunkach dołowych kopalń węgla kamiennego. Niestety ich efektywność
zależy od wielu warunków górniczo-technicznych, a także zaangażowania obsługujących je ludzi. Dane
statystyczne WUG potwierdzają, iż problem warunków podwyższonej temperatury i wilgotności w
górniczych przodkach eksploatacyjnych jest nadal bardzo duży. Kamizelki chłodzące zastosowane
przez pracowników umożliwiają odprowadzenie większej ilości ciepła z organizmu przez
przewodzenie. Dzięki pochłanianiu nadmiernej energii cieplnej wytwarzanej przez ciało i redukcji jej o
3-4°C zapewniają komfort i wygodę podczas pracy w wysokiej temperaturze lub wykonywania
czynności fizycznych o wysokim natężeniu. Umożliwiają tym samym łatwiejszą akceptację wzrostu
wydatku energetycznego czyli zwiększenia ilości produkowanego i wydzielanego ciepła
metabolicznego w celu zachowania stałej temperatury wewnętrznej ciała ludzkiego.
Zmniejszenie obciążenia termicznego organizmu dzięki zastosowanym kamizelkom chłodzącym obniży
ryzyko przegrzania organizmu i pozwoli na zwiększenie wydajności i efektywności pracy w bardzo
trudnych warunkach klimatycznych górniczych przodków węglowych.
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Öz
Eğitimin etkinliğini artırmak, karmaşık, çok yönlü aktivitedir. Eğitim yöntemlerinin doğru seçimi ve
koordinasyonu bu sorunun başarılı bir şekilde çözümünde önemli konulardan biridir. Öğretim
yöntemleri, öğretmenlerin ve öğrencilerin eğitimin içeriğine hakim olmalarını, öğrencilerin zihinsel
güçlerini ve becerilerini geliştirmelerini ve kendi kendine eğitim ve kendi kendine öğrenme araçlarına
hakim olmalarını sağlayan tutarlı, birbirine bağlı faaliyetler sistemidir. Eğitim yöntemleri, eğitimin
hedeflerini, ustalaşma yöntemlerini, eğitim konularının etkileşiminin doğasını belirler.
Sürekli yenilik peşinde koşan küreselleşen dünyamızı, en modern bilgi ve iletişim teknolojileri İnternet, e-posta ve küresel iletişim - olmadan hayal etmek imkansızdır. Eğitimin eğitim reformunun
gereklerine uyarlanması, görsel araçlarla öğretimin kalitesinin artırılması, internet, öğrenme sürecinde
tutumların değiştirilmesi, öğretmenin rehber olması, öğrencinin araştırmacı olması, hafızadan
düşünmeye geçiş, diyalogun yaygınlaşması, sonuç odaklı ve kişilik odaklı eğitim günümüzün en önemli
konularından biridir.
Müfredata geçiş, okullardaki öğretim yöntemlerini önemli ölçüde değiştirmiştir. Sınıfta etkileşimli
öğretim yöntemlerinin uygulanması, öğrencilerin dünya görüşüne, konuyu farklı bir şekilde
öğrenmelerine, entelektüel eğitim açısından gelişimlerine yüksek bir ivme kazandırır. Etkileşim
kelimesi, “etkileşim ve eylem”e dayalı öğrenme anlamına gelir. Etkileşimli öğrenme sırasında hem
öğretmenler hem de öğrenciler sınıfta aktiftir. Öğrencilerin eleştirel ve mantıklı düşünme yetenekleri
oluşur, akranlarıyla etkileşimleri ve işbirlikleri güçlenir. Kişilerarası zeka seviyesi yükselir. Ayrıca
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interaktif öğrenme öğrencilerin hayatın her alanında pasifliğini ortadan kaldırır, özgüvenini arttırır, karar
verme ve problem çözme becerilerini geliştirir.
Günlük hayatımızda, öğretim yöntemlerinden öğrencileri derslere nasıl dahil edeceğimizi
deneyimlerden yola çıkarak belirlememiz gerekir. İyi bir öğretmen, öğrencilerini her zaman ilgi
odağında tutmalı ve dersi daha iyi hatırlamaları için yöntemler geliştirmelidir. Etkileşimli bir ders 45
dakikadan fazla sürmez. Öğretmen eğitimi 45 dakikada bitirmesi gerektiğini düşünmemeli, eğitimin
öğrencide hangi üstün nitelikleri oluşturacağını önceden belirlemelidir.
Makale, öğretim sürecinde kullanılan öğretim yöntemleri sisteminin gelişimini ve eğitimini,
öğrencilerin bilişsel ve öğrenme etkinliklerinin özelliklerini tartışmaktadır. Ayrıca yöntem seçiminde
çalışılan materyalin özellikleri, öğrencilerin hazırlanması, materyale o yöntemle hakim olma becerisi ve
diğer konular incelenir.
Anahtar Sözcükler: etkileşimli, eğitim, çalışma yöntemleri, çok disiplinli zeka, kavram, eğitim,
yazılım

Abstract
Improving the effectiveness of training is a complex, multifaceted challenge. Proper selection and
coordination of training methods is one of the important issues in the successful solution of this problem.
Teaching methods are a system of coherent, interconnected activities that ensure that teachers and
students master the content of education, develop students' mental strength and skills, and master the
tools of self-education and self-learning. Training methods determine the goals of training, methods of
mastering, the nature of the interaction of training subjects.
It is impossible to imagine our globalized world, which is constantly striving for innovation, without the
most modern information and communication technologies - the Internet, e-mail and global
communication. Adapting education to the requirements of educational reform is one of the most
important issues today. These requirements include the introduction of modern learning technologies,
electronic resources, the use of active interactive learning technology in the classroom, improving the
quality of teaching through the use of visual aids, the Internet, changing attitudes in the learning process,
the teacher being a guide, the student being a researcher. Widespread application of dialogue,
implementation of result-oriented and personality-oriented education is a task ahead.
The transition to the curriculum has significantly changed teaching methods in schools. The application
of interactive teaching methods in the classroom gives a high impetus to students' worldview, learning
the subject in a different way, their development in terms of intellectual education. The word interactive
means learning based on interaction and action. During interactive learning, both teachers and students
are active in the classroom. Students' ability to think critically and logically is formed, their interaction
and cooperation with their peers is strengthened. The level of interpersonal intelligence increases. In
addition, interactive learning eliminates the passivity of students in all areas of life, increases selfesteem, develops decision-making and problem-solving skills.
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In our daily lives, we need to determine from experience how to involve students in lessons from
teaching methods. A good teacher should always keep his/her students in the center of attention and
develop methods for them to remember the lesson better. An interactive lesson may not be held for 45
minutes. The teacher should not think that s/he should complete the training in 45 minutes, but should
determine in advance what superior qualities the training will form in the student.
The article discusses the development and education of the system of teaching methods used in the
teaching process, the features of students' cognitive and learning activities. Also, when choosing
methods, issues such as the characteristics of the material studied, the preparation of students, the ability
to master the material with that method.
Keywords: interactive, training, working methods, multidisciplinary intelligence, concept, education,
software

GİRİŞ
Təlimin səmərəliliyini artırmaq mürəkkəb, çoxşaxəli problemdir. Bu problemin uğurlu həllində təlim
üsullarının düzgün seçilməsi, qarşılıqlı əlaqələndirilməsi vacib məsələlərdəndir.Təlim üsulları müəllim
və şagirdlərin təhsilin məzmununun mənimsənilməsini, şagirdlərin əqli güc və bacarıqlarının inkişafını,
özünütəhsil və özünütəlim vasitələrinə yiyələnməsini təmin edən ardıcıl, qarşılıqlı əlaqəli fəaliyyətlərin
sistemidir. Təlim üsulları təlimin məqsədlərini, mənimsəmə üsullarını, təlimin subyektlərinin qarşılıqlı
fəaliyyətinin xarakterini müəyyənləşdirir.
Kurikluma keçid məktəblərdə öyrətmə üsullarını əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmişdir. İnteraktiv təlim
üsullarının dərslərdə tətbiqi şagirdlərin dünyagörüşünə, mövzunu fərqli formada öyrənmələrinə, onların
intellektual təhsili ilə bağlı inkişafına yüksək təkan verir. İnteraktiv sözünün mənası “qarşılıqlı əlaqə və
fəaliyyət üzərində qurulan” təlim mənasındadır. İnteraktiv təlim zamanı həm müəllimlər, həm də
şagirdlər dərsdə aktiv olurlar. Şagirdlərin tənqidi, məntiqi düşünmə bacarığı formalaşır, onların
yoldaşları ilə qarşılıqlı əlaqəsi, əməkdaşlığı güclənir. Şəxslərarası intellekt səviyyəsi artır.Bundan başqa
interaktiv təlim həyatın bütün sahələrində də şagirdlərin passivliyini aradan qaldırır, özgüvən hissini
artırır, qərar qəbuletmə, problem həlletmə bacarığını formalaşdırır.
Gündəlik həyatımızda təlim üsullarından dərslərdə şagirdləri necə cəlb edəcəyimizi təcrübələr əsasında
müəyyən etməliyik. Yaxşı müəllim hər zaman şagirdlərini diqqət mərkəzində saxlamalı, onların hansı
üsullarla dərsi daha yaxşı yadda saxlamaları üçün üsullar hazırlamalıdır.İnteraktiv dərs 45 dəqiqə
çərçivəsində keçirilməyə də bilər. Müəllim 45 dəqiqə ərzində təlimi başa vurmalıyam deyə
düşünməməlidir, təlimin şagirddə hansı üstün keyfiyyətlər formalaşdıracağını qabaqcadan müəyyən
etməlidir. “Əsas şərt:müəllim şagirdlərə psixoloji dəstək verməlidir-onlara hörmət və etibarla
yanaşmalıdır”.[Veysova, 2007: 12-17]
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Tartışma
Professor F.Yusifov təlim üsullarından bəhs edərkən yazır: “ Təlim üsulları müxtəlif cür olur. Bu
müxtəliflik imkan verir ki, müəllim öyrədiləcək materialın xarakterindən asılı olaraq gərəkli olanı
seçsin. Həmin seçilən üsul biliyin şagirdə canlı, maraqlı və yaradıcı şəkildə çatdırılmasına xidmət etsin.
Ona görə də müəllimlər təlim üsullarından hansını seçmək istəyəndə dərslik materialının xarakterinə
fikir verirlər”.[Yusifov, 2010: 126]
Bəs hansı iş üsulları şagirdlərdə aktivlik, fəal düşünmə bacarığı formalaşdırır? Daha çox dərslərdə
istifadə olunan üsullar aşağıdakılardan ibarətdir:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Beyin həmləsi (əqli hücum);
BİBÖ (Bilirəm, İstəyirəm biləm, öyrəndim);
Klaster (Şaxələnmə);
Anlayışın çıxarılması;
3-2-1 üsulu;
Sinektika;
Müzakirə xəritəsi;
Debat ;
Simuliyasiya və rollu oyunlar;

10)Trayer modeli;
11) Yenisini yarat;
12) Qərarlar ağacı;
13)Venn və ya Eyler-Venn diaqramı;
14)Karusel;
15) Sinkveyn;
16) Cism və hadisələrə müxtəlif nöqteyi-nəzərdən baxılması;
17)Proqnozlaşdırma;
18) Sual-cavab sesiyası;
19) Dairə üzrə hərəkət ;
20) Tap görüm ;
21) Obrazlar xəritəsi;
22) Ziqzaq;
23) Mən kiməm?;
24) Öz tayını tap;
25) Bitməyən hekayə;
26) Əşyalardan qeyri-adi istifadə;
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27) Toplama;
28) Sadəcə təsəvvür et;
29) Poetik cığır;
30)Qrupla problem həll etmə.

Müasir pedaqoji ədəbiyyatlarda yeniliklər innovasiya adı ilə izah edilir. “İnnovasiya (ingiliscə innovation
sözündən götürülüb, yenilik anlamındadır) dedikdə geniş mənada təlim, təhsil-tərbiyə prosesinin gedişini
və nəticələrini yaxşılaşdırmaq məqsədilə pedaqoji sistemdə həyata keçirilən yenilik başa düşülür”.[
Paşayev, 2002: 119]
Bu iş üsulları zamanı şagirdlərdə hansı intellekt bacarıqlarının olduğu faktları da ortaya çıxır.Hardvard
Universitetinin psixoloqu Hovard Qardner özünün “ İntellektin çərçivələri” kitabında intellektin 7 əsas
növünün olduğunu söyləyir.Son illərdə o, 8-ci və 9-cu intellektin mümkünlüyünü də qeyd edib.Qardner
intellekti 8 kateqoriyaya bölmüşdür.[Həsənov, 2020:163]
1.Verbal –linqvistik intellekt;
2.Məntiqi-riyazi intellekt;
3.Məkan-vizual intellekt;
4.Bədən –kinestetik intellekt;
5.Musiqi-ritmli intellekt;
6. Şəxslərarası intellekt;
7. Fərddaxili intellekt;
8. Naturalist intellekt.
XXI əsr bacarıqları məktəblərdə şagirdləri real həyata hazırlayır. “Əsas vəzifə dərsdə hansı
texnologiyanın tətbiqinin daha faydalı olduğunu müəyyənləşdirməkdir”.[Hüseynoğlu, 2009:198]
İnteraktiv dərs üsulları şagirdlərdə fəallıq yaradır və bu üsullar zamanı şagirdlərdə intellektin növləri də
müəyyən olunur. Bu cür intellektləri şagirdlərdə müəyyən etdikdə onlarla işləmək daha asan
olur.Verbalinqvistik uşaqlar hekayə danışmağı və oxumağı daha çox sevirlər.
Məntiqi-realist intellektli şagirdlər mühakimə yürüdür, məntiqli oyunları riyazi savadlılığı
xoşlayırlar.Məkan vizual intellektli şagirdlər şəkil çəkməyi, dizayn etməyi, vizual təsvirləri, şəkilli
kitabları daha çox bəyənirlər.Bədən-kinestetik intellektli şagirdlər oynamağı, jestlərdən istifadə etməyi,
rəqs etməyi, tullanmağı, oynamağı, yaratmağı, qurmağı sevirlər.Musiqi-ritmli intellektli uşaqlar
musiqini- mahnı oxumağı, dal ayaqları ilə mahnı çalmağı xoşlayırlar.Şəxslərarası intellektli uşaqlar
başqa şagirdlərlə fikirlərini bölüşür, qarşılıqlı düşünməni sevir, ətrafdakılarla fikir mübadiləsi aparırlar.
Sətdaxili intellekti olan uşaqlar tək qalmağı sevir, öz hisləri və xəyalları ilə plan qurur.Naturalist
intellektli şagirdlər təbiəti, heyvanları, ətraf mühiti sevir, təbiətlə daha çox kontaktda olmağa üstünlük
verirlər.Fəal dərslərdə istifadə olunan aşağıdakı iş üsullarında intellektin növləri aydın görünür.
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Beyin həmləsi iş üsulu həm də əqli hücum (sual-cavab) adlanır.Bu üsul Afrika psixoloqu A.Osban
tərəfindən 1953-cü ildə irəli sürülmüşdür. Bu üsul qrup şəklində həyata keçirilən zaman şagirdlərdə
kreativ ideyalar yaranır. Beyin həmləsinin aşağıdakı növləri var:
1.Strukturlu;
2.Struktursuz;
3.Əks düçüncəli;
4.Qrupla;
5.Fərdi beyin həmləsi.

Bu üsulun tətbiqi zamanı müəllim bir mövzu ilə bağlı sualı təqdim edir.Şagirdlər ağıllarına gələn
ideyalar deyirlər.Müəllim yığılan fikirləri lövhədə qeyd edir, müzakirəni başladır.Bu zaman şagirdlərdə
Verqalinvistik intellektlər olduğu müəyyənləşir.Bu üsul zamanı şagirdlər sözlərlə düşünür və onların
tənqidi və məntiqi təfəkkürləri inkişaf edir.Ədəbiyyat dərslərində şagirdlərə müəllim beyin həmləsi
edərək sual verir ki, “Uşaqlar quşlar da öz aralarında danışa bilirmi?”. Bu sual zamanı şagirddə fərdi
beyin həmləsi və kreativ ideyalar yaranır.Beyin həmləsi zamanı şagirdlər fərqli cavablar verirlər, fərqli
həll yolları düşünürlər.Bu üsul şagirdlərdə müstəqil düşüncə tərzini gücləndirir, eyni zamanda özünə
inam bacarığını inkişaf etdirir.

BİBÖ iş üsulu zamanı şagirdlər yeni biliklərlə təzə biliklər arasında əlaqə yaradır.Bildiklərinin, bilmək
istədiklərinin və yeni dərsdə öyrəndiklərinin arasında əlaqəni qururlar.Bu üsul zamanı verbalinqvistik
intellektə malik şagirdlər daha fəal olurlar.
Bilirəm

İstəyirəm biləm

Öyrəndim

Klaster (şaxələndirmə) üsulu zamanı mövzu ilə bağlı anlayışlar klasterin mərkəzində yazılır.
Şagirdlərdən mövzu ilə bağlı açar sözlər soruşulur, boş xanalara yazılır. Şagirdlərdə bu üsulda
lakonik fikirlər formalaşır.Bu üsulda verbalinqvistik intellektə malik şagirdlər daha fəal olurlar.
“Əvvəlki biliklərə istinad etməklə yeni biliyin verilməsi, müxtəlif variantlar söyləməklə
anlayışların əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və müəyyən sistem yaradılması bu üsulun
mahiyyəti ilə bağlı komponentlərdir”. [Aslanov,2011: 68]
Anlayışın çıxarılması üsulunda şagirdlər bildikləri arasında əlaqə yaradır, beləliklə də,
qazandıqları bilikləri necə dərk etdiklərini də müəyyənləşdirmiş olurlar. Anlayışın çıxarılması
iş üsulu zamanı verbalinqvistik intellektli uşaqlar fəal olurlar.
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3-2-1 üsulu zamanı şagirdlərə öyrəndiyiniz 3 məlumat yazmaq tapşırılır: sizə maraqlı gələn 2
məlumatı yazın, hələ də sizi maraqlandıran 1 sualı yazın deyilir. Bu üsul zamanı bütün siniflə
müzakirələr təşkil olunur. Bu zaman sinifdə vebalinqvistik intellektə malik şagirdlər daha fəal
olurlar.Bu üsul zamanı şagirdlər köhnə biliklərlə yeni biliklər arasında əlaqə yaradır.
Sizi maraqlandıran 2 məlumat

Öyrəndiyiniz 3 məlumat
1

1

2
3

2

Sizi maraqlandıran 1 sual
1
Sinektika (qədim yunan dilində sinektika müxtəlifcinsli elmlərin birləşməsi deməkdir-M.B.)
üsulundan istifadə zamanı bir qrup problemi irəli sürən tərəf kimi, digərləri problemin həlli
yollarını təklif edənlər kimi çıxış edirlər. Bu üsul şagirdlərdə şəxslərarası intellektin olduğu
qənaətinə gəlmək imkanı verir. Bu üsul zamanı şagirdlərdə dinləmə mədəniyyətini,problemin
həlli yollarının seçilməsi, əsaslandırma bacarığı, tənqidi və məntiqi təfəkkür formalaşır.
Müzakirə xəritəsi mövzu ətrafında təkliflərin qarşılıqlı fikir mübadiləsidir.Şəxslərarası
intellektli uşaqlarda daha effektiv olur.
Debat iş üsulu zamanı şagirdlər qruplara ayrılır. Öz fikirlərini müdafiə edirlər. Məntiqi- riyazi
intellektli şagirdlər bu üsulu daha çox sevirlər. Daha çox ədəbiyyat dərslərində istifadə etdiyimiz
simuliyasiya və rollu oyunlar usulu zamanı sinifdə bədən-kinestetik intellektə malik şagirdlər
aşkar olunur. Bu zaman səhnələrdən parçalar götürülür və rollu oyun təşkil olunur. Tamaşalar
hazırlanır. Bu üsul şagirdlərdə dərsə həvəsi daha da artırır. Rollu oyunlar zamanı başqasını
canlandırdığı zaman simuliyasiya təqlid edilir.Bu iş üsulu əməkdaşlıq, idarəetmə, öyrətmə
bacarıqları formalaşdırır.
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2.Vacib xüsusiyyətlərini sadala

1.Tərifini vermək

Hər hansı bir
4.Qeyri nümunələr göstər
söz

3.Nümunələr göstər

Froyer modeli. Bu model zamanı şagirdlərə belə bir cədvəl verilir. Hər hansı bir mətn oxunur.
Oxu materialından seçdiyi söz siyahısı onlara təqdim edilir. Bu sözlərdən biri seçilir. Həmin söz
iş vərəqindəki kateqoriyalara uyğun təyin edilir. Şəxslərarası intellektli uşaqlar fəal iştirak
edirlər.
Yenisini yarat iş üsulu şagirdlərdən yaradıcılıq tələb edir. Fərddaxili intellekti güclü olan
şagirdlər yaratmaq mərhələsində daha yaxşı fərqlənirlər. “Yeni hekayə yaz - Nizami Gəncəvi
XXI əsrdə yaşasaydı əsərlərini necə yazardı?”.
Qərarlar ağacı üsulunda şagirdlərə problemin həll yolları bacarığı təklif edilir.Problemin həlli
yollarının müsbət və mənfi tərəfləri müzakirə olunur. Həll yollarından 3 yol saxlanılır, biri
seçilir. Son yol müəyyənləşdirilir və qərar qiymətləndirilir.
Venn diaqramı üsulu zamanı oxşar və fərqli cəhətlər müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunur.

Oxşar

Fərqli

Cəhətlər

cəhətlər

Tədqiqatçıların fikrincə, “ədəbiyyat dərslərində müəyyən əlamətlərinə görə bir-birinə yaxın
olan, lakin eyniyyət təşkil etməyən anlayışların öyrədilməsi prosesində alınan nəticəni diaqram
vasitəsilə göstərmək yaddaqalmanı asanlaşdırır”.[Mikayılov,2008:71]
Karusel üsulunda tapşırıqlar hər qrup tərəfindən yerinə yetirildikdən sonra iş vərəqi digər qrupa
ötürülür. Bu üsul sinifdə şagirdləri aktiv saxlamağa kömək edir.Şagirdlərdə müstəqil düşünmə
bacarığı,qarşılıqlı əlaqə formalaşır.
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Sankveyn beşlik deməkdir. Az sözlə fikirləri ifadə etmək bacarığı formalaşdırır.

Şagirdlərə mətnin sonunda mətnin ideyasını lakonik şəkildə ifadə etmək tapşırılır. Əvvəlcə
mətnin məzmunu ilə bağlı bir isim, sonra 2 sifət (isimə aid olsun) daha sonra 3 feil, 4 sözdən
ibarət söz birləşməsi, sonda 1 isim ifadə etmək tapşırılır.
Cism və hadisələrə müxtəlif nöqteyi-nəzərdən baxılması üsulu yaradıcı və tənqidi
təfəkkürün inkişaf etdirilməsinə yönəlmişdir. Burada əşyalara fərqli nöqteyi -nəzərdən
yanaşılır.
Proqnozlaşdırma üsulundan daha çox ədəbiyyat dərslərində istifadə olunur. Bu prosesdə
şagirdlərdə tənqidi, məntiqi yaradıcı təfəkkür formalaşır.
Sual-cavab sessiyası dərsin tərkib hissəsini təşkil edir. Şagirdlərdə əməkdaşlıq formalaşdırır,
onları düşünməyə vadar edir.
Dairə üzrə hərəkət iş üsulu daha çox şagirdlərin aktiv öyrənməsi baxımından əlverişlidir. Bu
üsul bədən kinetikliyi intellektli şagirdlər tərəfindən daha çox sevilir. Şagirdlər sinifdə ayaq üstə
dairəvi formada dayanır. Uşaqlardan birinə sual verilir və ona eyni zamanda bir əşya təqdim
olunur. Şagird əlindəki əşyanı yoldaşına verir və sualı cavablandırır. Onlar nəzərə almalıdırlar
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ki,ötürməni gecikdirmək olmaz. Əşya bütün dairəni gəzir və yenidən həmin şagirdin əlinə
qayıdır. Bu üsul digər fənlərdə də istifadə oluna bilər.
Tap görüm üsulu zamanı şagirdlərdən bir qrupu sözsüz, jest və mimikalarla anlayışları izah
edir, digər qrupu isə sözsüz tapmacanı həll edir. Bu üsul şagirdləri dərsdə aktiv edir.Qeyd edək
ki, kinestetik və linqvistik intellektli olanlar daha çox dərsə maraqlı olurlar. Bu üsul zamanı
şagirdlərdə yaradıcı təfəkkür inkişaf edir.
Obrazlar xəritəsi ədəbiyyat dərslərində daha çox effektiv olur. Şagirdlərə verilən bir obrazın
xüsusiyyətləri tapılır. Bu orbaz haqqında şagirdlərdə əvvəlcədən məlumat olmalıdır. Obrazlar
xəritəsi işləyən zaman şagirdlərdə şəxslərarası və linqvistik intellekt formalaşır.
Ziqzaq qısa zaman müddətində şagirdlərə böyük mətnin mənimsədilməsi baxımından
əlverişlidir. Mətn hissələrə bölünür, nömrələnir qruplara bölünən şagirdlər 1-dən 4- qədər
sayırlar.1-lər, 2-lər, 3-lər, 4-lər bir qrupda toplaşır. Müəyyən olunmuş vaxt ərzində mətn oxunur.
Sonra qrup üzvləri öz doğma qruplarına qayıdırlar. Beləliklə hər qrupdakı nümayəndənin
mətnin hər bir hissəsi haqqında məlumatı olur. Çünki şagirdlər oxuduqları parçaları yoldaşları
ilə paylaşırlar. Şəxslərarası intellekti olan şagirdlər bu üsul zamanı daha yaxşı əməkdaşlıq
edirlər.
Mən kiməm şagirdlərdə köhnə biliklə yeni biliyi əlaqələndirir. Mən şairəm? Mən dilçiyəm?
suallarını cavablandıran şagirdlərin qələm sahibləri ilə bağlı məlumatları aşkara çıxarılır. Bunlar
hə - yox cavabları verilən suallar olmalıdır.
Öz tayını tap iş üsulunu bütün fənlərə tətbiq etmək olar. Müəllim sinifdə kartlar hazırlayır və
paylayırŞagirdlər bir-biri ilə ünsiyyət quraraq onlara uyğun olan kartın kimdə olduğunu
tapırlar.Şəxslərarası intellektli şagirdlər arasında bu üsul daha çox effekt verir.
Bitməyən hekayə üsulu daha çox dil-ədəbiyyat dərslərində linqvistik intellektli şagirdlərin
maraqla qarşıladıqları üsuldur. Yaradıcı təfəkkürün inkişafına xidmət edən bu üsul zamanı
şagirdlər sözlərdən yaradıcı şəkildə istifadə edirlər.
Əşyaların qeyri-adi istifadəsi üsulu. Bu üsul zamanı şagirdlərdə yaradıcı təfəkkür formalaşır,
fərddaxili intellektli şagirdlər aşkarlanır.
Sadəcə təsəvvür et. Bu üsul zamanı xəyali senarilər təqdim olunur. Yaradıcı və tənqidi təfəkkür
formalaşır. Məsələn: təsəvvür et ki , istədiyin yeni bir meşə yaratmısan. Onu necə təsvir
edirsən? Bu meşədə hansı işlər görülə bilər? Naturalist intellektli şagidlər təbiəti daha çox
sevdikləri üçün bu üsulun tətbiqində daha fəal olurlar.
Tapmaca üsulu məntiqi və tənqidi təfəkkür formalaşdırır. Bu üsul əyləncəli- detektiv
xarakterlidir. Bir torbaya müxtəlif əşyalar yığılır, bir-bir çıxarılır. Bir neçəsi çıxdıqdan sonra
şagirdlər nə olduğunu təxmin edirlər və açmasını qrup şəklində tapırlar. Linqvistik və məntiqi
intellektli şagirdlər bu oyun zamanı daha fəal olurlar.
Poetik cığır. Bu üsul zamanı əsərin bir hissəsi oxunur və şagirddən davamını təxmin etmək
tapşırılır. Bu üsul da şagirdlərdə yaradıcı təfəkkürün formalaşmasına xidmət edir. Üsul
linqvitstik intellektli şagirdlər üçün daha çox effektivdir. Bu üsul mənzum şeirlər üzərində iş
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zamanı tətbiq olunur. Ədəbiyyat dərslərində istifadəsi daha əlverişlidir. Şagirdlərə Nizami
Gəncəvinin “Yaralı bir uşağın dastanından” bir hissə verilir, ardınca nə baş verəcəyini
fikirləşməsi tapşırılır.
Qrupla problem həll etmə üsulu. Sinifdə bir qutu hazırlayıb qoyulur, üzərinə problem
həlledilmə qutusu yazılır. Şagirdlər qutuya anonim şəkildə problemin həll yollarını yazıb atırlar.
Bu üsulla şagirdlərdə tənqidi təfəkkür formalaşır. Qrupla problem həll etmə üsulu anonim
fikirlərini yazan zaman şagirdlərin fərdaxili intellektlərini formalaşdırır. Qutu açılıb problem
həll olunan zaman isə şəxslərarası intellekt formalaşır.

SONUÇ
Qloballaşan, daim irəliyə - yeniliyə doğru can atan dünyamızı bu gün ən müasir informasiya və
kommunikasiya texnologiyaları - İnternet, elektron poçt və qlobal rabitə imkanları olmadan təsəvvür
belə etmək mümkün deyil. Tədrisin təhsil islahatı tələblərinə uyğunlaşdırılması bu gün ən vacib
məsələlərdən biridir. Həmin tələblər içərisində müasir təlim texnologiyalarının, elektron resursların
tədrisə gətirilməsi, dərslərdə fəal interaktiv təlim texnologiyasından istifadə, əyani vəsaitlərdən,
internetdən istifadə yolu ilə tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, təlim prosesində şagirdə münasibətin
dəyişməsi, müəllimin bələdçi, şagirdin isə tədqiqatçı olması, yaddaş amilindən düşüncə amilinə
keçilməsi, dialoqun geniş tətbiqi, nəticəyönümlü və şəxsiyyətyönümlü təhsilin həyata keçirilməsi və s.
bir vəzifə kimi qarşıda durur.
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Öz
Günümüzün ekonomik açıdan devasa katma değer yaratan sektörlerinden biri olan Havacılık sistemi
içerisinde en işlevsel vasıtalar olan uçakların gecikmesi, yolcu ve yük taşımacılığı bakımından sıklıkla
üzerinde durulan konulardan birisidir. Konunun hem ekolojik hem teknik hem yönetsel çok sayıda
bileşeninin bulunması bu sorunu daha da karmaşık hale getirmektedir. Bu çalışmanın amacı Uçaklar
neden gecikir? sorusuna Havalimanı organizasyonu ve Havacılık sistemi içerisinde faaliyet gösteren
bazı paydaşlar bakımından bir bakış açısı geliştirebilmektir. Araştırma içeriğinde Rötar kavramı ve Hava
taşımacılığı bakımından sonuçları ile rötara yol açan bütünüyle önlenebilir ve azaltılabilir olduğu
değerlendirilen faktörler Nitel Araştırma Deseni ile analiz edilmeye çalışılmıştır. Araştırma kapsamında
hem ulusal hem de uluslararası organizasyonların gecikme ile ilgili oluşturduğu standartlar ve bu konuda
ortaya koyulan uygulamalar ayrı ayrı incelemeye tabi tutulmuştur. Havacılık Literatüründeki gecikme
ile ilgili sınırlı sayıdaki bilimsel çalışmaların verileri değerlendirilmiş ve toplamda gecikmenin hem
havacılık çalışanları hem bütüncül bir organizasyon olarak havalimanı organizasyonu açısından
sonuçları ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın bulguları gecikmenin havacılık tedarik zinciri
içerisinde tüm paydaşların anonim çabaları ile bütünüyle önlenebilir ve azaltılabilir boyutları olduğunu
göstermektedir. Gecikme konusunda farklı paydaşlara gönderme yapan öneriler ile tamamlanan bu
çalışmanın alandaki uygulayıcılar açısından da bir farkındalık yaratması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Havayolu Taşımacılığı, Gecikme, Rötar, Uçak, Yolcu

GİRİŞ
Kitlelere gecikme (rötar) tanımını anlatmakla başlamak istenmektedir. Gecikme sebeplerini gerekçeleri
ile beraber etraflıca anlatırken Havayolları paydaşlarının gecikmelerin önüne geçmek için aldıkları
önlemler, alınan aksiyonlar esnasında uygulanan prosedürler ile ilgili kaba bilgiler vermek
istenmektedir. Gecikme sürecinin oluşmaması için tüm paydaşların operasyonlarını dikkatle
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uyguladıklarını ve bu amaçla belirledikleri standartlarına ne denli bağlı oldukları üzerinde durulacaktır.
Havayolu departman çalışanlarının gecikme sürecinden ne düzeyde etkilendiklerini departmanın kendi
özelinde yaşadığı operasyonel mağduriyetleri anlamaya çalışılacaktır. Havayolu şirketlerinin gecikme
süreçlerini bir parametreye kadar olağan karşıladığı bilinmektedir. Bu araştırmada ulaşılmak istenen
hedef doğal olarak kabul edilen parametrelerin üzerinde ki kısmını ortadan kaldırabilmek için bir bilinç
ortaya koymaktır. Bilinç ve bilgi ortaya koyduktan sonra havayolu paydaşlarının havayolu araçlarını
kullanma konusunda davranışsal olarak bir değişikliğe gitmeleri beklenmektedir. Türk sivil
havacılığının ve havayolları şirketlerinin gecikme kavramına bakışını, önüne geçmek için yaptığı
prosedürel ve operasyonel unsurları nihayet gecikmeye sebebiyet verecek başlıklar incelenecektir. Hava
lojistiğinin yoğun kullanılan insan taşımacılığı sürecinde halihazırda mevcut olan gecikme süreci aynı
alanları kullanan hava kargo taşımacılığının verimliliğini de direkt ve dolaylı yollardan etkilemektedir
fakat bu araştırmada konunun mevcudiyetini vurgulayıp detaya inilmeyecektir. Departmanların
gecikmeye kendi özellerinde nasıl baktıklarını gecikme sürecini yaşamamak için nasıl performans
sergilediklerini ortaya koymaya çalışılacaktır. Bu araştırmanın yapılmasının ilave gerekçelerini söyle
ortaya konmalıdır.


Gerek Türkiye'de şehirlerarası gidiş gelişlerde, gerekse Türkiye'den yurtdışına yapılan
seferlerde yolcuların gecikmelerin neden ortaya çıktığını bilmelerini sağlamak, varsa yanlış
bilgileri düzeltmektir.



Gecikme tanımını anlattıktan ve bilinci oluşturulduktan sonra gecikmelerin önüne büyük
oranda geçerek tüm havayolu paydaşlarının, çalışanlarının Ve tabii ki ücretini ödemek
kaydıyla bir yerden biri diğer yere gitmek isteyen yolcuların gecikmesiz olarak planlarını
yerine getirmelerini, ailelerine istedikleri zaman ve hızda ulaşmalarını sağlamak amacıyla yola
çıkılmıştır.



Seyahat hızını arttırırken seyahat esnasında gecikmelerden doğacak stres azalacağı için daha
konforlu seyahatler yapılabilecektir.



Türk sivil havacılığı gecikmelerin önüne kısmen de olsa geçerek havalimanlarının ve hava
sahasının gerektiği kadar ve doğru zamanda kullanılmasına yol açabilecek, mevcut havalimanı
yatırımlarının potansiyellerini arttırması beklenmektedir.



Havalimanlarında mevcut yolcu devir hızını mevcut bir noktadan daha ileri bir noktaya taşımak
fırsatı elde edilebilecektir.



Türk sivil havacılığının vizyonuna zaman, emek, değer üçgeninde olumlu katkı
sunabilmesi hedeflenmektedir.

Havayolu işletmeciliği ve havacılık hukuku açısından uçuş gecikmesi (rötar) taşıyıcının taşıma
sözleşmesinden doğan taahhüdünü ifa etmesi gereken zaman diliminden daha ileri bir zaman dilimi
içerisinde yerine getirmesi, yolcunun varış yerine vaktinde ulaşamaması olarak tanımlanmaktadır
(ÖZTÜRK,Y.) .Buradan yola çıkarak sözleşmeden doğan taahhüde binaen iki tarafta taşıma işleminden
fayda sağlamaktadır. Taraflardan biri ücreti karşılığında bir yerden istediği diğer bir yere giderken
diğeri ücretini aldığı hizmeti taşıma aracılığı ile yerine getirmektedir.
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Uçuş tarifeleri genellikle havayolu şirketleri tarafından hazırlanarak duyurulur ancak yolcu ile
sözleşmenin kurulmasıyla birlikte taşıma sözleşmesinin şartı haline gelir ve taşıyıcı bu şartı yerine
getirmekle yükümlü olur. (KIRMAN,A.) Havacılık adına operasyona dair her durum (hava şartları,
teknik arıza oluşmaması ,havalimanı fiziki kapasite yeterliliği, hava sahası kapasite yeterliliği,
personelin sağlık durumu, yolcunun seyahat kültürüne haiz olduğu şartlar verilebilir.) normal seyrinde
ilerlediğinde gecikme ortaya çıkmamaktadır ve çıkması da istenmemektedir. Şayet gecikme
gerçekleşirse bu durum istenmeyen bir durum olarak tanımlanmaktadır. Ve gecikme oluşmasın diye
Havayolu paydaşlarının tümü operasyonlarını olması gereken zaman diliminde gerçekleştirebilmek
istemektedirler. Bununla birlikte gecikmelerin havacılığın diğer taşımacılık faaliyetlerinden farklı
olarak doğal akış içerisinde de gecikme olabilir kısaca uçuşların emniyetli bir şekilde iniş kalkış
yapabilmeleri için uçaklar arasında sağlanması gereken süre farklılıkları olmak zorundadır. İniş ve\veya
kalkış esnasında uçaklar arasında sağlanması gereken süre farkları nedeniyle uçuş hızlarında,
seviyelerinde ve yollarında değişiklikler yapılması söz konusu olabilir ve uçaklar havada ve yerde
bekletilebilir. Hava trafik kontrolünün uçuşlar üzerindeki bu etkileri nedeniyle de gecikmeler ortaya
çıkabilir. 3 (Uslu S.) bahsi geçen gecikme süreç içerisinde yoğunluğa bağlı olarak tolöre edilebilir.
Tolöre edilemediği durumlarda ise sürecin yaşandığı havalimanında kapsam olarak tüm havayollarını
etkileyebilecek düzeyde bir gecikme sürecine evrilebilmektedir.
Yukarıda bahsi geçen durumda göz önüne alındığında hava trafik kontrolörleri de dahil olmak üzere
gecikme hiçbir havayolu paydaşı tarafından istenmemektedir. Yola çıkılan nokta tam da burasıdır.
Gecikme hiçbir Havayolu paydaşına fayda sağlamadığı gibi tüm departman ve paydaşlar gecikme
sürecinden olumsuz etkilenmektedir. Olumsuz etkilenmeyi ekonomik girdi kaybı, emeğin verimli bir
şekilde kullanılamaması, emek değer fayda üçgeninin pozitif katkısında azalma, zaman israfı, alt yapı
tesislerinin etkin kullanılamaması sonucu çıkabilecek sorunlar başlıkları altında değerlendirebiliriz. Bu
kaynak havacılıkta gecikme oluşmaması adına yapılması önerilen konu başlıklarının yanı sıra
gecikmeye maruz kalmış yolculara haklarını hatırlatma amacını da gütmektedir. Gecikme oluşması
halinde yolcuların hakları havacılığın kural kaideleri içinde saklı bulunmaktadır. Gecikme sebebiyle
mağdur olan yolcu öncelikle bilet aldığı havayolu şirketine tazmin etme noktasında talebi olmalıdır.
Havayolu şirketleri bağlı bulundukları ulusal sivil havacılık genel müdürlüğüne bununla birlikte
uluslararası Hava Taşıma birliğine bağlıdır. Bu bağlılık havayolu şirketini yolcuların mağduriyetlerini
giderme konusunda sorumluluk altına almaktadır aynı zamanda denetleme ve cezai işleme tabi tutma
gibi geniş yetkileri vardır. Sivil havacılık genel müdürlüğü yolcu haklarını sivil havacılık
mevzuatlarında detaylarıyla ve tüm yönleriyle ortaya koymaktadır. Dönemsel olarak yolcu
bilgilendirme broşürleriyle hatırlatmalarda bulunmakta ve yenilikleri bahsi geçen broşürlerle
duyurmaktadır.
Broşüre
kolay
yolla
ulaşılabilecek
internet
sitesi
http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/yolcular_icin/yolcu_haklari_brosur.pdf dir.
Kısaca bu konuya değinilecektir.
Aşağıda uluslararası standartları belirleyen bir kurumun International Air Transport Association
(Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) gecikme çeşitliliğini ortaya koyan ve havayolu şirketlerine alt
bir standart belirleyen tablo bulunmaktadır. Tabloyla ilgili kısa bir bilgi yazının devamında
bulunmaktadır. Tablo gecikme sürecini uluslararası platformalarda bir standart belirlemek ve temel
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gecikme tanımlarını belirledikleri ortak bir dil ve kod standardı oluşturmak için hazırlanmıştır. Havayolu
şirketleri bu standartları kendi manuellerinde çeşitlendirebilmekte gecikme sürelerini kendi operasyonel
standartlarına göre belirleyebilmektedir. Tabloda her satırın başındaki harfler sağındaki kelimelerin kısa
kodlarını temsil etmektedir.
A. STANDAT IATA DELAY CODES (AHM730) Standart gecikme kodları
OTHERS
00-05 AIRLINE INTERNAL CODES
09 (SG)SCHEDULED GROUND TIME LESS THAN DECLARED MINIMUM GROUND TIME

PASSENGER AND BAGGAGE
(PL) LATE CHECK-IN, congestions in check-in area
(PE) CHECK-IN ERROR, passenger and baggage
(PO) OVERSALES, booking errors
(PH) BOARDING, discrepancies and paging, missing checked-in passenger

CARGO AND MAIL
(CD)

DOCUMENTATION, errors etc.

(CP)

LATE POSITIONING

(CO)

OVERSALES, booking errors

AIRCRAFT AND RAMP HANDLING
(GD) AIRCRAFT DOCUMENTATION LATE/INACCURATE, weight and balance, general
declaration, pax manifest, etc.
(GL) LOADING/UNLOADING, bulky, special load, cabin load, lack of loading staff
(GC) AIRCRAFT CLEANING or catering late delivery or loading
(GT)

TECHNICAL EQUIPMENT, lack of or breakdown, lack of staff, e.g. pushback

TECHNICAL AND AIRCRAFT EQUIPMENT
(TD) AIRCRAFT DEFECTS.
(TM) SCHEDULED MAINTENANCE, late release.
(TN) NON-SCHEDULED MAINTENANCE, special checks and/or additional works

DAMAGE TO AIRCRAFT & EDP/AUTOMATED EQUIPMENT FAILURE
(DF) DAMAGE DURING FLIGHT OPERATIONS, bird or lightning strike, turbulence, heavy
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Or overweight landing collision during taxiing
(DG) DAMAGE DURING GROUND OPERATIONS, collisions (other than during taxiing),
loading/off-loading damage contamination, towing, extreme wheather conditions
FLIGHT OPERATIONS AND CREWING
(FP)

FLIGHT PLAN, late completion or change of, flight documentation

(FF)

OPERATIONAL REQUIREMENTS, fuel, load alteration

(FT)

LATE CREW BOARDING OR DEPARTURE PROCEDURES,

(FC)

CABIN CREW SHORTAGE, sickness, awaiting standby, flight time limitations
AIRPORT AND GOVERNMENTAL AUTHORITIES
(AS) MANDATORY SECURITY
(AG) IMMIGRATION, CUSTOMS, HEALTH
(AF) AIRPORT FACILITIES, parking stands, ramp congestion, lighting, buildings,
limitations,
REACTIONARY
(RL) LOAD CONNECTION, awaiting load from another flight
(RA) AIRCRAFT ROTATION, late arrival of aircraft from another flight or previous sector
(RS) CABIN CREW ROTATION, awaiting cabin crew from another flight
(RC) CREW ROTATION, awaiting crew from another flight (flight deck or entire crew)

MISCELLANNEOUS
(MI)

INDUSTRIAL ACTION WITH OWN AIRLINE

Yukarıda gecikmenin tanımı, tanım içerisinde gerekçesi ve gecikme kodu eşlemesi yapılmaktadır.
Örnek vererek açıklanması gerekirse (PO) OVERSALES koduyla girilen bölüm uçağın koltuk sayısının
üzerinde koltuk satılmış tamda bu sebeple gecikme yaşandığında hem havayolu çalışanı pilotlar hem de
yer çalışanı personel beraber (PO) OVERSALES Booking errors koduyla rapor tutulmaktadır ve
istatistiklere bu kodla girilmektedir. Bu duruma sebep veren sürecin tazmininin tespiti bu yolla
sağlanabilmektedir. İlave Bir örnekle daha net anlaşılmasını sağlanabilir. (RA) AIRCRAFT
ROTATION late arrival of aircraft from another flight or previous sector. Buradaysa uçağın bir önceki
operasyondan geç gelmesi gerekçe gösterilerek gecikmeye ortam yaratan durum tespit edilerek rapor
tutuluyor gecikme kodu olarak (PO) OVERSALES başlığı kullanılmaktadır. Burada ileride anlaşmazlık
yaşanmasın diye departmanlar arasında bir onay prosedürü işletilmektedir, akabinde rapor
tutulmaktadır. Anlaşmazlık ortaya çıkarsa her departman kendi raporunu tutar ve şirketine raporu sunar.
Tutulan raporları havayolu şirketleri ve handling şirketleri data stoklarında istatistiki veriler olarak
tutmaktad. Bahsi geçen bilgiler sivil havacılık sistemine bildirilmektedir. Böylelikle günlük, aylık,
yıllık istatistikler bir sonraki yıllara nitelikli veri olarak kaynak oluşturmaktadır. Bahsi geçen
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örneklerden sonra havayolu çalışanlarının gecikme ortaya çıkmasın diye kendi görevlerini yapmalarına
rağmen gecikme olduğunda nasıl bir mağduriyet yaşadıklarını, özetle gecikme olmasını neden
istemediklerini ortaya bir araştırma metni koyarak sunulmaktadır. Havayolu şirketlerinin departman
çalışanları gecikmeyi nasıl tanımlamaktadır ve son olarak süreç onları nasıl etkilemektedir bunların
üzerine analizler yapılmaya çalışılmıştır.
Kabin departmanı çalışanları kabin memurları (Cabin Crew Member) gecikme sürecinden nasıl
etkilenmektedirler? Gecikme yaşayan ve beklerken sıkılan yolcuları karşılarken kabin ekibi
motivasyonunu yüksek tutmak zorundadır. Gecikmeye maruz olan yolcuların motivasyonu düşük
olduğu için karşılarında görebilecekleri birkaç departman çalışanlarından biri olan kabin
memurlarını karşılarında bulunca tüm şikayetlerinin kendilerine yapmaktadırlar. Operasyon esnasında
geciken uçakta bulunan kabin memurları daha fazla ayakta kalmak, daha fazla şikayet zaman zaman
hakaret dinlemek zorunda kalmaktadırlar. Haliyle operasyonlar sadece gün ışığı olan zamanlarda
yapılmamaktadır, gece yarıları ve sabaha karşı yapıldığında yorgunluğa yorgunluk katan süreçleri
yaşamaktadırlar. Bu örneğin özelinde yolcularda uykusuz kaldıkları ve sinirli olabildikleri için uçakta
ilk gördükleri kabin memurlarına söylemlerini rahatça ve istedikleri dozda aktarabilmekteler. Söylemler
böyle zamanlarda maalesef pozitif olmamaktadır. Bunun sonucu olarak kabin memurlarının iş yükü,
stres düzeyi artmakta, mesai süresi uzamakta, evlerine geç gitmek zorunda kalınmaktadır, planı varsa
uygulamaya geç başlamakta ya da planını gerçekleştirememektedir. Kabin memuru bahsi geçen
olumsuzlukları yaşamamak için günlük hayatına dikkat etmektedir, dinlenme sürelerini verimli
kullanmak zorundadırlar, zaman kullanımına uçağa gelme sürelerine riayet etmek zorundadırlar. Bahsi
geçen zorundalıklar uçuş hayatlarında gecikmeye mahal vermemek için özenle ve istikrarlı bir şekilde
uygulanmaktadır. Ve iş hayatı tarafı bir çok departman tarafından denetlenmekte sıklıkla dönütler
verilmektedir.
Hava aracını kullanan pilotların (Flight Crew Member) gecikme sürecine bakışı şu yollarla
incelenmektedir; her pilot operasyonu planında yazdığı şekliyle ifa etmek ister. Hazırlığını, planlamasını
operasyon normal seyrinde gitmesi üzerine kurgular. Olası bir gecikme olunca neler olduğu konusu
incelenmektedir. Gecikme yüzünden öncelikle operasyon süresi uzamaktadır dolayısıyla farkındalık
süresi bunun sonucu olarak mental yorgunluk yükü artmaktadır. Uzun süreler oturmak zorunda
kaldıkları ve bacaklarındaki kan akışı yavaşladığı için psikolojik olarak gergin bu durumun sonucu
olarak kas ağrıları artmaktadır. Uçak içi ve dışı ile genişleyen iletişim ağı ve dolayısıyla odaklanma
süresi uzadığı için mental yorgunluğu artmaktadır. Motivasyonu yorgunluğa bağlı olarak azalmaktadır.
Uçağın kalkış iniş ve düz uçuş esnasında yapacağı kontroller artmamaktadır fakat zihnin faal olduğu
süre arttığı için kümülatif yorgunluğu da artmakta gecikme süresini kapatmaya çalıştıkça performansın
üzerine çıktığı için yorgunluğu da artmaktadır. Bahsi geçen sebeplerle gecikme ortaya çıkmasın diye
operasyonu standartlara ve kurallara en yakın şekilde uygulamaya çalışmaktadırlar.
Uçuş planlama ekipleri (Dispatcher) gecikme sürecini nasıl değerlendiriyorlar: uçuş planlama
ekiplerinin görev tanımı uçak, yolcu, uçuş ekipleri, kalkılacak meydan, inilecek meydanları en uygun
şekilde ve zamanında planlamak olarak özetlenebilir. Herhangi bir gecikmenin oluşmaması için iş
başında dikkatli ve farkındalıkları yüksek olmak zorundadırlar bunun yanı sıra öngörü sahibi
olabilmeleri için gidilen destinasyonun hava şartlarına gidilen havalimanında gecikmeye sebebiyet
verecek hizmet eksikliği olup olmadığını (grev, olumsuz hava şartları, iş durdurma, bomba ihbarı)
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durumları kontrol etmekteler şayet her şeye rağmen gecikme olursa bunları kendi içinde kategorik olarak
sınıflandırıp öncelik sırası belirlemektedirler. Sınıflandırma kriterlerini birkaç başlık altında şöyle
belirtebiliriz yolcu konforu, maksimum emniyetli bir uçuş, şirket çıkarları, maliyet hesabı (en uygun
gecikme) elde kullanılabilecek uçak sayısı gibi unsurlardır. Gecikme sürecini değerlendirirken
yukarıdaki unsurları göz önünde bulundururlar bu süreçte mevcut iş yükleri artmaktadır. Filonun
tamamını kontrol etmek zorunda oldukları için operasyonun diğer bölümlerini göz önünde bulundurarak
gecikmeye en aza indirgemeye çalışmaktadırlar. Bunu yaparken tek başlarına karar alamayacakları
durumlarda oluşmaktadır ve diğer departmanların görevli olanlarıyla toplantılar yapmaktadırlar mevcut
gecikmeyi minimuma indirirken optimum fayda sağlamaya çalışmaktadırlar.
Ekip planlama çalışanları (Crew Planner) gecikmeyi nasıl değerlendiriyorlar: Ekip planlama departmanı
planlarını hazırlarken birçok kriteri gözetmektedirler. Gecikme yaşanmasının önüne geçebilmek için
adeta bir lego gibi ekiplerin çalışma sürelerini planlamaktadırlar. Tüm hazırlıklara rağmen bir uçuşta
yaşanabilecek bir gecikme uçuşu yapacak olan ekibin görev süresini etkilediği için uçağın bir sonraki
uçuşu da gecikecektir. Böylelikle gecikme aktarılmış olacak ekip planlama departmanı ekip bazında
devrolunan gecikmeyi tolore edebilmek için operasyona daha dikkat odaklı olacaktır. Çözüm
üretebilmek için performansını artırmak zorunda kalacaktır. Nöbetçi ekiplere bilgilendirme mesajları,
aramaları (günün saati farketmeksizin) yapacak, ekipleri taşıyan servis şirketlerini bilgilendirecek,
değişiklikleri ilgili birimlere iletecek bu süre zarfında normal akışında ilerleyen operasyonları
gözlemleyecek, olursa başka problemlere eğilecek dikkate enerjiye sahip olmak zorundalar ve
çalıştıkları süre zarfında performanslarını tüm vardiya süresine eşit dağıtma kaygısı yaşamaktadırlar.
Bilet satış görevlisi (Ticket Sale Agent) Gecikmelerde yolcularla olan diyaloglarımız bazen hoş olmayan
durumlara gelebilmektedir ve bu bizde çok fazla strese neden olmaktadır. Yolcuya kesin bir bilgi
veremediğimiz durumlarda ki bu durum havacılık sektörü göz önünde bulundurulduğunda normal
karşılanması beklenmektedir. Yolcunun çalışana olan hitap şekli değişmekte ve ne yazık ki hakarete
varabilen sözler işitmek zorunda kalınabilmektedir ve bu da ayrı bir stres yaratmaktadır. Yaşanan bu
stres ister istemez aynı gün ve hatta diğer günlerdeki performanlarına (yolcu diyalogları, iş takibi,
operasyon vb..) yansımaktadır ve özel hayat da dahil bütün süreci olumsuz etkiliemektedir.
Tekniknesyenlerin (Technicians) gecikme sürecine bakış açısının değerlendirilmesi. Teknik nedenli
gecikmelerin birinci muhatabı genellikle uçak teknisyenleridir. Teknisyenlerin uçuş öncesi ortaya çıkan
olası bir arızaya hızla müdahale etmeleri beklenir. Arızanın niteliğini belirlemek teknisyenin ilk
görevidir. Tamamen tabi oldukları sivil havacılık otoritesinin ve uçak üreticisinin yazılı kural ve
dökümanlarına göre işlem yapmak zorundadırlar ve arızanın tespitini yaptıktan sonra ilgili resmî
dökümanlara ve tecrübelerine dayanarak uçağın uçuşa elverişli olup olmadığını belirlerler. İlgili arıza
ile uçağın emniyetli bir şekilde uçmasında sakınca olmadığına karar verirlerse, arızayı daha sonra
gidermek üzere kayıt altına alırlar. Bu noktada şirket politikası da arızanın ne zaman giderileceği
konusunda bir diğer faktörüdür ve şirketten şirkete değişiklik gösterebilir ancak her durumda öncelik
uçuş güvenliğidir. Sonuçta uçaklar can taşıyan araçlardır ve düzeltici işlemin doğruluğu ve güvenilirliği
gecikme dahil her şeyden önce gelir. Dolayısıyla teknik nedenle yaşanan bir gecikme, insan hayatını ve
uçağı korumaya hizmet eder. Teknisyenlerin birinci sorumluluğu da budur. Gecikmeyi önlemek ya da
süresini kısaltmak ancak yukarıdaki şartların sağlanması durumunda dikkate alınır ve risk oluşturacak
bir aceleden kaçınılması çok önemlidir. Teknisyenin görevlerinden bir diğeri
teknik bir arıza
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oluşmasının önüne geçmektir. Yöntemi ise dikkatli ve disiplinli çalışma prosedürlerine uyumla, standart
kontrollerle, denetlemelerle gerekli güncellemeleri takip etmektir diye özetleyebiliriz. Arıza
oluştuğunda ise aynı ciddiyetle arızanın giderilmesi için ortaya konulması gereken performans
önemlidir. Bu durum sonucu itibarıyla teknik arıza sebebiyle gecikme oluşmasını nısbi oranda ortadan
kaldırabilir.
Tablo 1’ de bir havayolu şirketlerinin olası düzenleyebilecekleri gecikme istatistiklerini karşınıza
getirmek istenmektedir. Havayolu şirketleri tüm bahsi geçen gecikme sürelerini sebep ve sonuçlarını an
ve an takip etmektedirler, sonuçları rapor olarak düzenlemektedirler, verilerin istatistiğini
tutmaktadırlar. Sebepleri üzerine toplantılar yapmakta, toplantılarda gecikmelerin hangi sebeplerle
olduğunu irdelerken sebeplerin üzerine odaklanılmakta gecikmenin sebebi yolcudan mı, hava
şartlarından mı, pist şartlarından mı, ekipten mi kaynaklanmaktadır, teknik bir arızadan mı
kaynaklanıyor gibi tespitler yapılmaktadır. Elde edilen çıktıları uluslararası havacılık standartları ile
karşılaştırmaktalar ve şirket kendi açısından ortaya koyabileceği çözüm önerilerini kendi içerisinde
standartlar belirleyerek, bilinçlendirme toplantıları yaparak intern yazılar yayınlayarak ve mail yoluyla
çalışanlarına gecikmenin önüne geçebilecek bilgi ve donanımını sağlamaktadır. Bahsi geçen
yöntemlerle havayolu şirketleri çalışanlarını donatarak ve hep iyiye doğru ilerleme kaydetmek ister.
İyiye doğru kavramını gecikmenin azaltılmasına yönelik adımlar atmak kastedilmektedir. Şirketler
operasyonun aksayan noktalarını diğer havayolu paydaşlarıyla gereken bilgileri paylaşarak varsa
tespitleri onlara da önerilerde bulunarak yollarına devam etmektedir. Tabloyu okurken dikkat edilmesi
ve unutulmaması gereken önemli konu şirket sadece kendi verilerini ve raporlarını göz önünde
bulundurarak tablo oluşturmaktadır.
Tablo1. Gerçekleşen Gecikmelerin Ölçümleme Tablosu
Tür
Günlük

Tespit edilen gecikme sayısı ve oranları
Uçuş sayısı
Gecikmeli giden uçuş sayısı

Haftalık Uçuş
sayısı

Gecikmeli gelen uçuş sayısı

Aylık

Gecikmeli gelen uçuş sayısının toplam uçuş sayısına
oranı

Gecikmeli giden uçuş sayısının toplam uçuş sayısına
oranı

Uçmuş olan yolcu sayısı
Yıllık

Yolcu
sayısı

Gecikmeli giden yolcu sayısı
Gecikmeli gelen yolcu sayısı
Gecikmeli giden yolcu sayısının toplam yolcu
sayısına oranı
Gecikmeli gelen yolcu sayısını toplam yolcu sayısına
oranı
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İç hatlar

Dış hatlar Toplam

Buradaki tabloda havayolu şirketlerinin gecikme istatistiklerinde sayısal verilere ulaşabilmek için
tahmini olarak bir tablo örneği hazırlanmaya çalışıldı. Her bir uçuş için girilen bilgiler tabloya
girildiğinde otomatik olarak toplama etki etmektedir. Uçuşlar iç hatlar dış ve hatlar olarak ayrı ayrı
kategorilendirilmektedir. Uçuş sayılarının yolcu sayılarına oranı da aynı yolla hesaplanabilmektedir.
Gecikmelerde maliyet hesaplamaları dış hatlarda iç hatlara oranla hesaplanan vergiler, ödemeler döviz
cinsinden olduğu için farklı olmak zorundadır. Hesaplamaları etkileyen diğer unsurlara burada
değinilmeyecektir.
Aşağıdaki tablodaysa gecikme sebeplerinin her biri birer madde halinde ele alınmaktadır. Sayısal
değerleri gecikme gerçekleştikçe karşısındaki kutucuğa işlenmekte daha sonra girilen rakamın toplama
oranı hesaplanabilmektedir. Tüm verilerin her bir gidilen destinasyon (ADA (Adana), SAW (Sabiha
Gökçen) ADB (Adnan Menderes ) VAN (Ferit Melen) gibi veya BER (Berlin) FRA (Frankfurt) ayrı
ayrı düzenlenmesi gerekmektedir Bu analiz havayolu şirketinin gecikme konusunu ölçümlemesine
yaradığı gibi süreci yönetme konusunda da fayda sağlamaktadır. Zira ‘’ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol
edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz’’ der Peter Drucker. Diğer faydasıysa geçmiş
dönemin istatistikleri ve verileri bir sonraki yılı planlarken fikir vermekle birlikte karşılaşabilinecek
olası zararlara amortisman ayırma fırsatı vermektedir. Olası gecikmelere önlem almaya faydasıysa
ekonomik olarak bir öngörü sağlamaktadır. Şirketin ekonomi planlamasında önemli etkiye sahip olan
bu veriler tahmini kar ve zarar hesaplamalarına da etki etmektedir. Bahsetmemiz gereken diğer bir başlık
ise gecikme süreleri 1-15 dakika veya 16-29 dakika 30-59 dakika (bu konuya uçuş planlama ekibinin
notları içerisinde bahsetmiştik. Uçuş planlama ekipleri mevcut gecikmeleri kategorik olarak ayırıp
tolöre edilebilen ve edilemeyecek kadar uzun olarak ayırmışlardı. Tolöre edilemeyecek kadar uzun olan
gecikmeler konusunda başka bir havayolu şirketinin uçağının kiralanması ya da başka bir uçuşun iptali
gibi çeşitli çözüm önerileri ortaya konulabilmektedir. Bu önemli gerekçelerle de gecikme süreleri kendi
içlerinde kategorik olarak ayrılmaktadır.
Gidilen destinasyon bazında tutulan notlarsa gecikmenin kök sebebi havalimanı otoritesinden
kaynaklanıyorsa mevcut yönetime bahsi geçen notları iletmek, konu bazında sürdürülebilir iyileşmeler
sağlamak, tazmin yoluna gitmek gibi imkanlarda sağlamaktadır. Hava yolu çalışanlarından
kaynaklanıyorsa şirket içinde hizmet içi yazılarla, eğitimlerle, bilgilendirme toplantılarıyla probleme
çözüm önerisi üretmeye çalışılmaktadır. Hava yolları şirketleri hizmet aldıkları diğer yer işletmeleriyle
bahsi geçen istatistiklerin kendilerini ilgilenen kısmını paylaşarak gecikme oranlarını azaltmaya
çalışılmaktadırlar. Diğer bir başlık olarak bahsi geçen istatistiklerin sivil havacılık genel müdürlüğünün
ilgili birimleriyle paylaşarak ülkenin Milli Havacılık faaliyetlerinde sürdürülebilir iyileşme sağlamaya
çalışılmaktadır. Bahse değer diğer bir konu başlığı ise ülkede mevcut havayolları şirketleri kendi
istatistiklerini uluslararası havacılık şirketine (Eurocontrol) göndererek toplam olarak tüm Avrupa’nın
yanı sıra ülkenin gecikme istatistiği de ortaya çıkmaktadır. Bu durum ülkeler arası havacılık
organizasyonlarının birbirleriyle olan iyi ilişkilerinin gelişmesine, ortak problemlerin çözümüne hep
beraber bir alternatif çözüm üretme konusunda fikir birliğine itmektedir. Bahsi geçen birliktelik
COVİD-19 gibi olağan dışı gelişen süreçlerde ortak karar alma ve ortak kararların ivedilikle
uygulanmasına ayrıca fırsat vermektedir. Son tahlilde bir ülkede 5 uçaklı operasyon ile 500 uçaklı
operasyon yürüten havayolları paydaşları ortak bir paydada buluşmak zorundadır. Tabiki bu sürecin
başrolünde bulunan ve hizmeti talep eden yolcuları gecikme konusunda bilgilendirmeli ve tüm ülkeler
bazında uçma kültürü oluşturmak zorunludur.
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Tablo 2 mevcut bilgiler ışığında incelenmelidir.

Tablo 2. Gecikmeye Sebebiyet Veren Unsurlar
Gecikme sebepleri

EKİPLERİN
GECİKME
SÜRELERİ
NE ETKİSİ

Toplam
Kabin memurları
Pilotlar
Uçuş
planlama
çalışanları
Ekip Planlama
çalışanları
Genel toplam
toplam

HANDLING
FİRMALARINDAN
KAYNAKLANAN
OLASI
GECİKMELER

Uçağa
doküman
getirilmesi
Sağlık problemleri
Loading/ unloading
problemleri
Kural dışı davranan
yolcu
Özel
durumlu
yolculardan
Ramp handling
Fuelling/defueling
temininden
kaynaklanan
Genel toplam
Toplam

OPERATIONAL
CONTROLDEN
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Diversion ve
değişiminden
kaynaklanan

rota

Adet
sayı

115
dk

1629dk

3059dk

60119
dk

120179dk

180 Gecikmeye
dk olan
etki
oranı

KAYNAKLANA
BİLECEK
GECİKMELER

Apron
yoğunluğu

trafik

Block time
Operasyonal
durumlar
slot
Hava şartları
Genel Toplam

TİCARİ
PAZARLAMA
HATALARINDAN
KAYNAKLANAN

toplam
Fazla koltuk satışı
Fazla rezervasyon kabul

UÇAK EKİPMAN

Toplam

RINDAN

Teknik arızanın giderilme
süresi

KAYNAK
LANABİLEN
GECİKMELER

Kırılan bozulan parça temin
süresi
Genel Toplam
Toplam

DİĞER

Devlet büyükleri iniş kalkış
önceliği
İmmigrations sığınma olayı

SEBEPLERDEN

Uçak içi temizleme süresi
Havalimanında
temizleme süresi

KAYNAKLANAN

kar,buz

Gümrükle ilgili problem
Uçak rotation değişim

GECİKMELER

Uçak dışı buz temizleme
sırası bekleme
Gidilecek havalimanındaki
hava şartları
Havalimanı çalışanı grevi
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Uçuştan vazgeçen yolcu
Havalimanı bagaj yükleyici
eksikliği
Catering
eksikliği

yükleme

Havalimanı
yetersizliğinden

çalışan
kapasite

Genel toplam

SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışmanın amacı doğrultusunda; mevcut analizleri, belgeleri ve kaynakları inceledikten sonra
gecikmenin önüne geçilebilir bir süreç olduğu sonucuna varılmaktadır. Gecikme süreci özellikle
Eurocontrol ve IATA menşeli istatistik ve tablolarla ortaya konulduğu üzere birçok sebepten ortaya
çıkmaktadır Konuyla ilgili yazın taraması, Havalimanlarının ve hava sahalarının etkin kullanılabilmesi
ve yapılan yatırımların verimli bir şekilde hizmetten faydalanan kişilere katkı sunabilmesi için öncelikle
gecikme sürecinin varlığı ve nedenleri hakkında bir bilinçlilik düzeyinin oluşmasını gerektirmektedir.
Bundan sonra atılacak adımlar hem teknik hem yasal düzenlemelerden oluşmaktadır. Gecikme
prosesinin tüm paydaşları öncelikle bir iş bölümü yapmakı suretiyle ardışık paydaşlarının işlerini
kolaylaştırmalıdır. Bu süreçte tüm havayolu çalışanlarına ve müşterilere de belirli roller düşmektedir.
Bu süreçlerde çalışanlardan beklenen Profesyonel sorumluluk ve iş etiği davranışları ile gecikmeye yol
açabilecek potansiyel kaynakları azaltmaktır.
Bütüncül bir Havalimanı Organizasyonu ve Havacılık Yönetimi bakımından Hava sahasının, hava
araçlarının ve havalimanı binalarının etkin, verimli, ülkeye ekonomik olarak katkı sunan birer araç
olduklarının bilinmesi önemlidir. Bunun bilinmesi ile kendi iş hayatlarında özel hayatlarında
zamanlamanın önemini bilen zamanın nakitle eşdeğer kılındığı şu dönemde bulunduğu tüm süreçlerde
bu durumun bilincinde davranarak kendilerini ailelerini bu bilinçle yetiştirerek yola çıkılması; Temel ve
önemli adımların ilkini oluşturmaktadır. Bununla birlikte hava yolları araçlarını kullanan yolcuların
istedikleri yere zamanında istedikleri hızda ulaşabilmeleri ulaştıkları yerlerde Türk ekonomisine olumlu
katkı sunabilmeleri ve\veya aileleri ile keyifli vakit geçirebilmeleri ve değer yaratabilmeleri için uçak
bileti alımı esnasında kendilerine verilen bilgileri belgeleri okuyarak, anlayarak, zamana dikkat ve riayet
ederek kendilerine yapılan yönlendirmeleri dikkate alarak ulaşacakları yerlere gidebilmeleri için
yardımcı olan tüm paydaşlara yardım ederek son tahlilde amaçlarına ulaşmak için zamanı doğru
değerlendirmeleri gerekmektedir.
Bu çalışma araştırmaya başlanma motivasyonu itibariyle esasen bir havacılık ve havalimanı kullanımı
konusundaki bir müfredatın orta dereceli okulların müfredatına ithal edilmesini de önermektedir. Bu
suretle havalimanı tanıtımı ve havalimanı ile uçuş süreçleri konusundaki yolcu farkındalığı bireylerde
çok erken yaşlarda tesis edilebilecektir. Türk Hava sahasının, havalimanlarının, hava araçlarının alt yapı
tesislerinin ve sektörde çalışanların emeğinin verimli kullanılması neticede Türk sivil havacılığının
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vizyonuna tesir edecektir. Bu çalışmanın gelişme bölümünde sunulan standartlara ve çıktıların
ulaşılabilmesi tüm paydaşların Havayolu Yolcu Taşımacılığı Tedarik Zincirinde zincirin hem paydaşı
hem de memnuniyeti hedeflenen bir müşteri olan yolcuların da sürecin içerisine dahil olmasıyla
mümkündür. Bu çalışmanın Havacılık Yönetimi bilimine teori üreten ve sektörde uygulayıcı olanlar
yanında, kamu bürokrasisine de dikkate çektiği sorunlar bağlamında bir farkındalık yaratması
umulmaktadır.

KAYNAKÇA
(IATA) Standard IATA Delay CodesAHM730 (Erişim tarihi: 13.08.2021)
ÖZTÜRK,
Yaşar,
“Havayolu
Taşıyıcısının
Gecikmeden
Doğan
Sorumluluğu”,
http://www.gokyuzuhaberci.com/yazar-yasar-ozturk/330-havayolu-tasiyicisiningecikmeden-dogansorumlulugu
KIRMAN, Ahmet, (1990) Havayolu ile Yapılan Uluslararası Yolcu Taşımalarında Taşıyıcının
Sorumluluğu, Ankara, s.96.
USLU Suat, (2009). Uçuş Gecikmeleri ve Havayolu İşletmelerinin Maliyetleri Üzerindeki
Etkileri. Verimlilik Dergisi, (4), 115-126.
http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/yolcular_icin/yolcu_haklari_brosur.pdf.
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Trudności Diagnostyczne Wśród Pacjentów
Onkologicznych- Prezentacja Przypadku
Lek. Med. Karolina ROGALA
Katedra i Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi we Wrocławiu, Poland

Abstrakt
W pracy zaprezentowano przypadek młodej, 35-letniej pacjentki z zaawansowanym nowotworem krtani
w lokalizacji podgłośniowej, z naciekiem w kierunku tchawicy i na tarczycę, diagnozowanej w tut.
Klinice przed kilkoma laty. Niespecyficzne objawy i niejednoznaczny obraz kliniczny znacząco
wydłużyły proces diagnostyczny. Początkowo pacjentkę leczono z powodu astmy, a następnie
zoperowano z powodu guza tarczycy. Poszerzenie diagnostyki doprowadziło do wykrycia lokalizacji
ogniska pierwotnego i zastosowania adekwatnego leczenia, które zapewniło pacjentce przeżycie do dnia
dzisiejszego.
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Paradoksalne Ruchy Fałdów
Prezentacja Przypadku

Głosowych-

Lek. Med. Karolina ROGALA
Katedra i Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi we Wrocławiu, Poland

Abstrakt
Zaburzenia oddychania są jednym z najczęstszych powodów konsultacji laryngologicznych w trybie
ostrodyżurowym. Mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia pacjenta. W pracy zaprezentowano
przypadek młodej, 20-letniej pacjentki, przywiezionej na SOR przez Zespół Pogotowia Ratunkowego.
Po zbadaniu pacjentki, przeanalizowaniu wyników badań laboratoryjnych, obrazowych, konsultacji
neurologicznej i psychiatrycznej zdiagnozowano paradoksalną ruchomość fałdów głosowych.
Przypadłość ta nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla życia pacjenta. Jest dość rzadko opisywana.
Dotyczy głównie młodych, ambitnych, labilnych emocjonalnie kobiet. Wdrożenie ćwiczeń
oddechowych, relaksacyjnych i psychoterapii przynosi zdumiewające efekty terapeutyczne, co
obserwowano również u naszej pacjentki.
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Stratejik Yönetim ve Lojistik Yönetimi:
Porter’in Değer Zinciri Analizi Merkezli Bir
Bakış
Ramazan ERTURGUT
Prof. Dr., Akdeniz University, Turkey. E-mail: rerturgut@akdeniz.edu.tr

Artuğ Eren COŞKUN
Arş. Gör., Akdeniz University, Turkey. E-mail: erencoskun@akdeniz.edu.tr

Öz
Günümüz işletmeleri, tüm iş süreçlerini yüksek katma değerli hale getirebilmek, ortalamanın üzerinde
kar elde ederek ve kendine özgü yetenekler geliştirerek rakiplerine üstünlük sağlamak ve uzun dönemde
yaşamını sürdürmek zorundadır. İşletmelerin rekabetle baş etmek adına somut kaynaklarına odaklandığı
geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığı görüşten hareketle Porter’ın Değer Zinciri Analizi (DZA),
işletmelere ve müşterilerine değer yaratacak kaynak ve yeteneklerin açığa çıkarıldığı tüm faaliyetleri ele
alan içsel bir analizdir. DZA bu bağlamda, satın alma ve tedarik sürecinden başlayarak satış sonrası
hizmetler ve tersine lojistik faaliyetleri de dahil olmak üzere lojistik faaliyetlerin tamamıyla doğrudan
ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı, DZA ile lojistik faaliyetler arasındaki bağıntıya değinerek DZA’nın
lojistik faaliyetlerde meydana getirdiği dönüşümlerin lojistik faaliyetlere katkılarının neler olduğunun
ortaya konmasıdır. Bu amacı gerçekleştirmek adına nitel araştırma deseninden faydalanılarak çeşitli veri
tabanlarında yayınlanan akademik çalışmalara ulaşılmış ve detaylı bir literatür okuması yapılmıştır.
Araştırma sonuçları, DZA’nın dayanak noktasını oluşturan Kaynak Temelli Teori’nin özellikle son
yıllarda lojistik alanında yayınlanmış olan birçok çalışmanın teorik altyapısını oluşturduğunu
göstermiştir. DZA’nın, kalite yönetimi anlayışı, yalın ve çevik lojistik, etkin paketleme, çapraz sevkiyat,
tam zamanında üretim ve teslimat (just-in-time) gibi lojistik faaliyetlerin kalitesine ve performansına
etki eden birçok stratejinin ortaya çıkmasında katkısı olduğu sonucuna varılmıştır. Nihayetinde bu
çalışmada, Porter’ın Değer Zincir Analizi’nin lojistik faaliyetler üzerinde neden olduğu değişim ve
gelişimler incelenmiş olup lojistiğin hangi faaliyetlerinde ne gibi stratejilerin uygulanarak rekabet
avantajına sahip olunabileceğine değinilmiştir. Bu yönleriyle çalışmanın, sektördeki uygulayıcılara ve
gelecekteki bilimsel çalışmalara katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimler: Stratejik Yönetim, Porter, Değer Zinciri Analizi, Lojistik Yönetimi
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GİRİŞ
Herhangi bir ticari organizasyonun birincil amacı, tüm paydaşlarına “Değer” yaratmak ve sunmaktır.
Yoğun rekabet ortamında birbirleriyle rekabet ederek yaşam sürelerini uzatma çabası içerisindeki
işletmeler tüm faaliyetlerinde katma değere sahip farklılaştırılmış iş süreçleri yaratmak için büyük uğraş
içerisindedir (Porter, 1985). Müşteriye değer sunmak ve tüm paydaşları için sürdürülebilir değer
yaratmak, dünya çapındaki tüm ticari organizasyonların odak noktası olmuştur (Mohammed ve diğ.,
2008). Etkili bir değer zinciri, müşterileri memnun etmek için duyarlı, uygun maliyetli ve eksiksiz
olmalıdır (Ganeshan ve Harrison, 2004).
Lojistik, kapsamı ve rolü itibariyle özellikle son yıllarda rekabet avantajını göz önünde bulundurarak
büyük bir hızla değişim göstermektedir (Sum ve diğ., 2001). Günümüz lojistik işletmeleri, somut
kaynaklarına odaklanarak üretim, taşıma, depolama, dağıtım gibi faaliyetlerinde maliyet düşürücü
hamlelerle karını maksimize etme amacının çok ötesine geçmiştir. Kaynak temelli bakışı esas alıp iç ve
dış müşteri memnuniyetine ve rekabet avantajına odaklanarak soyut yeteneklerini de gün yüzüne
çıkarmaya yönelik hamleler yapmaları zorunlu hale gelmiştir (Stock ve Lambert, 2001; Christopher,
1993; Rugman and Verbeke, 2002). Bu bakımdan müşteri memnuniyetini sağlayacak ve müşteri
ilişkilerini uzun soluklu hale getirecek değer kavramının benimsenerek faaliyetlerin yürütülmesi büyük
önem taşımaktadır (Walters ve Jones, 2001).
Bu çalışmanın amacı, değer zinciri analizi ile lojistik faaliyetler arasındaki bağıntıya değinerek değer
zinciri analizinin lojistik faaliyetlerde meydana getirdiği dönüşümlerin ve müşteri memnuniyeti ile
rekabet avantajı yaratacak stratejilerin neler olduğunun saptanmasıdır. Porter’in ünlü Değer Zinciri
Analizi temelinde lojistik açıdan bir bakış sunulması ve lojistik faaliyetlerin başarısını artıran
stratejilerin bu perspektifle belirlenmesi bu araştırmanın önemini ortaya koymaktadır.

DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ
Değer kavramının 1863 yılında ilk defa Marx tarafından kullanıldığı görülmektedir. Marx, iş gücünün
bir ürüne/ mala dönüşmesini sağlayan şey ne ise değerin o olduğunu söylemektedir (Marins, 2008: 12).
Değer kavramı, firma sahiplerinin sundukları mal ve hizmetler karşılığında alıcıların ödemeye razı
oldukları miktar olarak açıklanmaktadır (Porter, 1985: 45). Değer toplam gelir ile ölçülebilir ve firma
ürün talep fiyatının ve firmanın satabildiği birimlerin yansımasıdır. Eğer ortaya konan değer, firmanın
ürün üretmek için katlandığı maliyetlerin üzerindeyse firmanın kârlı olduğu söylenmektedir. Her bir
jenerik stratejinin asıl hedefi bu yolla alıcılar için yaratılan değerin maliyetlerin üzerinde olmasını
sağlamaktır. Değer yaratmak stratejik bir amaç olup, rekabet analizinde kritik bir bileşen olarak yer
almaktadır (McGee, 2014: 1).
Değer zinciri analizi, kuruluşların rakipleri karşısında nasıl rekabet avantajı elde edeceklerini
anlamalarına yardımcı olan, maliyet yaratan ve müşteri değeri yaratan faaliyetler bütünüdür. Değer
zinciri analizinde, ürün ve hizmetlerin faaliyetler ya da oyuncular arası her bir aktarımında değer
kazandığı varsayılır (Porter, 1985; Hellin ve Meijer, 2006). Kaplinsky ve Morris (2000) değer zinciri
analizinin genel bir görüntüsünü Şekil 1’deki gibi ortaya koymuştur. Şekil 1’den de anlaşılacağı gibi,
üretim bir dizi katma değerli halkadan yalnızca birini oluşturmakta olup zincirin her bir halkasında
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çeşitli faaliyetler yer almaktadır. Genellikle değer zinciri dikey yönlü olarak tasvir edilse de zincir içi
bağlantılar çoğunlukla iki yönlüdür.

Üretim
Tasarım ve Ürün
Geliştirme



İçsel Lojistik



Dönüşüm



Girdi



Paketleme

Pazarlama

Tüketim / Geri
Dönüşüm

Şekil 1. Değer Zincirinin Genel Bir Görüntüsü
Kaynak: (Kaplinsky ve Morris, 2000: 4)

Porter (1985) değer zincirini öncelikli ve destekleyici faaliyetler olarak iki grupta ele almıştır. Öncelikli
faaliyetleri tedarik lojistiği, operasyonel faaliyetler, sevkiyat lojistiği, satış ve pazarlama ve hizmetler
olarak 5’e ayırmıştır. Tedarik lojistiği malzeme taşıma, depolama, envanter kontrolü, nakliye gibi
faaliyetleri kapsamaktadır. Makineye dayalı faaliyetler ile montaj, paketleme, test ve bakım faaliyetleri
operasyonel faaliyetler olarak açıklanmıştır. Sipariş işleme, depolama, taşıma ve dağıtım faaliyetleri
sevkiyat lojistiği, reklam, promosyon, satış, fiyatlandırma ve kanal yönetimi faaliyetleri ise satış ve
pazarlama kapsamına girmektedir. Kurulum faaliyetleri, servis, yedek parça yönetimi ve diğer tüm
destek faaliyetleri ise hizmet faaliyeti altında ele alınmıştır. Porter (1985)’ın değer katan faaliyetleri ele
aldığı diğer grup destekleyici faaliyetlerdir. Destekleyici faaliyetlerden ilki firma altyapısıdır ve genel
yönetim faaliyetleri ile planlama, finans, hukuk, yatırımcı ilişkileri konularını kapsamaktadır. Bir diğer
destekleyici faaliyet işe alım, eğitim, terfi, ödül sistemleri faaliyetlerinin yürütüldüğü insan kaynakları
yönetimidir. Ar-Ge faaliyetleri, ürün tasarımı, otomasyona dayalı işlemler ve bilgi teknolojilerinin etkin
kullanımını teknoloji geliştirme, hammadde satın alma, mülk kiralama, tedarikçi sözleşme görüşmeleri
ise satın alma faaliyeti olarak destekleyici faaliyetler altında incelenmiştir.

YÖNTEM
Bu çalışmada nitel araştırma deseninden faydalanılarak çeşitli veri tabanlarında yayınlanan akademik
çalışmalara ulaşılmış ve detaylı bir literatür okuması yapılmıştır. Genel olarak lojistiğe yönelik
konuların değer zinciri perspektifinde araştırıldığı çalışmalar sistematik olarak incelenmiş ve değer
zinciri analizinin lojistiği hangi noktalarıyla ele aldığına ulaşılmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte
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lojistik faaliyetlerin daha katma değerli hale getirilmesi amacıyla ortaya konan stratejilerin neler
olduğunun belirlenmesi amacıyla detaylı okumalar yapılmış ve kalite yönetimi anlayışı, yalın ve çevik
lojistik, etkin paketleme, çapraz sevkiyat, tam zamanında üretim ve teslimat olmak üzere 5 adet
stratejiye ulaşılmış ve lojistik faaliyetlerin etkinliğine, müşteri memnuniyetine ve işletmelerin rekabet
avantajına en çok etki eden bu stratejilerin her biri detaylıca araştırılmıştır.

DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ BAKIMINDAN LOJİSTİĞE BİR BAKIŞ
Ulaştırma, depolama ve dağıtım, stok, satın alma, üretim, elleçleme, ambalajlama, paketleme, tersine
lojistik, planlama ve tasarlama, yer seçimi, sipariş ve talep, sigorta ve gümrük işlemleri, müşteri
hizmetleri ve bilgi ve enformasyon faaliyetleri lojistik faaliyetler olarak gösterilmektedir (Erturgut,
2016). Bu faaliyetler ile değer zinciri analizinin konu edindiği faaliyetler bir arada değerlendirildiğinde,
işletmelere değer katacak ve onlara rekabet avantajı kazandıracak öncelikli ve destekleyici faaliyet
gruplarının her ikisinin de lojistik faaliyetler ile yüksek bağlantı içerisinde olduğu görülmektedir.
Örneğin, öncelikli faaliyet grubunda yer alan tedarik lojistiği, operasyonel faaliyetler, sevkiyat lojistiği,
satış ve pazarlama faaliyetleri ile kurulum, servis, yedek parça yönetimi gibi hizmetler lojistikle
doğrudan ilişkilidir. Bir lojistik faaliyet olan satın alma faaliyeti ise değer zinciri analizinde destekleyici
faaliyetler grubunda yer almaktadır.

DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ İLE İLİŞKİLENDİRİLEN LOJİSTİK STRATEJİLER
Perakende, bilgisayar ve diğer birçok sektör için lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, işletmelerin
başarısını belirlemede en önemli faktörlerden biridir. Zara, Hewlett-Packard ve Dell Computers, WalMart gibi firmaların uyguladığı başarılı tedarik zinciri stratejileri sayesinde birçok yönetici lojistik
yönetiminin iş stratejilerinde oynadığı kritik rolü daha fazla fark eder olmuştur. Bu nedenle yürütülen
faaliyetlerin sürdürülebilir performansına katkı sağlayan ve onlara doğrudan değer katma potansiyeline
sahip lojistik stratejilerin, yönetimsel stratejilere dahil edilmesi günümüz işletmeleri için çok önemli bir
zorunluluktur (Bhatnagar ve Teo, 2009).
Geleneksel depolamadaki en pahalı işlemleri elimine ederek birçok operasyonel faaliyeti hızlandıran ve
maliyetleri düşüren çapraz sevkiyat, işletmelere rekabet avantajı kazandıran en önemli lojistik
stratejilerinden biridir (Galbreth ve diğ., 2008). Çapraz sevkiyatta mallar depolanmadan direkt olarak
dağıtım merkezine ulaştırılır ve bu merkezde bulunan araçlarda ürün birleştirme (konsolidasyon)
işlemleri gerçekleştirilerek en kısa sürede sevkiyatın başlatılması sağlanır (Stock ve Lambert, 2001).
Depolanan ürün miktarını azaltmak, envanter dönüşlerini artırabilir, böylece envanter taşıma
maliyetlerini azaltabilir ve ürünlerin müşteriye akışını hızlandırabilir. Daha az envanter, ürünlerin
taşınması ve depolanması için daha az alan, ekipman ve işgücünün yanı sıra ürün hasarı ve eskime
riskinin azalması anlamına da gelmektedir (Galbreth ve diğ., 2008). Ürünlerin oldukça kısa bir sürede
yönlendirilmesini sağlayan bu strateji lojistik faaliyetlerin yüksek performansla yürütülmesini elverişli
kılan oldukça önemli bir stratejidir (Stock ve Lambert, 2001).
Tedarik zinciri süreçlerine ve lojistik faaliyetlere doğrudan değer katma potansiyeline sahip bir diğer
strateji etkin paketlemedir. İşletmelerin ciddi maliyet kalemleri arasında yer alan paketleme ürünleri
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yalnızca korumakla kalmayıp etkin kullanımında pazarlama ve lojistik faaliyetlerine büyük katkı
sağlamaktadır (Tanyaş ve Düzgün, 2014: 17). 90’ların sonlarına doğru Avrupa Birliğinin
sürdürülebilirlik konusunda attığı adımlar yenilikçi biyopolimerlerin kullanımı yani paketlemeye
verilen değeri büyük ölçüde artırdı. Daha sonra ABD daha hafif malzemelerle paket üretmeye başladı.
21. yüzyılın başlarında Avrupa Birliği standartlarının da etkisiyle en az sera gazı üreten malzemeler ile
en yüksek değere sahip paketler üretilmeye başlandı (Sand, 2010). Paketlerin kolayca açılır kapanır
şekilde dizayn edilmesi ve daha bir çok inovatif özelliği faaliyetlerin hızını artırmakta, bir bakıma
ürünler müşterilere daha kısa sürede ulaşmakta ve sonucunda müşteri memnuniyeti artmakta ve
işletmeler rekabet avantajına sahip olmaktadır (Saghir, 2004: 3).
Amaca hizmet etmeyen tüm süreçlerin bertaraf edilmesiyle değer zincirinin ortaya çıkmasına imkan
sağlayan bir diğer strateji yalın ve çevik lojistiktir. Yalın ve çevik lojistik ingilizce literatüründe yalın
anlamına gelen “lean” ve çevik anlamına gelen “agile” kelimelerinin bir araya getirilmesiyle “leagile
logistics” şeklinde kavramlaştırılmıştır. Tanyaş (2015: 30) kavramın temel odağını, gereksiz olan tüm
iş süreçlerinin (mudanın) bertaraf edilerek müşteri talebinin en hızlı şekilde karşılanması ve bu sayede
değer zincirinin açığa çıkarılması şeklinde belirtmiştir. Agarwal ve diğ. (2006: 211-212), özellikle
talebin tahmin edilebilir olduğu durumlarda mudanın yok edilmesi amacıyla geliştirilecek tüm
stratejileri yalınlık ile ilişkilendirmiştir. Çevikliğin ise operasyonel süreçleri hızlandırması bakımından
talebin öngörülemediği durumlarda daha fazla yarar sağlayabileceğini belirtmiştir. Her türlü talep
belirsizliklerine karşı öngörü planlarının oluşturulduğu yalın ve çevik lojistiği bir araya getiren yeri ise
birleştirme noktası (decoupling point) olarak tanımlamıştır.
Literatürde değer zinciri analiziyle ilişkilendirilen en önemli lojistik stratejilerden bir diğeri tam
zamanında üretim ve sevkiyat yaklaşımıdır. Toyota’nın uygulamaya geçirmesiyle tanınan bu strateji,
işletmelerin sipariş ettiği ürünlerin, tam zamanlı olarak en kısa sürede son noktasına ulaştırılması esasına
dayanmaktadır (Yılmaz, 2010). Yaklaşımın temeli, işletmenin sadece ihtiyaç duyulanı, ihtiyaç
duyulduğunda ve ihtiyaç duyulan miktarda üretmesidir. İşletmeler bu yaklaşımda çekme sistemi
prensibini benimsemektedir. Yani müşteri talebi tahmin etmek yerine siparişler doğrultusunda müşteri
isteklerine göre üretim gerçekleştirilir. Müşteri memnuniyetine doğrudan katkı sağlayan tam zamanında
üretim ve sevkiyat yaklaşımı değer zincirinin önemli parçalarından bir tanesidir (Radisic, 2009).
Değer zinciri analizi ile ilişkilendirilen bir diğer strateji kalite yönetimi yaklaşımıdır. Kalite yaklaşımı
“müşterilerin ürün ve hizmetlere karşı beklentilerinin karşılanması ve hatta beklentilerinin ötesine
ulaşılmasıdır” şeklinde tanımlanmaktadır. İlk olarak 1930’lu yıllarda akademik düzeyde araştırılmaya
başlanan kalite yönetiminin yönetim alanında popülerlik kazanması 90’lardan sonra gerçekleşmiştir.
(Erturgut, 2015: 46; Koçel, 2018: 388). Kalite yönetiminin ayırt edici unsurlarından birisi değer zinciri
süreçlerinin sürekli ve sistematik olarak analiz edilmesi ve tespit edilen noktalarda iyileştirmelerin
yapılmasıdır (Popescu ve Dascalu, 2011). Yaklaşımın temel amacı pazarda değer yaratmak ve ara ve
nihai müşterilerin memnuniyetini sağlamaktır (Robinson ve Malhotra, 2005). PUKÖ çevrimi, beyin
fırtınası, histogram, benchmarking, akış diyagramı, sebep sonuç diyagramı, pareto analizi, kalite
çemberleri gibi teknikler kalite noktasında farkındalıklarını artırmak isteyen işletmeler tarafından sıkça
uygulanmaktadır (Erturgut, 2015).
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SONUÇ
Bu araştırmada Porter’in Değer Zinciri Analizi lojistik faaliyetleri hangi açıdan ele aldığı ve değer
yaratan lojistik faaliyetlere yönelik ne tür stratejilerin geliştirildiği ortaya konulmuştur. Öte yandan
çalışma, değer zinciri analizinin dayanak noktasını oluşturan Kaynak Temelli Teori’nin özellikle son
yıllarda lojistik alanında yayınlanmış olan birçok çalışmanın teorik altyapısını oluşturduğunu
göstermiştir. Araştırma bulgularında değer zinciri analizinin, kalite yönetimi anlayışı, yalın ve çevik
lojistik, etkin paketleme, çapraz sevkiyat, tam zamanında üretim ve teslimat gibi operasyonel lojistik
faaliyetlerin kalitesine ve performansına etki eden birçok stratejinin ortaya çıkmasında katkısı olduğu
sonucuna varılmıştır. Nihayetinde bu çalışmada, Porter’in Değer Zincir Analizinin lojistik faaliyetler
üzerinde neden olduğu değişim ve gelişimler incelenmiş olup lojistiğin hangi faaliyetlerinde ne gibi
stratejilerin uygulanarak rekabet avantajına sahip olunabileceğine değinilmiştir. Bu yönleriyle
çalışmanın, sektördeki uygulayıcılara ve gelecekteki bilimsel çalışmalara katkı sağlayacağı
değerlendirilmektedir.
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Abstract
Organizational structure of corporations, which have been creating efficiency for two centuries already,
are the base of world economies especially within the private sector. Ever since Adam Smith claimed
the division of labour based on skills and knowledge would create efficiency, we have seen corporations
divide jobs in a structured way. After the latest Kosovo war, we have seen the rise of new corporation
her as well. Division of labour based on abilities and skills has helped those Kosovo corporations
establish themselves. To understand how much Kosovar society knows the organizational structure of
corporations, we have conducted a qualitative and quantitative analysis within a random group of
employees over the age of 22. This research aims to understand if employees within the private sector
in Kosovo have more knowledge of organizational structure of corporations compared to employees
within the public sector. 28 randomly selected individuals have answered our survey, and results show
that the private and public sector employees have no difference in their knowledge around organizational
structure of corporations. These results come from descriptive, frequency and correlations analysis. The
public sector has borrowed the organizational structure from the private sector; hence we observe no
difference among the two sectors. In recent times, world academics continue to emphasize that the
organizational structure is not the most efficient way of working in a corporate setting.
Key words: Organizational, Structure, Corporations, Private, Public
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Öz
Cafer Cabbarlı, yeni dönemin ideolojik ve estetik çelişkilerini eserlerine derinden yansıtan, olağanüstü
yetenekli biridir. Azerbaycan muhacir basınının önde gelen yazarlarından biridir. Aynı zamanda,
çelişkili tarihsel aşamaların değiştiği bir dönemde, sosyal adaleti, devlet sorunlarını, milli ve manevi
değerleri dramatik heyecan ve sanatsal düşüncede eylem biçiminde sunabilen, ulusal bağımsızlığın önde
gelen isimlerinden biriydi. Uzun yıllardır sürgünde faaliyet gösteren basında, eserinin tarihi hafızasında
yer alan acı olaylar modern bir bakış açısıyla değerlendirilmiş ve farklı tarihsel dönemler çağrışımsal
olarak gösterilmiştir. Olaylara özel bir perspektiften bakabilmesi onu aynı zamanda ulusal bağımsızlık
hareketinin önde gelen temsilcilerinden biri haline getirdi.
Bolşevikler, Birinci Dünya Savaşı sırasında Çarlık hükümetinin ekonomik ve siyasi zorluklarından
yararlanarak silahlı bir ayaklanmayla iktidarı ele geçirdiler. İmparatorluğun eteklerinde, bir dizi ulus
bağımsızlıklarını ilan etti. Azerbaycan da ulusal egemenliği için büyük bir siyasi mücadeleye
girişti.Genç Cafer Cabbarlı da bu egemenlik misyonuna katıldı.
Herkes kariyerine kendi hedefleriyle başlar. Bu, sanatçının yarattığı şu veya bu eserin elbette amacının,
inançlarının, yaşam ilkesinin somut bir tezahürü olarak göründüğü anlamına gelir. Yani yazar yaratıcı
bir insan olduğu için yaşadığı dönemin sosyo-felsefi, sanatsal ve düşünsel yükünün taşıyıcısı olur.
Azerbaycan'ın Bolşevikler tarafından ilhak edilmesinden sonra, Cabbarlı'nın eserleri olayları anlatır ve
yazarlığı bakımından benzersizdir. Yazarın “1905-ci ildə”, “Aydın”, “Oqtay Eloğlu”, “Od gəlini” gibi
eserleri ile zaman ve mekanın betimlenmesinde sosyalist gerçekçilik denilen sanatsal yöntemde,
karmaşık sosyo-politik olaylarda, farklı millet ve sınıfların temsilcilerinde gerçek bir sanatsal keşif elde
etmiştir. Bu eserlerde, milli şuur haklarının ihlal edilmesine, servetin yağmalanmasına karşı protesto
işaretleri, yazarın hedefi gibi dikkat çekmektedir. Cabbarlı, yakın tarihi geçmişi doğru değerlendirmiş
ve bu alanda yüksek ideolojik başarı elde etmiştir. Bu nitelikler, uzun yıllardır M.Rasulzade,
M.B.Memmedzade, M.Türkagül, A.Yurdsever gibi Azerbaycan muhacir basınının önde gelen
temsilcilerinin dikkatinden kaçmamıştır.
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Makale, “Azərbaycan”, “İstiqlal”, “Açıq söz”, “Qurtuluş”, “Haqqın səsi”, “Odlu yurd”, “Azəri türk” ve
başka muhacir basınının faaliyetlerini, Azerbaycan edebiyatına hakimiyet meselelerinin yanı sıra
Cabbarlı'nın eserinde vatandaşlık meselesini, özgürlüğü ve yazarın göçmen bağımsızlarla işbirliğini,
Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesindeki özel yeri ve rolünü incelemektedir.
Anahtar kelimeler: göç, edebiyat, gazetecilik, basın, bağımsızlık, fikir, sanatsal düşünce

Abstract
Jafar Jabbarli is a person with extraordinary talent, whose work deeply reflects the ideological and
aesthetic contradictions of the new era. He is one of the artists whose name is often mentioned in the
Azerbaijani emigrant press. He was also one of the leading figures of national independence, who was
able to present social justice, problems of statehood, national and moral values in the form of dramatic
excitement and action in artistic thought at a time when conflicting historical stages alternated. In the
press, which has been operating in exile for many years, the painful events in the historical memory of
his work have been evaluated from a modern point of view, and different historical periods have been
shown in an associative way. His ability to look at events from a special perspective also made him one
of the leading representatives of the national independence movement.
Taking advantage of the economic and political difficulties of the tsarist government during the First
World War, the Bolsheviks seized power through an armed uprising. On the outskirts of the empire, a
number of nations declared their independence. Azerbaijan also began a great political struggle for its
national sovereignty. Young Jafar Jabbarli also joined this sovereignty mission.
Every artist begins his work with his own artistic work. This means that this or that work created by the
artist, of course, appears as a concrete manifestation of his artistic work, his beliefs, the principle of life.
That is, because he is a creative person, the artist becomes a carrier of the socio-philosophical, artistic
and intellectual burden of his time. With his works "In 1905", "Aydin", "Ogtay Eloglu", "Bride of Fire"
he achieved a real artistic discovery in the artistic method called socialist realism in the description of
time and space, complex socio-political events, representatives of different nations and classes. . In these
works, the signs of protest against the violation of the rights of national self-consciousness, the plunder
of wealth attract attention as the author's goal. Jabbarli correctly assessed the recent historical past and
achieved high ideological and aesthetic success in this field. These qualities have not escaped the
attention of the Azerbaijani emigrant press and its prominent representatives for many years,
Independents such as M.Rasulzade, M.B.Mammadzade, M.Turkagul, A.Yurdsever noted that the writer
was subjected to pressure and persecution by the Soviet regime, and in his works he connected the events
of different periods.
The article examines the activities of the emigrant press “Azərbaycan”, “İstiqlal”, “Açıq söz”,
“Qurtuluş”, “Haqqın səsi”, “Odlu yurd”, “Azəri türk”, etc. the issues of mastery of Azerbaijani
literature, as well as the issue of citizenship in Jabbarli's work, issues of freedom and the writer's
cooperation with immigrant independents, the special place and role of Azerbaijan in the struggle for
independence.
Keywords: emigration, literature, journalism, press, independence, idea, artistic thinking
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GİRİŞ
Hər bir sənətkar yaradıcılığa öz bədii amalı ilə başlayır. Bu o deməkdir ki, sənətkarın ərsəyə gətirdiyi
bu və ya digər əsər də şübhəsiz ki, onun bədii amalının konkret təzahürü, onun əqidəsi, həyat prinsipi
kimi meydana çıxır. Yəni yaradıcı şəxsiyyət olduğu üçün sənətkar yaşadığı dövrün ictimai-fəlsəfi, bədii
intellektual yükünün daşıyıcısına çevrilir.
Cəfər Cabbarlı “Zəhmət” qəzetinin 1922- ci il 19 iyun nömrəsində çap etdirdiyi “Ədəbi mübahisələr”
adlı məqaləsində yazırdı: “Sənət həyat üçündür, sənət həyatı tərbiyə etmək məqsədini təqib etməli, sənət
həyata yol göstərməlidir.... ən gözəl əsər sənətdə böyük fikirlər ifadə edənlər, insanlığı tərbiyə məqsədi
ilə yazılanlardır”. [Cabbarlı,1922:6] Cəfər Cabbarlı böyük sənətə, şəxsiyyət azadlığına dərin vurğunluq
duyğuları ilə, insanın ağlına və qəlbinə, ona xas olan mənəvi keyfiyyətlərə dərin bir inam və etiqadla
gəlmişdi. Elə gəldiyi gündən də məhz bu vurğunluq, bu inam və etiqad naminə özünün mübarizə
hədəflərini yanılmadan həyatla sənətin, gerçəkliklə bədii fikrin qarşılıqlı dialektikasını məhz belə
müəyyənləşdirmişdi.
Cəfər Cabbarlının yaradıcılığında ədəbi janr və növ məhdudiyyəti olmayıb. Dərin ruhi həssaslıq, bədii
düşüncə çevikliyi, harmoniya duyğusu, varlıq, fikir və söz arasındakı rabitənin möhkəmliyi, xüsusilə,
məzmuna uyğun formanı tapmaq bacarığı, bir sözlə, yüksək və kamil professionallıq, istər şeir olsun,
istər nəsr, istər felyeton, istər ədəbi-tənqid, istər kinossenari, istər tərcümə yaradıcılığının orijinallığını
təmin edən əsas amillərdir.
Azərbaycanın bolşeviklər tərəfindən ilhaqından sonra C.Cabbarlının yazdığı əsərlərdə hadisələrin təsviri
və onlara müəllif mövqeyində özünəməxsusluq müşahidə olunur. Görkəmli tənqidçi Y.Qarayev yazır:
“İctimai gerçəkliyin aktual əxlaqi problemləri, sosialist həyat tərzinin mənəvi axtarışları və ideya
mübarizələri onun üçün həyat materialı, mövzu müasirliyi idi”.[Qarayev, 1988:300]
Ədib “1905-ci ildə”, “Aydın”, “Oqtay Eloğlu”, “Od gəlini” kimi əsərləri ilə zaman və məkanın,
mürəkkəb ictimai-siyasi hadisələrin, müxtəlif millətlərin və təbəqələrin nümayəndələrinin təsvirində
sosialist realizmi adlandırılan bədii metodda əsl bədii kəşfə nail olmuşdu. Bu əsərlərdə milli özünüdərk
hüquqlarının tapdalanmasına, sərvətlərin talan olunmasına etiraz əlamətləri müəllif qayəsi kimi diqqəti
cəlb edir. Ədib cəmiyyətin sosial ab-havasını, bu günün əxlaq və mənəviyyat qatlarını, bəşəri sualproblemləri tarixin və çağdaşlığın ortaqlığı kimi cilalamış, sınanmış səviyyələrdən dəyərləndirmişdir.
Ədibin yaradıcılığı bütövlükdə insanın əsl üzünü, kimliyini ortaya qoya bilən son dərəcə maraqlı bir
ədəbiyyat hadisəsidir. O, bir məşhur fikirdə deyildiyi kimi, ədəbiyyata qəfil və həmişəlik, eyni zamanda
öz haqqı ilə gəldi. İlk növbədə öz kamil, bitkin obrazının arxasınca da unudulmaz obrazlar qalereyasını
gətirdi.

Tartışma
Azərbaycanın Rusiya imperiyası tərəfindən işğal edilməsindən sonra müstəmləkəyə, təzyiqlərə davam
gətirməyən milli istiqlalçılarımız Türkiyədə, Almaniyada, İngiltərədə, İspaniyada, İsveçdə ədəbiyyat
tariximizin müasir mərhələlərini işıqlandırmaq məqsədilə “Azərbaycan”, “Azərbaycan yurd bilgisi”,
“Mücahid”,”Azəri türk”, “Tanıtım”, “İstiqlal”,“Milli birlik”, “Qürbət”, “Ərk”,“Türk izi”, “Odlu yurd”,
“Doğru söz”, “Qurtuluş” və s.qəzet və jurnalların nəşrinə müvəffəq olmuşdular. Adı çəkilən mühacir
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mətbuatı orqanlarında dərc olunan M.Ə.Rəsulzadənin, M.B.Məmmədzadənin, Ə.Cəfəroğlunun,
C.Hacıbəylinin, Ə.Yurdsevərin, M.Türkəqulun, F.Təvətoğlunun, Ə. Qaracanın, S. Təkinərin və
digərlərinin ədəbiyyatımızı, mədəniyyətimizi təbliğ edən məqalələri ilə yanaşı, H.Cavid, C.Cabbarlı,
M.Müşfiq, A.İldırım, Ə.Cavad və b. yaradıcılığına dair mülahizələri, ədəbiyyat tariximizin bizə məlum
olmayan qaranlıq səhifələri haqındakı tədqiqləri də xüsusilə əhəmiyyətlidir.
Qeyri-adi istedada malik şəxsiyyət, yaradıcılığında ideya- estetik cəhətdən yeni dövrün ziddiyyətlərini
dərindən əks etdirən Cəfər Cabbarlı Azərbaycan mühacirət mətbuatında adı tez-tez anılan
sənətkarlardandır. Ziddiyyətli tarixi mərhələlərin bir-birini əvəz etdiyi dövrdə ictimai ədaləti, dövlətçilik
problemlərini, milli-mənəvi dəyərləri bədii düşüncədə dramatik həyəcan və hərəkat formasında təqdim
etməyi bacaran böyük sənətkar həm də milli istiqlalçılığın ən böyük çarçılarından biri olmuşdur. Uzun
illər mühacirətdə fəaliyyət göstərən mətbu orqanlarında onun yaradıcılığında tarixi yaddaşda olan ağrılı
hadisələr müasir nöqteyi-nəzərdən qiymətləndirilmiş, müxtəlif tarixi dövrlər bir-birilə assosiativ əlaqədə
göstərilmişdir. Hadisələrə xüsusi görmə bucağından baxmağı bacarması Y.Qarayevin təbirincə desək,
“şəxsiyyəti yaradıcılığında qabarıq təzahür edən”sənətkarı həm də milli istiqlal hərəkatının öncül
nümayəndələrindən birinə çevirmişdi.
Cəfər Cabbarlı məfkurə etibarilə milliyyətçi və istiqlalçı idi. İstər bədii yaradıcılığı, istərsə də ictimai
fəaliyyəti ilə istiqlal uğrunda mübarizənin ön cərgəsində dayanırdı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin
sənətkarın siyasi düşüncələri haqqında qənaətləri belədir: “O, heç bir millətin başqa bir millət üzərində
ağalıq etməsini istəmir. İstiqlal-bu ən böyük bir feyzdir. “Rədd olsun osmanlıların Hicazdakı, ingilislərin
Hindistandakı və rusların da Azərbaycandakı ağalıqları”.[Rəsulzadə, 1991:70]
C. Cabbarlının “Mühərrirlər və ədiblər cəmiyyəti”nin, “Qardaş köməyi”,“İstiqlal” məcmuələrinin
təşkilati işlərindəki, Sovet ilhaqından sonra gizli Milli müqavimət hərəkatındakı fəaliyyəti, “Musavat”ın
qurultaylarındaki iştirakı M.Ə.Rəsulzadənin qənaətində haqlı olduğunu təsdiqləyir. Ədib çoxşaxəli
fəaliyyəti ilə istər Cumhuriyyət dönəmində, istərsə də sovet ilhaqından sonra milliyyətçi ruh və
vətənpərvərlik ideallarını təbliğ etməkdə davam edirdi.
C.Cabbarlının ədəbi irsini zaman və məkan kontekstində araşdıran görkəmli tədqiqatçı, filologiya
elmləri doktoru, professor A. Rüstəmli Cumhuriyyət illərində ideoloji fikir sahibləri ilə eyni mübarizə
cəbhəsində yer alan ədibin fəaliyyətindən bəhs edərək yazır: “Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti
yaradıldıqdan sonra Cəfər Cabbarlı Milli istiqlal ideyalarının həyata keçirilməsində daha fəal iştirak
edir. Onun şeir və məqalələri M.Ə.Rəsulzadənin baş redaktor olduğu “İstiqlal”qəzetində geniş yer alırdı.
Bu iki görkəmli xadimin milli istiqlal yollarında birgə addımı çox təəssüf ki, uzun çəkmir. Məhəmməd
Əmin Rəsulzadə mühacirət həyatını seçir, İstanbulda, Parisdə, Varşavada yaşadığı illərdə vətəninin
işğaldan azad olması uğrunda mübarizə aparır, Cəfər Cabbarlı rus istilasının ilk illərində gizli milli
müqavimət hərəkatına qoşulur. Mirzə Bala Məhəmmədzadə, Əbdül Vahab Yurdsevər, Rəhim bəy
Vəkilov və b. ilə 1920-1923-cü illərdə gizli “İstiqlal”qəzetinin 19 nömrəsini çıxarmağa nail olurlar.
M.Ə.Rəsulzadə siyasi lider olaraq vətəndən uzaqlarda – Türkiyədə, Polşada, Fransada mühacirətdə
yaşamasına baxmayaraq, Cəfər Cabbarlının yaradıcılığını mütəmadi izləmiş onu təqdir etmiş və yüksək
qiymətləndirmişdir”.[Rüstəmli, 2010]
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Qeyd edək ki, M.Ə.Rəsulzadə “Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı” kitabında C.Cabbarlının ədəbi taleyinə
toxunaraq onun yaxın tarixi keçmişi düzgün qiymətləndirdiyini və bu sahədə yüksək ideya-estetik uğur
qazandığını vurğulamışdır.M.Ə.Rəsulzadənin fikrincə, Sovet hakimiyyəti illərində yazıçılar arasında ən
böyük uğur C.Cabbarlıya qismət olub. Ədibi ancaq kollektivçilik ruhunun təbliğatçısı adlandıran
tənqidçilərdən fərqli olaraq M.Ə.Rəsulzadə onun geniş zaman və məkan daxilində təsvir etdiyi
mürəkkəb ictimai-siyasi hadisələrin təqdimində bir “fərdiyyətçilik mübəlliği” kimi çıxış etdiyini qeyd
edərək xüsusilə əsərlərinin adlarına diqqət yetirməyi vacib hesab edirdi. Sənətkarın mövqe və
dünyagörüşünü şərh edən M.Ə.Rəsulzadə “Od gəlini” faciəsində konsepsiya tamlığı, əqidənin
dəyişməzliyini əsas gətirərək yazır: “Bu əsərdə atəşpərəst Azərbaycanın müsəlman-ərəb istilasına qarşı
mücadiləsi rəmzi mənadadır. Yeni sahiblər məmləkətin bütün sərvətlərini çapıb aparırlar... Tamaşaçılara
“ərəb” sözü ilə “islam” kəlmələri yerinə fikrən “rus” və “kommunizm” sözlərini qoymaq, mənanı
aktuallaşdırmağa kifayətdir”. [Rəsulzadə, 1950:19]
Öz yazılarında C.Cabbarlının rejim tərəfindən təqib olunmasndan bəhs edən Altan Araslı da bu fikrin
davamı olaraq “Türk kültürü” məcmuəsinin 1971-ci il 101-ci nömrəsində Cabbarlıya həsr etdiyi
məqaləsində ədibin əsərdə istiqlal savaşı ilə bağlı dövrü, xalqın azadlıq arzusu, döyüş əzmi, qələbəyə
olan sarsılmaz inamını təsvir etdiyini qeyd edir. O, yazır: “Od gəlini” nin qayəsi Azərbaycan gəncliyində
istiqlal eşqini, yabançı əsarətə qarşı nifrəti alovlandırmaqdır. Əsərin həqiqi hədəfi rus boyunduruğuna
qarşı dirənişdir”. [Qasımzadə, 1991:3] Müəllifin fikrincə, əsərin əsl məramı sistemin cəmiyyətə zorla
sırıdılan həyat tərzindən qurtuluş yolunu nişan verən bir işıq zolağı kimi keçir, bu bəladan bir yana çıxa
bilməyin yolunu nişan verir.
Sovet hakimiyyətinin ilk illərində tarixən islam dininə və hakim sinfə qarşı yönəlmiş hər bir ictimai
hərəkatdan təbliğat məqsədilə geniş istifadə edilirdi. XX əsrin 20-30-cu illərində belə bir üsul məcburi
hal almaqda idi. Məlumdur ki, "Od gəlini" ndə ərəb işğalçılarına qarşı mübarizə motivi hakim sinfə
nifrət və islam dininə qarşı mübarizə ideyası əsas götürülmüşdür. Əsərin başlıca ideyası, fəlsəfi qənaəti
xalqın faciəsinə səbəb olan amilləri göstərməklə bərabər, tarixin bətninə güzgü tutmaqdır. Rəmzi
atributlardan istifadə ilə qələmə alınan pyesin ideyası əslində o illərdə mənəvi-siyasi əzablar girdabında
çabalayan cəmiyyət üçün bir təskinlik idi.
Görkəmli istiqlalçı M.B.Məmmədzadə “Hürriyyət, Milliyyət, İstiqlal” fikrinin təsiri ilə dəyərli əsərlər
yaradan C.Cabbarlının ideoloji düşüncələrinə toxunaraq yazır : “Cəfər də Elxan kimi öldü, fəqət istila
rejiminə boyun əymədi, onun təlqin etdiyi yeni dinə inanmadı, hürriyyət və milliyyət yolundan
çəkinmədi. O, son dəqiqəsinə qədər hürriyyət, haqq, istiqlal və millət deyə qışqırdı,zülmə,istibdada,
əsarət və istilaya qarşı şanla, şərəflə çarpışdı”. [Mehmedzade,1835:107-112] M.B.Məmmədzadənin
həmin məqaləsindən məlum olur ki, C.Cabbarlının “Marş irəli, əsgərim!”adlı notlaşdırılmış şeiri məhz
Nuru Paşanın ordusuna həsr olunub.
M.B.Məmmədzadə də yaxın dostu və məsləkdaşının vaxtsız ölümü münasibətilə Almaniyada çap
olunan “Qurtuluş” jurnalının 1935-ci il tarixli 4-cü sayında çap etdirdiyi “Cəfər Cabbarlı (diriliyi,
yaratdıqları və vaxtsız ölümü)” xatirə-məqaləsində yazır: “1919-un birinci kanun(dekabr) ayında
Cəfərlə bərabər “Musavat”ın 2-ci qurultayında köylü faydasına torpaq reformu hərəkatının başında
duruyorduq. Cəfərin nitqini indi də xatırlayıram: “Hürr vətəndə hər kəs hür, məsud olmalıdır. Böyük
milliyyət ideyasını həqiqət etdirəcək idealist zümrə ayağı çarıqlı köylüyə dayanacaqdır...”. [Tahirli,
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2005:165] Müəllif C.Cabbarlını xalqının ictimai ideallarına həyan duran və dövrün şah damarını tutan
yazıçı kimi dəyərləndirir.
Cabbarlı yaradıcılığına fərqli baxış, fərqli dəyərləndirmə meyarları mühacirət mətbuatının fəal
üzvlərindən biri olan Əbdül Vahab Yurdsevərin Ankarada dərc olunan “Azərbaycan”jurnalının
ardıcıllıqla 3 nömrəsində çap etdirdiyi “Azərbaycan dram ədiblərindən C.Cabbarlı” adlı yazısında da
yer alıb. Cumhuriyyət dönəmində tamaşaya qoyulan “Bakı müharibəsi”, yaxud “Ulduz”, pyeslərinin
müəllifinin bir vaxt pantürkist deyə, təqiblərə məruz qalmasından bəhs edir. C.Cabbarlını “Azərbaycan
dram ədəbiyyatının tacı”, “əli-qolu sovet zəncirləri ilə sıx-sıx bağlı bir düha”, “adını türk ədəbiyyatının
qızıl səhifələrinə qeyd etdirmiş şair” deyə xarakterizə edən Ə.Yurdsevər maraqlı məzmunu və süjet xətti,
cəsarətli ideyaları, rəmzi çağırışları və yüksək poetikası ilə məşhur olan bu əsərləri üzərində daha çox
dayanaraq yazır: “Cəfərin həqiqi milli idealı və ən səmimi düşüncələri bu iki əsərdə ortaya
qoyulmuşdur”.[Yurdsevər, 1952: 5] Ə.Yurdsevər bu əsərlərin xalqa, vətənə sonsuz məhəbbət ruhunda,
istedad , həm də sonsuz cəsarətlə qələmə alındığını qeyd edərək yazır ki, “...Sovet ədəbiyyat
kitablarında Cəfərdən bəhs edilərkən bu iki əsərə əsla təmas olunmaz! Səbəbi aşkar deyilmi?!”.
[Yurdsevər, 1952: 6]
Müəllif Cabbarlının Sovet rejimi dövründə təqiblərlə, təzyiqlərlə üzləşdiyini və bütün bunlara rəğmən
“Sifarişlə sənət olmaz” söylədiyi üçün intihara məcbur edildiyini də xatırlayır.Ümumiyyətlə, sənətkarın
vaxtsız ölümü ilə bağlı xəbərləri riyakarlıq adlandırır.
Altan Araslı eyniadlı məqaləsində C.Cabbarlının həbsi ilə bağlı faktlara da toxunaraq yazır ki: “Ədibin
dostu, sonralar mühacirliyi seçən Yurdsevər də tutulubmuş. O, xatirələrində qeyd edir ki, həbsxanada
hücrələrimiz bir-birinə qonşu idi. Barmaqlıq arasından danışıqlarımızı eşidirdik. Bir müddət sonra Cəfər
mənə bir müjdə verdi. Gözətçi vasitəsilə kiçik bir qələm və bir qədər də kağız əldə etmişdi. “Qız qalası”
nı bərpa etmək istəyirdi. Səhifələri doldurduqca o, atəşin səsiylə barmaqlıq arasından “Qız qalası” nın
yeni mətnini mənə oxuyurdu. Əski mətni də vaxtilə kəndisindən dinləmiş olduğum üçün arada pək fərq
görmürdüm”. Professor A.Rüstəmli ehtimal edir ki, Ə.Yurdsevərin qonşu hücrədən dinlədiyi parçalar
poemanın yeni mətni yox, “Maarif və mədəniyyət”jurnalının 1923-cü il 4-5 sayında çap olunan ilk nəşr
variantı idi.[Rüstəmli, 2008:154]
Əslində maraqlı məzmunu, süjet xətti, cəsarətli ideyaları, rəmzi çağırışları və yüksək poetikası ilə
seçilən bu əsərində də C.Cabbarlı bütün insanlığa düşmən sistemlərin, çürük ideologiyaların aqibətinin
necə olacağını qabaqcadan müəyyənləşdirmişdi.
Yazılma tarixi, mövzusu etibarilə uzun illər mübahisə predmetinə çevrilən “Qız qalası” əsəri haqqında
Ə.V.Yurdsevər silsilə məqalələrinin birində yazırdı: “Cəfərin “Qız qalası” mənzuməsi müstəqil
Azərbaycan dövründə yazılmışdır. Bu mənzumənin konusu Bakının xanlıq dövrünə aid qədim tarixi
əsərlərindən “Qız qalası” ilə ilgili fəci eşq dastanını təsvir etməkdədir. Başdan sona qədər milli ruhda
və bağımsızlıq aşqıyla yazılan bu əsərin ilk mətni Azərbaycan istiqlalının birinci ildönümü üçün
hazırlanan “İstiqlal”dərgisində yayınlanacaqdı. Fəqət, 1920 sənəsi, 27 nisanda vüqu bulan sovet-rus
istilası nəticəsində dərgi çıxmadı. Cəfərin 1923- sənəsi 15 haziranda sovet-Çekası tərəfindən yapılan ilk
tevqifində bir çox əlyazlamaları ilə birlikdə “Qız qalası” müsveddesi də ələ keçmiş və qayb
olmuşdur”.[Yurdsevər, 1952:6]
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C.Cabbarlının taleyi Azərbaycan mühacirət mətbuatı və onun görkəmli nümayəndələrindən olan
görkəmli alim-tədqiqatçı Mustafa Haqqı Türkəqulun da nəzərindən qaçmamışdır. O, da öz yazılarında
ədibin sovet rejimi tərəfindən təzyiqlərə, təqiblərə məruz qaldığını qeyd edərək, qələmə aldığı əsərlərdə
müxtəlif dövrlərdəki hadisələri əlaqələndirdiyini qeyd edir. Müəllif sənətkarı öldürən, haqq sözünü
kəsərdən salmağa çalışan toruna düşdüyümüz imperiyanın qanunlarına etiraz əlaməti olaraq qeyd edir
ki, C.Cabbarlı bütün əsərlərində türk təbiətinin məsumluğunu, kamil əxlaqi keyfiyyətlərini o qədər
dolğunluğu ilə ortaya qoyub ki, oxucuda istər-istəməz bir qənaət möhkəmlənir ki, onsuz da dünyanın
bütün çirkabları bir məcraya axıdılsa belə, mənəvi paklığı, məsumluğu üzərindən bəşəriyyət öz
bakirəliyini, ilkinliyini hifz edə biləcək. M.H.Türkəqul “Azərbaycan istiqlalı və
musiqisi”[Türkəqul,1952] məqaləsində də C.Cabbarlını xatırlayır.O, yazır ki, “Azərbaycan millətçi şair
və dramaturqu mərhum Cəfər Cabbarlı “ney çalınarkən, ölülərin dirilmədiklərinə təəccüblənirəm” deyə
musiqinin qeyri-adi qüdrətinə işarə vurmuşdur.

SONUÇ
Cabbarlı öz nəslinin və dövrünün, bütünlükdə sovet ədəbiyyatında 30-cu illərin böyük yazıçısı oldu.
Xalqla, vətənlə həqiqətən bağlı bir sənətkar və vətəndaş kimi o, öz dövrünün tərcümeyi-halına çevrilən
bir ömür yaşaya bildi. Görkəmli sənətkar bütün yaradıcılığı boyu Azərbaycan sevgisini, azərbaycançılıq
məfkurəsini, milli düşüncəni, dövlətçilik ideyasını ədəbiyyata çevirdi.
Görkəmli sənətkarın yaradıcılığı dərin ideya, mənəvi-əxlaqi, ictimai baxış nümunəsi olmaqla bərabər,
yüksək ədəbi zövq, yetkin sənətkarlıq nümunəsidir. Özünəməxsus dəyərlərlə yetkinləmiş, sənətkarlıq
axtarışları ilə cilalanmış bu ədəbi irs çağdaş ədəbi xəzinəmizdə öz layiqli yerini tutur.
Vaxtilə “mənim əsərlərimdə tarixçi fransız cəmiyyətinin özü olacaq, mən isə onun katibi sifətində çıxış
edəcəyəm” deyən Balzak kimi Cəfər Cabbarlı da heç şübhəsiz və mübaliğəsiz demək olar ki, bütün
əsərlərində azadlıq arzusu, istiqlal savaşı, qələbəyə olan sarsılmaz inam uğrunda həm keçmiş, həm də
sonrakı mübarizələrin təbii köklərini açıb göstərə bilmişdir.
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Abstract
E-commerce adoption is now in our world increasingly day after day because of its importance in our
lives. SMEs always trying to find the best tool to expand their businesses, and they found that one of
the best tools is to adopt e-commerce. This study discussed the factors affecting e-commerce adoption
in SMEs in Turkey. This thesis aims to find that is there an effect of factors (organizational,
technological, and environmental) on adopting e-commerce in medium and small-sized enterprises in
Turkey. Theoretical work is basically from the literature review about factors affecting e-commerce
adoption, from previous studies focusing on (organizational, technological, and environmental) factors.
Also, research achieved done in quantitative methods. Data was collected by senior managers, mid-level
managers, and employees of those organizations. The total sample size is 384 and random sampling was
adopted to reach the target respondents aimed at the data gathering. Collected data was analyzed in
SPSS. The researcher used descriptive statistics, and regression tests to test the hypotheses. The main
findings reveal that organizational factors (top management support and organizational competence),
Technological factors (perceived benefits and perceived complexity) significantly impact e-commerce
adoption in Turkey. Moreover, no significant impact was found for the organizational factors (Financial
Resource) and environmental factors (government regulations) on e-commerce adoption in Turkey.
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Abstract
Problematics of the research: Most children are not motivated to continue their education, they prefer to
choose a job, they still get used to the system in which they lived after leaving the orphanage, so not
everyone manages to choose a smooth way of life.
Research showed at the beginning of the transition phase of the escort care case management process to
independent living, the young person applies to the institution to remain in the children's care home and
to be involved in the escort care process. A meeting between the social worker and the young person is
organized to discuss in which area the young person needs to improve and what problems he or she is
facing. The social worker arranges a meeting with the young person to draw up an independent life plan.
Once it has been concluded, a written or oral agreement is provided with the young person for the
provision of escort care services (which discusses the rules of conduct) and the young person is helped
to implement it. If you need a specialist in another field, contact him. During the implementation of the
plan, social workers monitor the young person, provide him / her with information, advise and
accompany specialists - help to implement the planned plan. The young person is discussed with how
he is doing. SGP reviews are conducted every three months or twice a year (September and December)
and are led by social workers. The young person is also invited to the meeting, if the young person was
assisted by specialists from other fields - they are also invited to the meeting. During the meeting, the
results of the implementation of the plan are discussed, further actions / activities are planned. The
process of escort care is officially terminated with the young person when the young person has found
a place to live, got a job and moved out of the children’s home.
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Abstract
Nigeria is endowed with abundant sunshine year-round; thus, solar PV adoption would solve the
environmental problems associated with petrol-powered generators. However, it is unclear whether
households are willing to transition. Therefore, we analyze urban households' willingness to pay for
solar PV under four scenarios. We and that house- holds have positive preferences for solar PV.
However, households' high discounts for the future may be linked to the slow transition. The spike model
results show that households are willing to pay $9.53, $11.04, $8.76, and $14.58 each month under
installment and subsidy conditions. The return on investment remains positive even at a higher interest
rate. Gender, income, generator use, and renewable energy (RE) knowledge are robust WTP predictors.
Thus, there is a need to implement policies aimed at scaling up the energy transition.
Keywords: Energy, Solar Solar Photovoltaic, Willingness to Pay, Contingent Valuation Method, Time
Preference for Money.
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Abstract
Kenya, a developing economy, is encountering various challenges associated with income inequality.
Even though there are so many contributing factors to inequality, access to opportunities such as a
quality education system has been identified as the key contributing factor. Thus, the study sought to
determine the reverse causal nexus between pro-poor policies (government spending on education) and
income inequality in Kenya. Johansen Cointegration and Granger Causality approaches were used to
model the relationship between pro-poor policies and income inequality in Kenya using time-series data
ranging from 1982-2018. The findings indicate a positive short and long-run relationship between
government spending on education and income inequality. Also, the results show a strong and
significant long-run relationship between human capital measures (average years of schooling,
secondary education attainment, and tertiary education attainment) and income inequality. However, the
results indicate a neutral or no reverse causal nexus between the study variables. The research
recommends that government stakeholders should implement pro-poor policy initiatives that not only
result in the structural change of social infrastructures but also enhanced quality of life.
Key Words: Income Inequality; Spending; Causality; Kenya
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Öz
Yunus Emre, inancı, mesleği, hayata bakışı ve düşünceliliği ile Âşık şiirinde çağdaş sanatçılardan
biridir. Onun şiiri en başından beri insan sevgisi, samimiyet ve dürüstlükle doluydu. Yunus kimseye
insan olmayı, zalim olmayı, ihanet etmemeyi, bilge ve doğru olmayı, ahlakına dikkat etmeyi öğretmedi...
Yüzlerce yıl önce eserinde sade, anlaşılır bir dille "İnsanlık size söylüyorum, sevgi, hayata inanç, şefkat,
dürüstlük, manevi saflık ne güzeldir" demişti. Her kelimesinden insanın kalbine aşk, her kalıntıdan
hayat, her mısrasından özgünlük, her cümleden güzellik akıyor.
Yunus kimseye, "Allah’tan kork" diye buyurmamıştır. Sadece her şiir şöyle der: "Gerçeği sev!"
Şiirindeki sadelik ve samimiyet, kelimenin estetiğidir.Onların hiç süse ihtiyacı yok, hiç ilave sıfata
ihtiyacı yok, değerli benzetmeye ihtiyacı yok.
Yunus Emre’nin şiiri XII. yüzyıldan itibaren Türk dünyası için en hazır eğitici örnek olmuştur.
Okudukça, dünya daha net, daha saf, daha karanlık hale geliyor. Korku korku yaratır. Korku, savunma
yaratır. Tüm kötülüklerin temelinde mecazi bir korku vardır: İyiden korkan kötülük, ahlaktan korkan
ahlaksızlık, adaletten korkan adaletsizlik, aşktan korkan nefret ve Tanrı'dan korkan tanrısızlık bile
kötülüğü yaratır. Bu korku altında insan açgözlülüğe, nefret, öfke ve ölüme neden olur. Biz birlik içinde
yaşıyoruz. Allah'ı sevmek, O'nun yarattığı her şeyi, iyiliğe ve neşeye yöneltmek sevmektir.
Yunus Emre’nin Allah ile "sohbetleri", hayatı her ayetten öyle bir aşkla doluydu ki...merhamet ve inanç
insan kalbine nüfuz ediyordu.Yunus Emre'nin şiirinde yaşam ve ölüm felsefesi ayrı bir felsefedir. Bu
şiirler ne rubai, ne kaside, ne gazel, ne de kitadır. Bu şiirler Türkler tarafından söylenir. Türk'ün
düşüncesi, hayata bakışıdır.Yunus Emre'nin yarattığı şiirsel örneklerin her biri birer eğitim, berraklık ve
hayat dersidir. Bu şiirler okuyucunun ruhsal açlığını giderir, hayat akıp giderken onu kötülükten, şerden,
gerginlikten tecrit eder. Bu nitelikleri nedeniyle Yunus Emre’nin eseri, kendisinden sonra yetişen birçok
klasik sanatçının şiirine olumlu etki etmiş, Gazi Burhanaddin, Şah İsmail Hatayi ve diğer sanatçılar
eserlerinden yararlanmıştır.
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Yunus Emre hak ibadetin bu konudan gelmesi gerektiğini şiirlerinde defalarca vurgular. Allah'ın
yarattığı en üstün varlık olan insan, tüm karakteri, aklı ve duygularıyla Rab'be ibadet etmeli ve O'nun
belirlediği yoldan ayrılmamalıdır. Aksi takdirde namazı ibadet sayılmaz. Bir gönlü yok etmek bir
ömürlük ibadeti geçersiz kılar.
Anahtar kelimeler: şiir, felsefe, inanc,ibadet,aşk, hayat, ölüm

Abstract
In ashug poetry Yunus Emre was one of the artists whose belief, creed, views of life and thought were
always been contemporary. Entirely his poetry is made of love for humanity, sincerity and nicety. He
didn’t teach anyone saying: “Be humanist, don't be cruel, do not betray, be smart and be right, pay
attention to morality...”. Centuries ago in his own creativity in simple, clear language in every verse “
Look how beautiful is humanity, love, faith in life, compassion, accuracy,spiritual purity” – he said.
From his every word love, life, from every verse feature, from every sentence beauty drops to man’s
soul.
Yunus Emre doesn’t dictate anyone: ”Be afraid of God!”. Simply, his every poem says : “Love the
truth!”. The simplicity, sincerity in his poetry is the aesthetics of the word. They don’t need any
adornment, any additional epithets,any simile.
Yunus Emre's poetry is the most valuable educational example for the Turkish world since the 12th
century. As you read you are clarifying,purifying,understand the world. Fear creates fear. Fear creates
defense. At the root of every evil stands a figurative fear: who is afraid of kindness do evil, who is afraid
of morality commits immorality, who is afraid of justice makes injustice, who is afraid of love hates.
Even who is afraid of God creates Godlessness, slander. Human under this fear arouses temptation,
malice, anger, hatred, death. We live inside this unity. To love God means love all that he created for
benefit, pleasure.
Yunus Emre’s “talks” with God, his appeal to him also made with love, from every verse compassion,
belief trickles down to humans heart. Yunus Emre continually explains that real worship must come
from heart. Man, the highest being created by God, must take refuge in God with all his character, mind
and thoughts, perceptions. Otherwise, his performing the Namaz will not be considered as worship.
Breaking the heart once invalidates a lifelong worship.
The philosophy of life and death is a separate philosophy in the poetry of Yunus Emre. These poems
are neither rubai(quatrain), nor qasida(ode), nor ghazal, nor qita. These poems are türkü (folk song in
Turkey) sung by Turk. Turk's thinking, a view of life.
Each of Yunus Emre's poetic examples is a lesson of education, clarity and life. They beautify, enrich
spirituality, call people to perfection. This poetry satisfies the spiritual hunger of the reader, isolates him
from malice, evil, tension as life drags on.
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Due to these qualities, Yunus Emre's creativity had a positive impact on the poetry of many classical
artists who grew up after him, Gazi Burhanaddin, Shah Ismail Khatai and other artists benefited from
his works.
Keywords: poetry, philosophy, faith, worship, love, life, death
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Öz
Mahalleler toplumumuzun kültürel hayatının en dinamik değerlerinden birisidir. Geçmiş dönemlerde
insanların bir araya geldikleri, yardımlaşmanın, dayanışmanın, misafirperverliğin sergilendiği en güzel
mekânlardan biri olan mahalleler teknolojiyle birlikte yavaş yavaş kaybolmaya ve bu da beraberinde
birçok sorun getirmeye başlamıştır. Mahalleler aynı zamanda bu değerleriyle edebiyatımızın da önemli
konuları arasındadır. Örneğin Meşrutiyet döneminin önemli yazarlarından olan Hüseyin Rahmi
Gürpınar hemen hemen her romanında mahalleyi öne çıkarmıştır. Biz onun romanlarında geçmişteki
mahalle hayatını birçok özellikleriyle ortaya çıkarabiliyoruz.
Bugün ise teknolojinin ilerlemesiyle mahalleler ortadan kalkmaya ve insanlar yalnızlaşmaya başlamıştır.
Günümüzde birçok yazar bu konuyu ele almıştır. Özellikle Behiç Ak’ın çocuklara yönelik yazmış
olduğu eserlerinde mahalle hayatının nasıl kaybolmaya yüz tuttuğu açık bir şekilde görülmektedir.
Bilhassa gençlerin geçmişteki mahalle hayatını bilmediğini düşünürsek Behiç Ak’ın romanlarında
mahalle kavramının ne kadar önemli olduğu kendiliğinden anlaşılacaktır. Biz bu çalışmamızda Behiç
Ak’ın çocuk kitaplarını esas alarak mahalle kavramını, mahallenin tuttuğu yeri ve mahalle kavramının
yozlaşmasını, ortadan kalkmasını incelemeye çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Behiç Ak, çocuk kitapları, mahalleler, komşuluk, kentleşme.

Bu makale, SYL-2019-7898 no’lu “Behiç Ak’ın Çocuk Kitaplarında Muhteva” başlıklı proje kapsamında
desteklenmiştir. [This article was supported within the scope of the project titled “Content in Behiç Ak's
Children's Books” no. SYL-2019-7898. Thank you to the BAP unit.]
1
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Abstract
Neighborhoods are one of the most dynamic values of the cultural life of our society. Neighborhoods,
which were one of the most beautiful places where people came together and where cooperation,
solidarity and hospitality were exhibited in the past, started to disappear gradually with technology, and
this brought many problems with it. Neighborhoods are also among the important subjects of our
literature with these values. For example, Hüseyin Rahmi Gürpınar, one of the important writers of the
Constitutional Period, highlighted the neighborhood in almost every novel. In his novels, we can reveal
the neighborhood life in the past with its many features.
Today, with the advancement of technology, neighborhoods have begun to disappear and people have
begun to become lonely. Today, many authors have addressed this issue. Especially in the works written
by Behiç Ak for children, it is clearly seen how the neighborhood life is about to disappear. Considering
that especially young people do not know the neighborhood life in the past, it will be understood by
itself how important the concept of neighborhood is in Behiç Ak's novels. In this study, we will try to
examine the concept of neighborhood, the place of the neighborhood and the degeneration and
disappearance of the concept of neighborhood, based on Behiç Ak's children's books.
Keywords: Behiç Ak, children's novel, neighborhoods, neighborhood, urbanization.

GİRİŞ
Yerleşim birimi olarak, bir şehrin bir kasabanın, büyükçe bir köyün bölündüğü parçalardan her biri
olarak tanımlanan mahalle, aynı zamanda bu parçalarda oturan insanların tamamını da karşılamaktadır.
(TDK, 2012) Mahalle, hayatın doludizgin yaşandığı, yayıldığı, tecrübe edildiği ve paylaşıldığı toplumsal
ve insani hususiyetlerle donanmış bir mekândır. (Alver, 2010: 129) Son zamanlarda bu mekânın,
teknolojik ilerlemeye paralel olarak git gide kaybolduğu müşahede edilmektedir. Şehirleşmenin hız
kazanması, apartman hayatı, yükselen plazalar, doğal olarak mahalle hayatına da tesir etmiş ve kaybolan
mahalleler komşuluk ilişkilerini zayıflatmış, beraberinde yalnızlaşma ve yabancılık getirmiştir. Oysa
geçmiş dönemin mahalle hayatında insanların iç içe yaşadıkları, yardımlaşmaya ve dayanışmaya önem
verdikleri bilinmektedir. Ancak kaybolan mahallelerle birlikte insanlar arasındaki bu ilişki ağı da
zayıflamaya başlamıştır. Bilhassa yeni kuşak hem mahalle hayatına yabancı hem de bu ilişki biçiminden
habersiz büyümektedir. Mahalle hayatının atmosferini bilmedikleri gibi geçmişte yaşanan tecrübelerden
de bîhaberdir. Geçmiş mahalle hayatında sık sık rastladığımız yardımlaşma, sevgi, saygı, dayanışma
gibi kavramları da bu anlamda tecrübe edememektedir. Bu devrede araya sanat, kültür ve edebiyat
yapıtları girmektedir. Birçok yazar bu hususta geçmiş mahalle hayatını eserlerine yansıtmaya
çalışmışlardır. Hüseyin Rahmi Gürpınar, romanlarında bu hayatı en canlı şekilde tecrübe eden
yazarlarımızın başında gelmektedir (Taştan-Oto, 2014, 430 s.) Çocuk edebiyatının önemli isimlerinden
Behiç Ak da yayımlamış olduğu roman ve hikâyelerinde mahalle hayatına ayrı bir değer veren
yazarlarımızdandır. Bu çalışmanın amacı da onun eserlerinde mahallelerin önemini tespit etmektir.
Çalışmamızda incelenen eserlerde mahalle kavramına, mahallelerin önemine ve kaybolan mahallere
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yönelik ön plana çıktığını düşündüğümüz tespitlere yer verilecektir. Bu amaçla hazırlanan çalışmanın
materyalini Behiç Ak’ın Gülümseten Öyküler (Güneşi Bile Tamir Eden Adam, Alaaddin’in Geveze Su
Boruları, Kedilerin Kaybolma Mevsimi, Vapurları Seven Çocuk, Havva ile Kaplumbağa, Pat Karikatür
Okulu, Galata’nın Tembel Martısı, Akvaryumdaki Tiyatro, Buzdolabındaki Köpek, Geçmişe Tırmanan
Merdiven) dizisi ve çocuk romanları (Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği, Postayla Gelen Deniz Kabuğu, Eve
Giden Küçük Tren, Bebek Annem, Çatıdaki Gezegen, Bulutlara Şiir Yazan Çocuk, Her Şeyi Yanlış
Anlayan Kedi, Tavşan Dişli Bir Gözlemcinin Notları, Altı Kırk Dört Dalgası) oluşturmaktadır1.

Behiç Ak’ın Çocuk Kitaplarında Mahallelerin Önemi2
Mimar, karikatürist, oyun yazarı, belgesel film yönetmeni olarak çeşitli alanlarda çalışmalar yapan
Behiç Ak, Türk edebiyatının son dönemlerinde özellikle yazdığı ve resimlediği çocuk kitaplarıyla
adından sıkça söz ettiren çok yönlü bir yazardır. Çocuk edebiyatı alanındaki çalışmalarına 1980’lerde
başlayan Ak, “eskiden yaşadıklarımı bir şekilde çocuklarla paylaşmak için” (Sunay, 2021) yazdığını
söyler. Yazar, çevresel felaketlerin yaşandığı günümüzde, çocuklar için yazmanın, kendisini her şeyin
olumlu yönde değiştirilebileceği fikrine inandırdığını belirtir. Büyüklerin borsasında ise olumlu bir
gelecek inancının hiç değer yapmadığını söyleyerek çocuklar için yazma sebebini çocuklardaki
pozitifliğe bağlar (Sağlam, 2014: 63).
Ak, 1986 yılında yayımlanan ilk çocuk kitabı Yüksek Tansiyonlu Çınar Ağacı ile Japonya’da ödül
kazanmasının ardından kitaplarını Japonya’da daha sonrasında ise Çin, Kore ve Almanya’da da
yayımlamaya başlar. Ele aldığı konularla hem çocukların hem büyüklerin dünyasına kapı aralayan
yazar, onları ortak bir paydada buluşturmayı amaçlayarak yazdığını belirtir. Eserlerinde çocukların
yaratıcılığını geliştirmeye, yer yer mizah ve eleştiriyle onları düşündürmeye yönlendirir. Yazar,
eserlerinde güncel meselelere, toplumsal değişimlere ve bu değişimlerin insanlar, özellikle çocuklar
üzerindeki etkilerine yer verir.
Behiç Ak, çocuk edebiyatına kazandırdığı eserlerin pek çoğunda kişileri yaşadıkları toplumdan
soyutlamadan ele alır. Endüstri faaliyetleri çocuğu doğal ortamından kopardığı için bütün eserlerinin
konularının mahallelerde geçmesini arzulayan Ak, “çocukların sokaklarda, deniz kenarında, suların
içinde, vapurda, trende oldukları; çevreleriyle toplumla bütünleştikleri hikâyeler yazmak” istediğini
belirtir (Sağlam, 2014: 19). Ak, eserlerinde mahalle kültürünün ve komşuluk ilişkilerinin güzel
örneklerini vermekle birlikte kentleşme sonucunda kaybolmaya yüz tutmuş bu kültürün insan yaşamı
üzerindeki olumsuz etiklerine de değinir.
Günümüzde gelişen teknolojiyle beraber insanlar kendileri için daha iyi bir yaşam planlamakta, daha
yüksek standartlarda yaşamak istemektedirler. Bunun için de doğal yaşam alanlarımız kısıtlanıp yeni
yapılar inşa edilmektedir. Bu yeni yapılar insan ilişkilerini sınırlandıran, yalnızlaştıran, küçücük bir
alana sıkıştıran türdendir. Yazarın eserlerinde de bu konu birçok yönüyle yer alan önemli
içeriklerdendir. Yazar mahalleler ve yeni yerleşim yerleri arasında karşılaştırmalar yapar, kentleşmenin
Geniş bilgi için bk. Alkan, E. (2019). Behiç Ak’ın Çocuk Kitaplarında Muhteva, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Van.
2
Bu makale, SYL-2019-7898 no’lu “Behiç Ak’ın Çocuk Kitaplarında Muhteva” başlıklı proje kapsamında
desteklenmiştir.
1

435

insan üzerindeki etkisine ve beraberinde getirdiği birtakım sorunlara da değinir. Yazar, çocukların
dikkatini yüksek binalardan mahallelere doğru çekerek onlarda farkındalık oluşturmaya çalışır.
Behiç Ak’ın çocuk kitaplarında mahalleler, dayanışmanın, yardımlaşmanın ve samimiyetin merkezi
olarak yer alır. Olayların geçtiği mahallelerde özellikle komşuluk ilişkileri çok güçlüdür. Sokaklarında
çocukların oyunlar oynadığı, hayvanların rahatça yaşadığı güven ve huzur ortamıdır. Bebek Annem adlı
romanda mahalle, insanların birbirlerini yakından tanıdığı samimi ilişkilerin kurulduğu bir mekân olarak
ele alınmıştır. Ailesinin işi nedeniyle sürekli şehir değiştiren Ziya’nın yeni sınıf arkadaşları onun sürekli
farklı yerlerde yaşamasını çok tuhaf karşılar. Çünkü değişen şehirle birlikte değişen arkadaşlıklar uzun
süreli ilişkiler kuramamasına neden olacaktır. Oysa kendileri uzun yıllardır birbirlerini tanımaktadırlar,
üstelik sadece kendileri de değil aileleri de uzunca zamandır tanışmaktadır. Birbirlerinin evlerine sık sık
gittiklerini ve ailelerinin de sürekli iletişim halinde olduklarını ifade ederler. Romanda aynı mahalleyi
paylaşmanın beraberinde getirdiği samimi ve sağlam ilişkilerin önemine değinilir. Bir arada yaşamanın
verdiği samimiyet şu şekilde ifade edilir:
“Burada herkes, başkasının penceresinden, kendi penceresinin nasıl göründüğünü bilir.”
(Bebek Annem, s.15)
Aynı romanda anlatılan bir diğer durum ise toplu konutlara taşınan bir çiftin eski mahalle yaşamına
duydukları özlemdir. Saniye Hanım ve Abidin Bey yeni taşındıkları toplu konutlarda âdete insanların
dünyayla bağları koparılmıştır. Bu sitelerde ne bir bakkal ne bir kahve ne de gidilecek bir komşu vardır.
Herkes kendi dünyasında tek başına yaşar. Abidin Bey eski günlerini ve o zamanlardaki sıcacık ortamını
özler. Yeni yaşam alanı Abidin Bey’i mutsuzluğa sürüklemiştir. Abidin Bey’in içinde bulunduğu
durumu yazar, şu sözlerle dile getirir:
“Hesaplardan sıkıldığı zaman kendini dışarıya atıp komşu ziyaretlerine gitmeyi ya da kahvede
arkadaşlarıyla çene çalmayı alışkanlık haline getirmişti. Ama yeni evde bunu yapması
olanaksızdı. Arkadaşlarının gittiği kahve çok uzakta kalmıştı. Komşu ziyaretleriyse hayaldi.
Yolda, uzun zamandır görmediği eski dostlarla karşılaşma şansı hiç yoktu.” (Bebek Annem, s.
37-38)
Vapurları Seven Çocuk adlı öyküde de mahalle sakinleri arasında güçlü bir birlik ve samimiyet vardır.
Eğlenceler düzenler, birlikte güzel vakit geçirirler. Özellikle Meliha Hanım sürekli komşularını evinde
ağırlar, ikramlarda bulunur ve keyifle sohbet ederler.
“Meliha Hanım mahalledeki komşularını bazen evine davet eder, onlara piyano ve ud çalar,
hep birlikte şarkılar söylerlerdi. Böyle günlerde çocuklar, yalının bahçesindeki meyve
ağaçlarında erik, kiraz ve dut toplarlardı.
Mahalle sakinleri börekler, dolmalar yapıp getirir, hep birlikte afiyetle yerler; bir yandan da
her biri ince el işçiliğinin ürünü koltuklarda uzun uzun sohbet ederlerdi.” (Vapurları Seven
Çocuk, s.19-20)
Eve Giden Küçük Tren adlı romanda köylülerin Münevver Hanım’ın hayali olan trenin yapımında
gösterdikleri çaba da komşuluk ilişkilerine verilen önemi göstermektedir. Münevver Hanım’ın köye tren
yapma fikrini önceleri mantıklı bulmayan köylüler, Münevver Hanım’ın işe tek başına koyulduğunu
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görünce dayanamayıp birer birer yardıma gelirler. Kısa sürede herkes toplanır. Kim hangi konuda iyiyse
işin o kısmını üstlenir. El birliğiyle yapılan bu çalışma sonuçsuz kalmaz istedikleri treni yaparlar.
“Her şey hazır gibi görünüyordu. Günler sonra geldikleri nokta, ilk başlardakinden çok
farklıydı. Neredeyse seyreden hiç kimse kalmamıştı. Herkes çalışmaya dahil olmuştu. Kimisi
direklerin taşınmasında, kimisi dikilmesinde, kimisi boyanmasında kimisi tellerin gerilmesinde,
kimisi vagonun astarlanmasında, vidaların sıkıştırılmasında ya da çevrenin temizlenmesinde
görev almıştı. Münevver Hanım’ın treni ortak trenleri olmuştu artık. Tüm köylü sahnedeydi.”
(Eve Giden Küçük, s.106)
Kedilerin Kaybolma Mevsimi adlı öyküde mahalleliler arasındaki dayanışmaya yer verilir. Mahalleliler
bir araya gelip birbirlerinin kaybolan kedilerini bulmak için çalışırlar.
“Nurten Hanım, Suat Bey, Koşucu İbo, ve Nazan Hanım her gün bir araya gelmeye
başladılar. Artık sadece kendi kedilerini değil, birbirlerinin kedilerini de arıyorlardı.
Sanki birinin kedisi bulunursa, diğerininki de bulunacakmış gibi umutlanıyorlardı”.
(Kedilerin Kaybolma Mevsimi, s.32)
Her Şeyi Yanlış Anlayan Kedi romanında ise büyükşehirden taşınıp küçük bir şehre yerleşen bir ailenin
yaşadıkları anlatılır. Önder Bey, ailesi ile birlikte büyükşehirde yaşarken işi sebebiyle daha küçük bir
şehre taşınması gerekir. Bu taşınma işiyle birlikte aile, aslında büyükşehirde yaşamanın ne kadar da zor
olduğunu fark eder. Yıllarca kocaman şehirde küçücük bir eve sıkışıp kalmışlardır. Komşuluk
ilişkilerinin, yardımlaşmanın olmadığı, çocukların sokağa çıkıp oyunlar oynayamadığı bir hayatın
gerçeğinden ne kadar uzak olduğunu yeni taşındıkları şehre gelince fark ederler. Büyüyen ve gelişen
şehirler aslında insanları gerçek bir yaşamdan uzaklaştırmaktadır. Yazar bu durumu şöyle ifade eder:
“Biz burada yaşamadık, sadece yaşama ihtimalimizi sevdik.
Arkadaşlarımızla görüşmüyorduk ama onlarla görüşme ihtimalimiz bizi buraya bağlıyordu.
Sinemaya, tiyatroya da gitmiyorduk. Ama gitme ihtimalimizin olması bizi mutlu ediyordu.
Elveda İhtimalistan!” (Her Şeyi Yanlış Anlayan Kedi, s.71)
Behiç Ak, eserlerinde mahalle yaşamının güzelliklerini, insanlar arasındaki samimi ilişkileri ele almakla
birlikte kimi eserlerinde de kentleşmeyle birlikte değişen yaşam biçimlerine, zayıflayan insan
ilişkilerine ve kaybolan mahalle yaşantılarına da yer vermiştir. Yazar, kalabalık şehirleri, yüksek
binaları, hapishane gibi gördüğü siteleri eleştirel bir şekilde eserlerinde ele almıştır. Bebek Annem adlı
romanda da yazar, toplu konutlardaki yaşam biçimlerini tenkitli bir bakışla anlatmıştır. Yazara göre,
toplu konutlardaki yaşam biçimleri insanlar arasında iletişimin, komşuluk ilişkilerinin, mukabele ve
selamlaşmaların önüne adeta engel olarak planlanmıştır. Romanda, Öğretmen Saniye ve eşinin yaşam
kalitelerini iyileştirmek amacıyla toplu konutlara taşınmasıyla yaşadıkları ilginç olayları anlatır. Toplu
konutlar özgürlük ve güvenlik ilkesi esas alınarak tasarlamıştır. Şehrin dışında yirmi katlı bu
apartmanların her yerine güvenlik kameraları yerleştirilmiştir. Giriş-çıkışları kontrol eden bekçi,
dairenin etrafını kaplayan yüksek duvarlar ve bu duvarların üzerindeki elektrikli tellerle güvenlik tam
anlamıyla sağlanmıştır. Son teknoloji kullanılarak yapılan bu akıllı evlerde her şey bilgisayardan
yönetilir. Satış müdürünün, Tesadüf sevmezler Sitesi’nin yapılış amacını açıklarken dile getirdiği sözleri
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insanı özgürleştirmek adına tasarlanan bu evlerin aslında onları nasıl yalnızlığa sürüklediğini ve
hapsettiğini açıklamaktadır:
“Özgürlük, insanın bulunduğu yerde kendini bağımsız hissetmesidir. Bunun için temel ilke
şudur: Başka insanların kalabalıkların, kalabalıkların onları rahatsız etmemesi! Özgür insan,
istediği zaman istediği insanla görüşür. Oysa şehirde öyle mi? Herkes üst üste yaşıyor,
istemediğiniz insanlarla çarşıda pazarda sürekli karşılaşıyorsunuz. Bu sitedeyse, zamanınızı
nasıl kullanacağınıza, kiminle nasıl konuşacağınıza siz karar vereceksiniz!” (Bebek Annem,
s.33)
Adından da anlaşılacağı üzere bu sitede insanların iletişim kurabilecekleri hiçbir tesadüfe fırsat
verilmez. Sosyalleşmeden, komşuluk ilişkilerinden uzak olan insanları özgürleştirmek adına yapılan bu
sitelerin aslında tek amacı insanları yalnızlaştırmaktır. Bir süre sonra Saniye Hanım ve eşi de bu
durumdan rahatsız olmaya başlarlar. Siteye taşındıkları günden beri hiç kimseyle karşılaşmamak, en
basit işlerin bile bir tuşla halledilmesi canlarını sıkar. Abidin Bey komşu ziyaretlerini, sıkılınca kahveye
gittiği günleri, bakkalla ettiği muhabbetleri ve yolda insanlarla karşılaşmayı dahi çok özler. Abidin Bey
dayanamayıp eşine şöyle der:
“Buradan çok sıkılıyorum. Burası ev falan değil, bankanın kasa dairesi gibi. Kendimi, çalınacak
mücevher gibi hissetmeye başladım. Her taraf kameralarla dolu! Her hareketimiz izleniyor.
Başkaları görecek diye burnumu bile karıştıramıyorum. Dışarıdan gelecek hırsızlara karşı mı
korunuyoruz, yoksa rehine miyiz? Hırsızları içeri sokmamak için mi bu önlemler, yoksa bizi
içeride tutmak için mi? Bildiğim tek şey var: Burası yüksek güvenlikli bir hapishane! Ayrıca, en
basit ihtiyaçlarımı gidereceğim diye sürekli tuşlamaktan sıkıldım!” (Bebek Annem, s.35-36)
Çatıdaki Gezegen adlı romanda ise yazar, aynı apartmanda yaşamalarına rağmen birbirinin varlığından
habersiz olan insanların durumuna değinir. Apartmanlarda herkesin yaşam alanı kendi eviyle sınırlıdır.
Ailelerin ve çocukların dünyası sadece yaşadıkları evden ibarettir. Apartman hayatı insanların birlikte
yaşama anlayışını biraz değiştirmiştir. Yüzlerce insan bir aradadır ancak her biri birbirlerinden ayrı
olarak vardır. Komşuluk ilişkisi ve çocukların tanışabileceği sokaklarda oyun oynama şansları yoktur.
Serdar internette birçok kişiyle tanışır, bunlardan bazılarıyla aynı yerde yaşadıklarını öğrenir ve çok
şaşırır. Serdar apartman hayatının insanları birbirinden uzaklaştırmasıyla ilgili olarak şunları söyler:
“Biliyorsun, bir insanla görüşmek istemiyorsan, onunla aynı apartmanda oturmalısın.”
(Çatıdaki Gezegen, s.168)
Yine aynı romanda kentleşmeyle birlikte büyük şehirlerde yaşayan ailelerin sokak korkularına yönelik
eleştiri vardır. Büyük şehirlerde kalabalıklaşan nüfusla birlikte her türden insanın olması ailelerin
sokaklara karşı olan korkularının sebebidir. Aileler, çocuklarının sokağa çıkmasına karşı kendilerince
birtakım önlemler alır. Çocukları farklı kurslara yollayarak, evin içinde bilgisayarda oynamalarına izin
vererek, sokaklardan uzak tutmaya çalışırlar. Serdar’ın hayatı da böyledir. Onun günleri ev, okul ve kurs
arasında geçip gider. Serdar, bu vesileyle sokağa özlemle büyüyen, kaybolan kentli çocuklardan bir
diğeridir. Sürekli evde hayali arkadaşlarla, hayali oyunlarla vakit geçirmeye çalışması onu bunalıma
sürükler. Annesi ona bazen gidip dolaşmasını söyler ancak bundan kasıt sokağa çıkmak değildir;
internette dolaşmaktır. Bu şekilde vakit geçirmek Serdar’ı daha da mutsuz kılar. Pencereden dışarı
bakınca sokakta oynayan çocuklara özenir. Okula gidip gelirken bile sokakta dolaşma fırsatı bulamaz
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çünkü anne ve babası sürekli kendi arabalarıyla onu okula götürüp getirir. Serdar bir defasında gizlice
sokağa çıktığında evinin yerini bile çok zor bulur. Serdar’ın ailesine göre dünyanın en tehlikeli yeri
sokaktır. Küçüklüğünden beri Serdar’a sokakta yaşanan korku dolu hikâyeler anlatılmıştır.
“En berbat yer, tek kelimeyle ‘sokak’ tır. Sokak çocukları, sokak kedileri, sokak ayakkabıları,
sokak lafları, sokak simitçisi, sokak elbisesi… Başına ‘sokak’ kelimesi eklenen her şey
pespayedir anneme göre.” (Çatıdaki Gezegen, s.25)
Postayla Gelen Deniz Kabuğu romanında da sitelerin tasarım şekillerine değinilmiştir. Evlerin yapılış
şekillerinin insanları yalnız yaşamaya, doğadan uzak bırakmaya yönelik planlanmış olması eleştirilir.
“Onlarca apartmandan oluşan bir sitede yaşıyorlardı. Evlerin de hepsi birbirine benziyordu.
Doğrusunu söylemek gerekirse, evler çocuklu aileler düşünülerek yapılmamıştı. Eğlenceli,
insanın içini ısıtan mekânlar yoktu. Kumsala ulaşmak için sitenin dışına çıkmak gerekiyordu.”
(Postayla Gelen Deniz, s.22)
Vapurları Seven Çocuk adlı öyküde kullanımda olan vapurların ve iskelenin eskidiği, artık
kullanılmayacak halde olduğu ile ilgili birtakım söylentiler yayılır. Mahalleli de bu durumdan endişe
duyar. İş makinaları tarafından tüm eski yapıları yıkılıp yerine büyük alışveriş merkezleri, yeni
restoranlar yapılmasından korkarlar. Korktukları gibi olmaz ancak iskelenin olduğu yerde restore
çalışmaları başlar. Eskilerinin yerine daha yeni ve lüks lokantalar kurulur. Bu değişimle birlikte
mahallenin sakin, güzel ortamı da değişir. Kalabalık artar, her yeri arabalar işgal eder. Kentleşmenin,
yenileşmenin mahalleye ve mahalleliye verdiği zarar anlatılır.
“Gerçekten de kısa bir süre içinde iskele meydanına bakan kahveler ve dükkânlar el değiştirmiş,
yerlerine pahalı lokantalar açılmıştı. Lokantalara gelen hemen herkesin arabası vardı.
Arabalarını koyacak yer bulamadıkları için meydana park ettiler.” (Vapurları Seven Çocuk,
s.53)
Yaşanan bu değişimle birlikte mahallenin olduğu bölgede trafik artar. Bu durum aynı zamanda doğaya
da zarar verir. Artan nüfusla birlikte araçların sayısı da artar, her yeri arabalar sarar.
“Kısa sürede meydan arabalardan geçilmez oldu… Zavallı mahalleli çocuklar Pazar günleri
oynayacak yer bulamıyorlardı artık. Meydanda akordeon, mandolin çalıp eğlenmek imkânsızdı.
Çocukların ip atlaması, elim sende, saklambaç, uzuneşek, seksek gibi oyunlar oynaması bir
hayal olmuştu.” (Vapurları Seven Çocuk, s.54-55)

SONUÇ
Komşuluğun, dostluğun, yardımlaşma ve dayanışmanın temeli olan mahalleler, günümüzde gelişen
teknoloji ve modernleşme ile eski önemini ve canlılığını kaybetmektedir. Mahalleler sahip oldukları
güzelliklerle birçok edebi eserde yer almış, birçok yazar eserlerinde mahalle yaşamına yönelik
anlatımlara yer vermiştir. Mahalleleri eserlerine konu edinen yazarlardan biri de Behiç Ak’tır. Ak,
çocuklara yönelik kaleme aldığı roman ve öyküleriyle son dönem edebiyatımızın dikkat çeken
isimlerinden biri olmuştur.
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Bu çalışmada Behiç Ak’ın çocuk kitaplarında mahalle hayatının önemi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu
amaçla yazarın Gülümseten Öyküler dizisi ve çocuk romanları incelenmiştir. Yazar, günümüzde mahalle
hayatının eski önemini kaybettiğini göz önünde bulundurarak bu konu üzerinde ayrı bir hassasiyet
gösterir. Eserlerinin çoğunda mekân olarak mahallelere ve sokaklara yer verir. Mahalle hayatının
güzellikleri, komşuluk ilişkileri, samimiyet, yardımlaşma ve dayanışma eserlerinde sıkça işlenen
konulardır. Ak’ın eserlerinde mahalleler hem geçmişten gelen güçlü yapısıyla hem de günümüzdeki
yozlaşmış haliyle yer alır. Yazar, mahalle hayatının sadece güzelliklerini vermekle yetinmez aynı
zamanda büyük siteler, yüksek binalarla birlikte kaybolan mahalle yaşamına da değinir. İnsanlar
arasındaki sosyal ilişkileri sınırlayan yeni yerleşim yerlerinin bireyleri nasıl yalnızlaştırdığını da
eleştirir. Ak’ın eserlerinde mahallelerin her iki haliyle de yer alması çocuklarda mahalle kültürü
bilincinin oluşturulması açısından oldukça önemlidir. Çalışmadan hareketle Behiç Ak’ın çocuklara
yönelik kaleme aldığı eserlerde mahallelerin önemli bir yer tuttuğu sonucuna ulaşılmıştır.
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Öz
Eğitim diplomasisi bir yumuşak güç unsuru olarak kamu diplomasisinin en önemli bileşenlerinden
biridir. Uluslararası ilişkilerde birçok ülke tarafından aktif olarak uygulanagelen eğitim diplomasisi türü,
özellikle küreselleşme sonrası dönemde toplumların mobilizasyonu ile daha da önemli hale gelmiştir.
Bu sebeple ülkeler kendi yükseköğretimlerinde bu alana önemli yatırımlarda bulunmuşlardır.
Gününüzde lisans ve lisansüstü eğitim imkanları sunma noktasında ülkeler birbirleriyle yarışır duruma
gelmiştir. Bu anlamda önde gelen ülkeler olarak Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere,
Avustralya, Almanya, Rusya, Fransa, Kanada, Japonya ve Çin’i ifade etmek mümkündür. Türkiye’nin
de bu kapsamda 1990’lı yıllardan itibaren uluslararası öğrencilere ev sahipliği yaptığı bilinmektedir. Hal
böyle iken Türkiye’nin ifade edilen büyük oyuncular arasında yer alması durumu söz konusudur.
Bu çalışmaya, Türk yükseköğretiminde yer alan uluslararası öğrenciler konu edilecektir. Bu çerçevede
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan uluslararası öğrencilere dair tarihsel bir arka plan
çizilecek ve kapsamlı bir analiz yapılacaktır. Bildirinin amacı ise yükseköğretim temel alınarak
uluslararası öğrencilerin Türkiye’nin eğitim diplomasisinin uygulanmasında oynadığı rolün
incelenmesidir. Bildirinin amacına hizmet edecek şekilde, uluslararası öğrenci eğitimi kapsamında
eğitim diplomasisi üzerine bir literatür taraması yapılacak ve Türkiye’deki uluslararası öğrenci
politikalarına dair detaylı bir analize yer verilecektir. Söz konusu bildirinin sonuç bölümünde ise bir
kapsamlı değerlendirme yapılacaktır.
Anahtar Kelime: Eğitim Diplomasisi, Uluslararası Öğrenci, Türkiye, Türk Yükseköğretim Kurumları
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Abstract
Education diplomacy is one of the most important components of public diplomacy as a soft power
element. The type of education diplomacy which is actively practiced by many countries in international
relations, has become even more important with the mobilization of societies especially in the postglobalization period. For this reason, the countries have made significant investments in this field in
their higher education system. Today, the countries have come to compete with each other in terms of
providing undergraduate and graduate education opportunities to the international students. In this sense,
it is possible to express the United States (USA), United Kingdom, Australia, Germany, Russia, France,
Canada, Japan and China as the leading countries. In this context, it is known that Turkey has hosted
international students since the 1990s. While this is the case, there is a case that Turkey is among the
big players that have been expressed.
International students in Turkish higher education will be the subject of this study. In this context, a
historical background will be drawn and a comprehensive analysis will be made about international
students studying in higher education institutions in Turkey. The aim of the paper is to examine the role
of international students in the implementation of Turkey's education diplomacy based on higher
education. In order to serve the purpose of the paper, a literature review on education diplomacy within
the scope of international student education will be made and a detailed analysis of international student
policies in Turkey will be included. There will also be also a comprehensive evaluation in the conclusion
section.
Keywords: Education Diplomacy, International Student, Turkey, Turkish Higher Education Institutions

GİRİŞ
Bu araştırmada, uluslararası ilişkiler literatüründe Soğuk Savaş sonrasında daha sık görülmeye
başlanılan ve önem atfedilen bir yaklaşım olarak yumuşak güç temelinde bir analize yer verilmiştir.
Özellikle yumuşak güç unsurlarından biri olan eğitim diplomasisine dair bir literatür sunulmuş ve
yumuşak güç ile ilişkisi irdelenmiştir. Bununla beraber eğitim diplomasisinin bir pratiği olarak
uluslararası öğrencilik ele alınmış ve dünyada bu hususta gelinen nokta aktarılmaya çalışılmıştır. Öte
yandan Türkiye özelinde uluslararası öğrencilerin mevcut durumu ve Türkiye’nin bu öğrencilere bakış
açısı ortaya konmuştur.
Çalışmanın bir diğer aşamasında ise eğitim diplomasisinin Türkiye’de hayata geçirilmesi noktasında
paydaşlarının kimler olduğu ifade edilmiştir.
Çalışmanın sonuç bölümünde ise Türkiye’de uluslararası öğrencilerin sayılarının artması ve Türkiye’nin
dünya sıralamasında daha üst seviyelere gelebilmesi bakımından birtakım öneriler sunulmuştur.
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Yumuşak Güç-Eğitim Diplomasisi İlişkisi
Yumuşak güç özellikle iki kutuplu bir dönem olarak Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle dağılan blokları
tekrar bir araya getirmek maksadıyla kullanılan bir araç olmuştur. Bu bağlamda Amerika Birleşik
Devletleri’nin (ABD) doğu Avrupa’daki faaliyetlerini örnek olarak göstermek mümkündür. Yumuşak
güç esas itibariyle Nye’ın ifadesiyle zorlama ve ödeme yerine cazibe ve ikna yoluyla tercih edilen
sonuçları elde etme yeteneğidir (Nye, 2004: 2). Kavramı literatüre kazandıran Nye’ın tanımlaması bir
anlamda “gönül alma” olarak değerlendirilebilir. Bu “gönül alma” ya da başka bir ifadeyle karşı tarafta
“sempati” oluşturma halinin uluslararası ilişkiler literatüründeki karşılığı kamu diplomasisi olarak
değerlendirilmektedir. Söz konusu kamu diplomasisindeki gönül alma/sempati oluşturma durumu,
eğitim diplomasisi (education diplomacy) adlı bir alt bileşene de sahiptir.
Eğitim diplomasisi terimi, uluslararası ilişkiler literatürüne Eğitim Diplomasisi Merkezi (Center for
Education Diplomacy-CED) tarafından yerleştirilmiş olup özü itibariyle eğitimi geliştiren teorilerin,
fikirlerin ve kavramların disiplinler arası ve ulus ötesi paylaşımı olarak kabul edilmektedir. Öyle ki bu
diplomasi türü eğitimle alakalı olarak tüm paydaşların katılımı kapsamında eğitimin kültürel açıdan
duyarlı bir şekilde şekillendirilebileceği ve etkilenebileceği birtakım yolları tanımlamaktadır. Buradan
hareketle eğitim diplomasisinin, bilgi paylaşımının yanı sıra tüm katılımcıları zenginleştiren bir kültür
alışverişi olarak da değerlendirilebileceği düşünülmektedir (Bhatta ve Young, 2016: 24). Dolayısıyla
eğitim diplomasisi Nye’ın da ifade ettiği üzere önemli bir yumuşak güç kaynağıdır (Vaxevanidou, 2018:
56). Söz konusu yumuşak güç kaynağı olma durumundan ötürü birçok ülke eğitim, araştırma, bilim,
kültür ve dil öğretimine ciddi bir şekilde ehemmiyet göstermiştir. Çünkü bu ülkeler dünyanın farklı
coğrafyalarından öğrencileri kendi ülkelerinde eğitim almak noktasında bir çekim merkezi oluşturmak
noktasında yatırım yapmaktadır (A.g.e.). Bu kapsamda eğitim diplomasisi bir dış politika aracı olarak
da değerlendirilmektedir çıkarımında bulunulabilir. Nitekim bir ülkenin üniversiteleri aracılığıyla
sunmuş olduğu eğitim ve bir cazibe merkezi olarak uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapması, söz
konusu ülkenin resmi dış politikasını kuvvetlendiren ya da dış politikasına katkı sunan bir yumuşak güç
pratiği olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin Amerikan yükseköğrenimi, ABD için önemli bir yumuşak
güç kaynağıdır (Nye, 2005: 14).
Eğitim diplomasisini farklı bir bakış açısıyla ele alan Şehitoğlu, bu diplomasi türünde iş birliklerinin
zaruri olduğu kanaatindedir. Çünkü ona göre eğitim odaklı siyasaların oluşturulabilmesi için yerel,
bölgesel, ikili, çoklu, ya da küresel düzeyde iş birlikleri yapılmalıdır (Şehitoğlu, 2021: 35). Amaç burada
ifade edilen düzeylerde iş birliklerini hayata geçiren ülkenin hem bilime katkı sunması ve ülkesinin
tanıtımı hem de bir anlamda ülkesine döviz girdisinin sağlanmasıdır. Öte yandan eğitim diplomasisi
sadece uluslararası öğrencilerin başka bir ülkede eğitim almasını sağlamak değildir. Bu diplomasi türü
üniversiteler arası akademik iş birliklerini (bilimsel kongre, konferans, sempozyum ya da panel),
Erasmus, Mevlâna, Farabi, Fulbright vb. değişim programlarını da içermektedir
Yumuşak güç ve eğitim diplomasisi arasındaki ilişki durumuna örnek olarak Aslan ve Göksu’nun şu
tespitini ifade etmek yerinde olacaktır. Onlara göre bilimsel çalışmalar ve eğitim faaliyetleri itibariyle
bir ülkenin diğer birçok ülke tarafından beğenilmesi ve o ülkeye ilgi duyulması söz konusu olduğunda
ilgili ülkenin yumuşak güç kapasitesi artmaktadır (Aslan ve Göksu, 2016: 4). Dolayısıyla ülkeler eğitim
diplomasisinin bir uygulama alanı olarak üniversitelerini yumuşak güç politikasının parçası olarak
uluslararasılaştırmaktadır (Yang’dan aktaran Vaxevanidou, 2018: 56). Bu sebepledir ki “eğitim
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diplomasisi ülkelerin yumuşak güç kullanımı ile yakından ilişkidir” (Kaya, 2019: 2). Ayrıca Aslan ve
Göksu’ya göre ülkelerin bilimsel araştırma, edebiyat, eğitim, sanat, kültür, sinema, ekonomi ve turizm
uygulamaları itibariyle beğeni topluyorsa, söz konusu ülkelerin yumuşak gücü artıyor demektir (Aslan
ve Göksu, 2016: 576). Buradan hareketle eğitim diplomasisinin ülkeler arasında köprü vazifesi göre,
eğitim zorluklarını çözen, eşitlikçi, kapsayıcı ve kaliteli eğitim sağlayan diplomatik beceriler ve
yaklaşımlar olarak anlaşılabilir (Murphy, 2018: 3). Bir başka deyişle eğitim diplomasisi, bilimsel
tecrübelerin paylaşılmasıyla ülkeler arası ilişkilerin de iyileştirilmesini sağlamaktadır (TASAM, 2021:
3).
Sonuç olarak bir yumuşak güç parametresi ekseninde değerlendirme yapılacak olursa, görülecektir ki
eğitim diplomasisi, eğitimin optimal insani ve küresel kalkınmaya giden yol olduğu anlayışını teşvik
ederek ve ortaklar arasında iş birliğini kolaylaştırarak kilit bir role sahiptir (Cardarelli, 2018: 65).

Dünyada Uluslararası Öğrencilik
Uluslararası öğrenci hareketliliği özellikle Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra ivme kazanmıştır. Bu
bağlamda özellikle Batılı ülkeler uluslararası öğrencileri kendi ülkelerine çekmişlerdir. Öğrenciler için
ülke değiştirmenin motivasyonu daha iyi bir eğitim alabilmek, daha iyi bir yaşam koşuluyla hayatlarını
idame etmektir. Bu çerçevede düşünüldüğünde ülkelerin ekonomik durumları, sosyal ve refah
durumları, siyasi hava her daim öğrencilerin tercihlerini etkilemiştir. Öte yandan bir ülkenin yüksek
öğreniminin ve programlarının itibarı, göçmenlik politikası ve dili de uluslararası öğrenciler için bir
köprü olabilir ya da engel teşkil edebilir (Education Indicators Focus, 2013: 3).
Ülkeler esas itibariyle uluslararası öğrencilere ev sahipliği yaparken söz konusu potansiyeli kendi
lehlerine dahi kullanmak istemektedirler. Bunu ülkeleri adına imaj oluşturma enstrümanı olarak da
kullanabilmektedirler. Öte yandan uluslararası öğrenciler söz konusu ülkeler için bir ulusal çıkar tesis
etme aracı da olabilmektedir (Şehitoğlu, A.g.e.: 35). Bu bakımdan bir değerlendirme yapıldığında ABD,
İngiltere, Kanada ve Avustralya (A.g.e.) gibi devletlerin başarılı birer uygulayıcı olduklarını ifade etmek
mümküdür. Örneğin QS World University Rankings’in Eylül 2021’de yapmış olduğu Global MBA ve
Business Masters programları özelinde istihdam edilebilirlik (employability), düşünce liderliği (thought
leadership), paranın karşılığı (value for money), mezun çıktıları (alumni outcomes), sınıf ve fakülte
çeşitliliği (class & faculty diversity) parametreleri göz önünde bulundurularak yapılan sıralamaya
(rankings) bakıldığında yukarıda adı geçen üniversitelerin üst sıralarda oldukları görülecektir. bu
bağlamda Global MBA programlarında ABD’in 3 üniversitesi (Stanford Graduate School of Business,
Penn (Wharton) ve Harvard Business School) ilk sırada yer almaktadır. London Business School ile
İngiltere 6. sırada yer alırken UNSW (AGSM) ile Avusturalya 35. sırada ve Toronto (Rotman) ile
Kanada 42. sırada yer almaktadır. Öte yandan yine aynı parametlere ışığında Masters in Business
Analytics programı için yapılan sıralamada MIT (Sloan) ve UCLA (Anderson) ile ABD ilk 2’de,
Imperial College Business School ile İngiltere 5. sırada ve Kanada McGill (Desautels) ile 11. Sırada ve
Melbourne Business School ile Avusturalya 13. sırada yer almaktadır (Higher Ed Report, 2021: 16-24).
Günümüz dünyası artık ülkeler arası hareketliliğin eskiye nazaran daha yoğun olduğu bir vakıa olarak
karşımızda durmaktadır. Çünkü dünya artık daha birbirine entegre olmuştur. Bu da uluslararası
öğrencilerin yüksek öğretime katılımının ve varlığının değerinin kurumsal, ulusal ve küresel düzeylerde
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geniş çapta kabul görmesine vesile olmuştur (Helms ve Spreitzer, 2019: 1). Uluslararası öğrencilerin
şüphesiz bulundukları ülkelere çeşitli açılardan katkıları olmuştur. Söz konusu katkıların başında
ekonomik katkı gelmektedir. Bunu takiben bilimsel katkı gelmektedir. Bu katkı türü hem farklı bilimsel
ekosistemden gelen öğrencilerin gittikleri ülkenin bilimine faklı bakış açıları sunması hem de farklı
dillerden geldikleri için de yükseköğrenime literatür bakımından zenginlik katmaları söz konusu
olabilmektedir. Öte yandan uluslarası öğrenciler gittikleri ülkelere kültürel zenginlik açısından da katkı
sunabilmektedir.
Son olarak dünyadaki uluslararası öğrenci sayıları ile ilgili Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür
Örgütü (UNESCO) tarafından 2018 yılında bir rapor yayınlanmıştır. Bu rapora göre en çok uluslararası
öğrenciye sahip olan ülkeler ve öğrenci sayıları aşağıdaki gibidir (Şehitoğlu, A.g.e., 36).
Uluslararası Öğrenci Sayıları
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Bu tablodan da anlaşılacağı üzere uluslararası öğrencilerin tercih ettikleri ülkeler refah düzeyi yüksek
ülkeleri tercih etmişlerdir. Öte yandan bu tablo bize en iyi üniversitelere sahip ülke profillerini de
göstermektedir. Burada önemli olan Türkiye’nin misafir ettiği uluslararası öğrenci bakımından dünyada
ilk 10 ülke arasına girmiş olmasıdır. Bu da Türk yükseköğreniminin artık gelişmiş ülkeler liginde
olduğunu göstermesi bakımından anlamlı bir gelişme olarak müşahede edilebilir.

Türkiye’de Uluslararası Öğrencilik
Eğitim diplomasisinin bir pratiği olarak Türkiye’deki üniversitelerde (vakıf ya da kamu) uluslararası
öğrenciler eğitim alıyorlar. Bu bağlamda Türkiye’de geniş bir yelpazede eğitim diplomasisi icra
edilmektedir. Bunun en büyük örneği olarak Türkiye’de dünyanın farklı coğrafyalarından gelip eğitim
alan 230 bin uluslararası öğrenciyi (Erdoğan, 2021) göstermek mümkündür.
Türkiye esasen uluslararası öğrenci alımına dönenin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ortaya bir vizyon
koymasıyla başlanmıştır. Dolayısıyla Türkiye bir uluslararası öğrenci politikası kurgulamış ve ilk kez
1992 senesinde “Büyük Öğrenci Projesi” (YTB, 2021) adında bir çalışmayla uluslararası öğrenci
alımına başlanmıştır. Burada Türkiye ilkin Türk ve akraba topluluklardan öğrenci almıştır. Ancak bu
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durum ilerleyen yıllarda değişik coğrafyalardan öğrenci alımına dönüşmüştür. Dolayısıyla bugün
Türkiye’de 197 (YÖK İstatistik, 2021) farklı ülkeden uluslararası öğrenci eğitim almaktadır. Eğitim
diplomasisinin en önemli bileşenlerinden biri olan uluslararası öğrencilere daha önce “Yabancı Uyruklu
Öğrenci” deniyordu. Bu tanım Türkiye Cumhuriyeti dışında bir başka ülke vatandaşları için
kullanılmaktaydı. Ancak bu tanım bir yandan da ayrışmayı beraberinde getirmekteydi ve yabancı
uyruklu öğrenci kapsamına giren çift uyruklu (T.C. ve bir başka ülke vatandaşı) öğrencileri
içermemekteydi. Şöyle ki Türkiye dışında bir ülkede doğan, büyüyen, yaşayan ve orada lise bitiren ya
da Türkiye’de lise bitirmiş ama çift uyruğa sahip ya da mavi kartlı1 olan birçok öğrenci bulunmaktaydı.
Hali hazırda bu öğrencileri de yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları kapsamında Türkiye’deki
üniversiteler kabul edebilmektedir. Hal böyle olunca uluslararası öğrenci tanımını kullanmak çok
yerinde olacaktı.
Bu öğrencilere Türkiye’de “misafir öğrenci”, “gönüllü elçi”, “marka elçisi”, “kültür elçisi” vb.
tanımlamalar yapılmaktadır. Bu tanımlamalar dahi Türk toplumunun söz konusu öğrencilere
yaklaşımını ortaya koymaktadır. Bugün Türkiye’de sayıları 230 bin olan bu öğrenciler Türkiye’nin
hemen her ilinde bulunan üniversitelerde eğitim almaktadırlar. Ülkesi ya da milliyeti ne olursa olsun
şüphesiz bu öğrenciler Türkiye’ye bir katma değer sağlamaktadırlar. Türkçe, İngilizce, Arapça vb.
hazırlık sınıflarını da dahil edersek, ön lisans programlarında 3 yıl, lisans programlarında 5 yıl, yüksek
lisans programlarında 3 yıl ve doktora programlarında 5 yıl olmak üzere Türkiye’de kalabilmektedirler.
Bu kapsamda ülkeye sundukları katkıları şu şekilde sıralamak mümkündür:


Tam ücretli ya da kısmi burslu (%25, %50 ya da %75) kabul edilenler üniversitelere eğitim
ücreti ödemektedirler.



Yurtlarda ya da ev kiralayanlar, konaklama ücreti ödemekteler.



Vizeye tabi ülkelerden gelenler, vize ücreti ödemekteler.



THY’nin uçtuğu coğrafyalardan gelenler THY’den bilet almaktadırlar.



İkamet iznine tabii olanlar, zorunlu sağlık sigortası almak için Sigorta şirketlerinden ya da
sigorta acentelerinden sigorta satın almaktadırlar.



Taksi, otobüs, metrobüs, tramvay, minibüs vs. kullananlar toplu taşımada ödeme
yapmaktadırlar.



Yaşadıkları ilde her türlü yaşam giderlerini karşılamak maksadıyla alışveriş yaparak esnafları
kalkındırmaktadırlar.

Dolayısıyla bu çerçeveden bir değerlendirme yapıldığında, Türkiye’ye gelen öğrencilerin burada
kazandığı Türkçe dil bilgisi becerisi, sosyal çevre ve kültürel kaynaşma Türkiye adına bir artı olarak
düşünülürken, yukarıda ifade edilen harcama kalemleri bakımından da ekonomiye katkı sunmaktadırlar.

Mavi Kart: Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve
bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoylarına verilen ve söz konusu
maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren resmî belgedir. Detaylı bilgi için bknz:
https://www.mfa.gov.tr/mavi-kart-_eski-pembe-kart_-uygulamasi-.tr.mfa
1
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Eğitim Diplomasisinin Paydaşları
Söz konusu bu diplomasi türünün ülkeden ülkeye değişmek kaydıyla birçok aktörü bulunmaktadır.
Örneğin Türkiye’deki aktörleri şu şekilde sıralamak mümkündür:


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)



Kamu ve Vakıf Üniversiteleri



Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı (Diplomatik Misyonlar)



Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü)



Yurtdışı Türk ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) – Türkiye Bursları



Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü



Sivil Toplum Kuruluşları



Sigorta Şirketleri (Özellikle zorunlu sağlık sigortası, ikamet izni için)



Eğitim Danışmanlık Şirketleri (Uluslararası öğrenci temini)

Bu paydaşlar, üniversitelerin uluslararası öğrenci ofisleri ya da dış ilişkiler ofisleriyle koordineli bir
şekilde çalışarak Türkiye’ye uluslararası öğrenci kazandırmaya çalışmaktadırlar.

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Uluslararası öğrencilik tüm dünyada eğitim diplomasisinin bir uygulama alanı olarak gelişmiş her ülke
tarafından ehemmiyet gösterilen bir konu olarak kabul edilmiştir. Bu noktada gerek öğrenci sayısı
gerekse de öğrencilerden elde edilen gelir bakımından en büyük payı ilk 10’da bulunan ülkeler
almaktadırlar. Türkiye 2018 yılı itibariyle bu 10 ülke arasında yer almıştır ancak ilerleyen zamanlarda
bu hedefini ilk 5’e girmek şeklinde belirlemiştir. Türkiye’nin bu hedefi gerçekleştirebilmesi için şu
adımları atmasında yarar olduğu düşünülmektedir:
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Tüm uluslararası öğrencilere toplumun her kesimi nezdinde bir paradigma değişimine ihtiyaç
vardır. Özellikle uluslararası öğrencilere kira/yurt edinme, market, pazar alışverişlerinde
hoşgörülü davranılması gerekmektedir.
Uluslararası öğrencileri Türkiye’de eğitim almak için dünyanın birçok farklı coğrafyalarına
giden, öğrencilerle buluşan, onları Türk üniversitelerini anlatan üniversitelerin Uluslararası Ofis
çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi gerekmektedir.
Vakıf üniversitelerinde çalışan uzmanlar için özellikle Gri Pasaport ya da Yeşil Pasaport temin
edilmesi gerekmektedir.
Eğitim ihraç edilirken aynı zamanda ülkeye döviz girdisi sağlayan bu uzmanlar savaş
coğrafyalarına dahi gidip üniversite tanıtımları yaparak ülkeye öğrenci kazandırmaya
çalışmaktadırlar.
Bakanlıkların üniversitelere sundukları teşviklerin daha da genişletilmesi gerekmektedir.





Vakıf üniversitelerine yurtdışında katılacakları uluslararası eğitim fuarları için tanıtım desteği
sağlanmaktadır. Ancak bu destek uçak bileti, tanıtım materyalleri ve fuar standı ücretlerinin
kısmen desteklenmesi demektir. Ancak otel konaklaması ve yeme-içme gibi kalemler
karşılanmamaktadır. Söz konusu karşılanmayan kalemlerin de destek kapsamına alınması
gerekmektedir.
Üniversitelere öğrenci temininde en büyük paydaş olan eğitim danışmanlık firmalarına
üniversiteler kazandırdıkları öğrenci başına bir hizmet bedeli ödemesi yapmaktadır. Söz konusu
bu ödemelerde de ilgili Bakanlığın üniversitelere teşvik sunması gereklidir.

KAYNAKÇA
Nye, J. S. (2014). The information revolution and soft power. Current History.
Bhatta, B., ve Young, D. (2016). Partnership for Sustainable Development Nepal and the Promotion of
Education Diplomacy. Duarte, G., ve Strekalova-Hughes, E. (Ed), Education Diplomacy in
Action 23-34.
Vaxevanidou, M. (2018). Education as Public Diplomacy: How to Build an International Image in
Education.
Nye, J. (2005). Soft power and higher education. In Forum for the future of higher education
(Archives) (pp. 11-14).
Şehitoğlu, R. (2021). Kamu Diplomasisinde Akıncı Birlik Olarak Düşünce Kuruluşları, Ankara: Orion
Akademi Yayınları.
Kaya, M. (2019). Eğitim Diplomasisi: Kavramsal Bir Çerçeve. Türkiye Eğitim Dergisi, 4 (1), 1-12.
TASAM. (2021). Stratejik Vizyon Belgesi, Eğitim Diplomasisi, “Sektörel Diplomasi İnşası”. TASAM
Yayınları,
1-3
https://tasam.org/Files/Etkinlik/File/VizyonBelgesi/SGPK_EGID_EgitimVizyon_TR_pdf_efa9f
6f6-f1b2-402e-b53e-9b4df84e5a63.pdf
Murphy, Y. (2018). Education Diplomacy: The Two Sides of Innovation, Childhood Education, 94:3, 3
Cardarelli, R. (2018). Solving the Education Crisis of Displaced Children: A most important goal for
education diplomacy, Childhood Education, 94:3, 61-66.
Education Indicators Focus, (2013). How is international student mobility shaping up?
https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EDIF%202013--N%C2%B014%20(eng)Final.pdf
Higher Ed Report, (2021). QS World University Rankings: Global MBA and Business Masters 2022
Report, https://www.qs.com/portfolio-items/qs-world-university-rankings-global-mba-businessmasters-2022/

449

Helms, Matross R. ve Spreitzer, S. (2019). International Student Inclusion and Success: Public
Attitudes,
Policy
Imperatives,
and
Practical
Strategies,
https://www.acenet.edu/Documents/International-Student-Inclusion-Success.pdf
Erdoğan, R. (2021). 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’nde Yaptıkları Konuşma.
https://www.tccb.gov.tr/konusmalar/353/130788/2021-2022-yuksekogretim-akademik-yilacilis-toreni-nde-yaptiklari-konusma
YTB. (2021). Türkiye Bursları, https://www.ytb.gov.tr/uluslararasi-ogrenciler/turkiye-burslari
YÖK İstatistik. (2021). Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi, https://istatistik.yok.gov.tr/
Aslan, P. Ve Göksu, O. (2016). Digital Diplomacy, Global Perception and Turkey, Eds. Sezer, N.,
Gezgin, S.&Yolcu, E. ‘14th International Symposium Communication in the Millennium’
İstanbul, pp.573-590.

450

Kemal Demirel’in “Bedreddin” Yorumu:
Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin’in
Yargılanması
Kemal Demirel's Interpretation of "Bedreddin": Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin’in
Yargılanması

E. Candan İRİ
Arş. Gör. Dr., SDÜ Fen–Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, TÜRKİYE
E-posta: eminecandaniri@sdu.edu.tr

Öz
On beşinci yüzyıl başlarında Osmanlı devlet sistemi karşısında kalkışmanın öncüsü olarak
değerlendirilen Şeyh Bedreddin, yirminci yüzyılın ilk yarısından itibaren şair ve yazarların kaleminde
vücut bulan bir tarihsel figürdür. Fakih, mutasavvıf ve devlet adamı kimlikleriyle tanınan bu çok yönlü
kişiliğin çağının yaklaşık altı yüz yıl sonrasında hâlâ ilgiyle karşılanıyor olması, mülkiyetçi düzene
başkaldıran bir halk hareketinin simge ismi oluşuyla ilintilidir. Onun çeşitli edebî eserlerde genellikle
ideolojik bir dönüştürmeye uğratılarak kurgulandığı göze çarpar. Kaynaklarda düşünce ve eylemleri
bakımından muğlak bir görünüme sahip olan Bedreddin, tarihten beslenen oyun yazarlarının ideoloji
doğrultusunda yeniden yorumladığı, çoğunlukla da idealleştirdiği, aslında güncel meselelere dikkat
çekmek için kullandığı bir araçtır. Türk tiyatro yazınında Şeyh Bedreddin’i bu anlamda konu edinen
tarihsel oyunlardan biri de Kemal Demirel’in Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin’in Yargılanması adlı
metnidir. Yazar, Şeyh Bedreddin’in yargılanma sürecine odaklandığı eserinde onu ilhamını Tanrı’dan
alan; saygı, sevgi, barış, adalet, hak gibi her çağın ve coğrafyanın insanını ilgilendiren değerlerin
savunucusu bir Türk dehâsı olarak yorumlar. Bu bildiride, Demirel’in oyununda kurgulanan Şeyh
Bedreddin imgesi değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Tarihsel oyun, Kemal Demirel, Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin’in
Yargılanması.
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Abstract
Şeyh Bedreddin, who is considered as the pioneer of the uprising against the Ottoman state system at
the beginning of the fifteenth century, is a historical figure that has been come into existence in the pen
of poets and writers since the first half of the twentieth century. The fact that this versatile personality,
known as a canonist, sufi and statesman, is still being met with interest after about six centuries is related
to his being the symbol name of a popular movement that rebelled against the proprietary system. It is
striking that he is generally fictionalized by being subjected to an ideological transformation in various
literary works. Bedreddin, who has an ambiguous appearance in terms of his thoughts and actions in the
sources; is a means that the playwrights who feed on history reinterpret in line with ideology, mostly
idealize, actually use to draw attention to current issues. One of the historical plays that deals with Şeyh
Bedreddin in this sense in the Turkish theater literature is Kemal Demirel's text known as Simavna
Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin’in Yargılanması. The author, focuses on the trial process of Şeyh Bedreddin
in this work and interprets him as a man who is inspired by God and a Turkish genius who defends
values that concern people of all ages and geographies, such as respect, love, peace, justice, and rights.
In this paper, the image of Şeyh Bedreddin fictionalized in Demirel's play, will be evaluated.
Keywords: Historical drama, Kemal Demirel, Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin’in Yargılanması.

GİRİŞ
Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin (1359?-1420?), Osmanlı Devleti’nin Fetret Devri olarak bilinen
kaotik dönemini takip eden süreçte düşünceleri ve eylemleriyle yankı uyandırmış bir isimdir. On
dördüncü yüzyılın sonlarına doğru fakih ve mutasavvıf kimlikleriyle öne çıkan bu kişilik, on beşinci
yüzyılın başlarında ilkin üst düzey bir devlet adamı, ardından resmî otoriteye başkaldıran bir halk
hareketinin öncüsü olarak görünüm kazanır. Musa Çelebi’nin saltanatı sırasında Rumeli’de kısa bir
dönem (1411-1413) kazaskerlik görevinde bulunan bu saygın âlimin trajik yolculuğu, hükümdarın
tahttan indirilmesiyle önce İznik’teki sürgün yaşamına uzanır, bir müddet sonra da Serez’deki idamıyla
noktalanır. İznik sürgününden sonra adının Batı Anadolu’da Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal
etrafında başlayan ayaklanmalara karışması, dahası bu konuda kaynakların sınırlı ve çelişkili bilgiler
sunması, onu ilgi çekici bir tarihsel kişiliğe dönüştürür. Gerek öne sürdüğü düşünceler gerek istemli ya
da istemsiz biçimde dâhil olduğu başkaldırı eylemleri bakımından kaynaklarda oldukça muğlak
ifadelerle söz konusu edilen Şeyh Bedreddin, özellikle yirminci yüzyılın ilk yarısından itibaren sanatın
ve edebiyatın çeşitli dallarında kurgusal bir çizgide rol üstlenir. Bedreddin’in sanat dünyasında Nâzım
Hikmet’in kaleminden çıkan Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı (1936) ile şiir türünde
başlayan konukluğu, zaman içinde tiyatro sahnesinden roman sayfalarına, içinde bulunduğumuz süreçte
ise “Hakikat Şeyh Bedreddin” adlı filmle beyaz perdeye kadar ulaşır.
Tarihi malzeme edinen sanatçıların kaleminde farklı bakış açılarıyla can bulan Şeyh Bedreddin ve adının
karıştığı kalkışma hareketi, çoğunlukla ideolojik bir dönüştürmeyle olumlanarak kurgulanır. Özellikle
sol kesimin ilgi gösterdiği bu tarihsel kişilik, Ahmet Yaşar Ocak’ın tespitiyle “bilimsel yaklaşım”
düzleminden “ideolojik saptırma” düzlemine kaydırılarak (1998: 140) hakça bir düzeni düşleyen bir
ihtilalci imgesine büründürülür. Tiyatro dünyasının “[t]arihsel bir olayı, geçtiği çağı, ortamı ve
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kişileriyle ona bütünlükle bağlı kalarak ya da özgürce yorumlayarak vermeye çalışan” (Çalışlar, 1995:
624) tarihsel oyunlarında da Bedreddin, sol ideolojinin benimsediği değerler doğrultusunda idealize
edilerek ele alınır. Orhan Asena’nın Simavnalı Şeyh Bedreddin (1969), Mehmet Akan’ın Hikâye-i
Mahmud Bedreddin (1986), Kemal Demirel’in Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin’in Yargılanması
(1997), Nazif Uslu’nun İsyanın Ruhu Şeyh Bedreddin (2018) adlı metinleri, bu tarihsel kişiliği konu
edinen, fakat tarihsel kurguyu tersine çevirerek (Çoban, 2011:160) kurmaca dünyada onu yeniden
yaratma yoluna giden oyunlardır. Bu bildiride, Kemal Demirel’in Simavna Kadısıoğlu Şeyh
Bedreddin’in Yargılanması oyununda Şeyh Bedreddin’e getirdiği yorum değerlendirilmeye
çalışılacaktır.

Kemal Demirel’in Oyununda “Tanrısal Bir İlhamla Başkaldıran Bedreddin” İmgesi
Kemal Demirel’in Antigone (1966), Farenin Ölümü -Amipler- (1972), Büyük Yargıç (1975) gibi
oyunlarından sonra kaleme aldığı Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin’in Yargılanması, ilk olarak
1997’de Yapı Kredi Yayınları’nca Toplu Oyunlar’ı içerisinde basılır. Müstakil basımı Yaba Yayınları
tarafından 2004 yılında gerçekleştirilen eser, yazarın kendisinden önce çok defa tarihin alanından
edebiyatın alanına taşınmış Bedreddin’le ilgili kendi sözünü söyleme gayretinin ürünüdür. Bedreddin’in
hikâyesini Musa Çelebi’nin kazaskeri olmayı kabul ettiği Edirne yıllarından başlatarak sunan Orhan
Asena’nın, doğumu öncesine de uzanarak tüm yaşamöyküsünü bir yolculuk izleği çevresinde aktaran
Mehmet Akan’ın oyunlarından farklı olarak Demirel’in eserinde bu trajik kahramanın yaşamının son
demlerine odaklanılır. İki bölüm dokuz sahneden oluşan oyunda, Çelebi Mehmet’in1 emriyle veziri
Bayezid Paşa ve oğlu Şehzade Murat tarafından Deliorman’da yakalanan Bedreddin’in Serez’deki
yargılanma süreci konu edilir.
Oyun içinde oyun tekniğiyle kurulan eserin Osmanlı muhafızı kılığındaki Bizans tarihçisi Dukas’ın
seyirciyi selamlayarak rolünden ve oyunun konusundan söz ettiği konuşmasıyla açılan ilk bölümü,
zindandaki Bedreddin’in yargılanacağı günün hazırlığı üzerinedir. Dünyanın beğendiği bu Türk âlimin
hakça yargılanabilmesi için ülkesinin en ehil ulemalarından bir divan (Demirel, 1997b: 298) kurdurmak
isteyen Çelebi Mehmet, baş danışmanı Mevlâna Haydar başta olmak üzere, Haydar-ı Herevî ve Molla
Necmeddin’i görevlendirir. Bu üç divan üyesi, Çelebi Mehmet’in tarafsız ve hakça bir fetva verilmesi
yönündeki buyruğunu yerine getirebilmek için hummalı bir çalışmaya girişir, Bedreddin’in etrafında
gelişen olaylarla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütür (Demirel, 1997b: 300). Kendi içlerinde birtakım
fikir ayrılıkları yaşayan divan üyelerinin Bedreddin’i yargılamaya hazırlandığı bu ilk bölümde, Çelebi
Mehmet’in ulemaya saygılı, merhametli ve adil bir yönetici vasfıyla öne çıkarılması dikkat çeker. Onun
divan heyetinden beklediği, devlete başkaldıran bu âlimi kişisel düşüncelerinin ve tanık oldukları eski
uygulamaların etkisinde kalmadan şeriat kurallarına göre yargılamalarıdır. Oyunda muhafız rolüne
sığınan Dukas, Çelebi Mehmet’in bu yaklaşımı üzerine “Osmanlı Türklerinin insanlık tarihinin bile
altını çizmesi gereken bu hoşgörü ve anlayışının araştırılması gerek[tiğini]” dile getirir (Demirel, 1997b:
301). Bedreddin’in karşı güç durumundaki yönetenleri ve kendisini yargılamak üzere görevlendirilen
mollaları bilgeliğiyle etkilemesi, Demirel’in oyunundan önce onu malzeme edinen oyunlarda da işlenen
bir tablodur. Ancak Demirel, Bedreddin’i ve başkaldırısını idealize ettiği oyununda bu tabloyu biraz
1

Eserde Mehmet Çelebi’nin adıyla ilgili tercih edilen bu yazım biçimi, çalışmada aynı şekilde kullanılmıştır.
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daha genişleterek Çelebi Mehmet’in hümanist yaklaşımı üzerinden karşı gücün merhametinin övgüsüne
de yer verir.
İkinci bölümün oyundaki tüm sahnelere kıyasla daha uzun tutulan ilk sahnesi divan odasında geçer. Tüm
oyun kişilerinin bir araya geldiği bu sahnede Bedreddin, divan heyeti tarafından sorguya çekilir. Bu
sorgulama sırasında kethüdası Börklüce Mustafa ile Torlak Kemal’in ve kendisine inanan daha nice
insanın yol göstericiliğini üstlendiğini açıkça kabullenir. Tanrı ve insan sevgisi üzerine düşüncelerinin,
sonrasında eyleme de dönüşen halkçı tavrının müdafaasına girişir. Karanlık bir zindanda geçen ikinci
sahnede, kendisini buradan alıp götürmek isteyen yabancıyı geri çevirir. Henüz yargılama sürecinin
başlamadığı ilk bölümün ikinci sahnesinde de aynı sebeple ziyaretinde bulunan bu yüzü saklı yabancı,
divan heyetinden Haydar-ı Herevî’dir. Eserlerini, özellikle de Vâridât’ını okuyarak Bedreddin’e hayran
olan Haydar-ı Herevî, onun, davasının devamlılığı için kaçmak dışında bir yolu olmadığına inanır. Bu
yoldan gitmeyi reddeden Bedreddin, bu davanın insanlığın davası olduğunu ve insanlık var oldukça da
umudun kaybolmayacağını belirtir. Her iki bölümde de geçen bu zindan sahneleriyle Bedreddin’in
davasına olan inancına, kararlılığına, gözü pekliğine ve geleceğe dair umuduna vurguda bulunulur.
İkinci bölümün son sahnesinde divan başkanı Mevlâna Haydar, Bedreddin’in canının alınmasının şeriata
uygun düşeceği yönündeki kararını açıklar. Bunun üzerine Bedreddin, sahnenin gerisinde karanlıkta
parlayan bir yıldız gibi belirir (Demirel, 1997b: 330). Dramatik örgü, Dukas’ın kuru tarihsel anlatımıyla
Bedreddin’in Serez Çarşısı’nda asıldığı haberini seyirciye/okuyucuya duyurması üzerine noktalanır.
Kemal Demirel’in tarih sahnesinden tiyatro sahnesine yaratıcı bir dönüştürmeyle aktardığı Şeyh
Bedreddin, Tanrı’nın emanetini taşıyan insana sonsuz saygı duyan, yalnız hakkın egemen olacağı bir
dünya düzeni düşleyen (Demirel, 1997b: 320) ve bu yolda mücadele veren bir dava adamı olarak
kurgulanır. Bedreddin’i ve adının karıştığı başkaldırı hareketini idealize etme yoluna giden Demirel,
eserin 2004’teki baskısının başında onu, “[k]endine sınırsız saygısı olan, insana sınırsız saygısı olan,
ama bu saygı duygusunu halkıyla yaşamak isteyen bir Türk dehâsı” olarak tanımlar (2004: 9). Onun
düşüncesine göre bu yüce âlim, idealist bir fikir adamının, dünyanın gerçeklerini gören bir fikir adamının
yaşaması gerektiği gibi yaşamış, başkaldırılması gereken bir düzene karşı çıkmıştır (2004: 15). Şeyhi
Hüseyin Ahlati’nin isteği üzerine gittiği Tebriz’de Timur’un hayranlığını kazanmış olmasına rağmen
bir Türk olarak kendi insanlarının yanına onların yaşayabileceği toprakları yeşertmek için dönen
(Demirel, 1997b: 314) Bedreddin’in başkaldırısını bu ideal biçimlendirir. O, dili, dini, rengi ne olursa
olsun tüm insanların Tanrı’nın soluğunu/tanrısal ruhu taşıdığı inancıyla sevginin yaşatıldığı, herkesin
birbirinin iyilik ve güzelliği için yaşadığı (Demirel, 1997b: 328-329) adil ve özgür bir toplum düzeninin
inşası için mücadele eder. Kendisi görünürde kaybedilmiş bir davanın savunucusu olsa da Tanrı’nın
kendi suretinde yarattığı insanı ve haklarını korumak (Demirel, 1997b: 326) yolundaki bu davanın
insanlık yaşadıkça sürdürüleceği inancını son nefesine kadar taşır.
Demirel’in oyununda yaratılan bu tanrısal bir ilhamla başkaldıran Bedreddin imgesi, oyun yazarlığının
yanı sıra deneme ve senaryo yazarı kimlikleriyle de tanınan yazarın çeşitli denemelerinde ortaya
koyduğu düşüncelerine koşuttur. Demirel, İnsanlar Üzerine (1968), İnsan ve Dünyası (1981) başlığı
altında topladığı ilk denemelerinden itibaren insanın değeri, insan dünyasında “sevgi”nin yeri, evrensel
insan değerlerinin yaşatılabileceği bir düzenin özlemi üzerine yazdıklarıyla âdeta yaşanabilir bir
dünyanın anahtarını sunar. O, düşünsel portresini yansıtan bu denemelerde ve daha sonra kaleme aldığı
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Tanrının Onuru İnsan1 (deneme, 1997), Tanrı’nın Yedinci Günü (deneme, 2003), Tanrı’nın Soluğu /
“Sevgi” (2006) adlı eserlerinde tanrısallığı gizil bir yeti olarak taşıyan, bundan ötürü “Tanrı’nın onuru”
olan insanın sevgi dolu bir dünya var edebileceğinin ifadesine yönelir. Yazarın içinde yaşadığı yirminci
yüzyıl dünyası, “[ö]zgürlüğün yeşermediği, sevgi ve mutluluğun kök salamadığı” (Demirel, 1997a: 38),
“[ç]ıkar ve maddi güçlerin egemen olduğu” (Demirel, 1997a: 39), sömürünün olağan hâle geldiği
materyalist bir dünyadır. Onun düşüncesinde, “[h]ırsların, tutkuların, çıkarların olanca gücüyle çatıştığı
bu dünyada en büyük yokluk sevginin yokluğudur” (Demirel, 2003: 116). Oysa yazarın sevgiyi Kur’an
başta olmak üzere çeşitli dinî kaynaklardan alıntılarla ele aldığı Tanrı’nın Soluğu / “Sevgi” adlı
çalışmasında ortaya koyduğu gibi sevme duygusu, “Tanrı’nın [insana] ruhundan üflediği öz soluğudur”
(2006: 9). Öyleyse insanın olduğu yerde bu soluğun/ruhun/sevginin varlığı da mümkündür. Ancak
Demirel’e göre insan, sahip olduğu bu gizil gücü gereğince yaşayabilmek ve yaşatabilmek için bununla
birlikte kendisine bahşedilen aklını kullanamadığından dünya günden güne çöle dönmektedir (2006:
61). Bu çölü yeşertmenin yolu, “eşyadan yana değil, insandan yana olan” (Demirel, 1997a: 59) hakça
bir düzenin inşası için çabalamaktır.
Tanrı, insan ve dünya üzerine bu tür düşüncelerini çeşitli çalışmalarında ortaya koyarken Şeyh
Bedreddin’in İslam dininin temel ilkelerine karşı çıkan (Eyüboğlu, 1995: 310) Vâridât adlı tasavvufi
eserinde Tanrı ve insana ilişkin ifade ettiklerini özümsemiş görünen Demirel, Simavna Kadısıoğlu Şeyh
Bedreddin’in Yargılanması oyununda kendi yüzyılının insanına Bedreddin aracılığıyla seslenmek ister.
Bedreddin ve adının karıştığı başkaldırı eylemleri üzerinden kendi çağının meselelerini tartışmaya açan
yazarın bu oyunda Sevda Şener’in ifadesiyle “tarihsel bir kişi veya olayı çağdaş bir bildiriye araç olarak
kullan[dığını]” söylemek mümkündür (1982: 188). Oyunun müstakil baskısının başına eklediği
“Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin İçin Kısa Bir Etüt Girişimi” başlıklı bölümde, Bedreddin’i görüş,
düşünüş ve dünyaya yaklaşışıyla modern çağın insanlarına tanıtmayı toplumsal bir görev saydığını dile
getiren yazar (2004: 9-10), onu kurgusal bir malzemeye dönüştürerek kendi dünya görüşü doğrultusunda
yeniden yorumlar. Bahsi geçen etüt girişiminde Vâridât’tan tanrısal olanı taşıyan insanın değerine ilişkin
bazı bölümleri alıntılayan Demirel’in, Bedreddin’e getirdiği yorumda genelde tasavvuf öğretisinden,
özelde ise onun bu eserinde ortaya koyduğu düşüncelerinden ilham aldığı açıktır. Nitekim onun
Bedreddin’i, müritlerinin tüm Anadolu’ya mülkiyetsizlik düşüncesini yaydığı iddiasına şu sözlerle yanıt
verir:
“Olaya çok yüzeyden bakarsınız. Belli ki hayatınız boyu bir an bile düşünmemişsiniz bunları.
Biz kimsenin malını kimseden alıp kimseye vermiyoruz; bu bir düzen meselesi, emeğin, malın,
mülkün düzeni. Hakça ve adaletçe bir düzen. Şöyle bir düşünmekle içinden çıkamazsınız.
Önce insanın -ki Tanrı onu kendi suretinde yarattı- yeryüzündeki değerini ve önemini
bileceksiniz. Peygamber efendimizin, -sevgim ve saygım olsun ona- ayetiyle bizlere ilettiği
gibi, ‘Ve Tanrı insanı çamurdan hâlketti, dağların, taşların, tüm öteki canlıların taşıyamayacağı
soluğunu üfledi ona.’ Bir insanı, o soluğu taşıyan olarak görürüz. O soluğun gereğini yaşasa
da, yaşamasa da, sadece bu nedenle saygı duyar ve severiz insanı. Bizim davamız Tanrı’ya ait
olanlarladır, Tanrı bile değil. Tüm yeryüzü nimetleri hepimizindir, onlardan hakça
Demirel’in Yapı Kredi Yayınları tarafından Toplu Oyunlar’ının yayımlandığı Haziran 1997’de aynı yayınevince
-Toplu Denemeler- alt başlığı ile yayımlanan Tanrının Onuru İnsan, yazarın İnsanlar Üzerine, İnsan ve Dünyası
adlı deneme kitaplarını da içine alan bir eserdir.
1
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yararlanmak gerekir. Emek sömürülemez- çünkü o Tanrı’nın kendi suretinde yarattığı ve
gönlünde Tanrısal olanı taşıyan insana aittir. Bu dünyada ne varsa hakça bir düzen içinde pay
edilmelidir. Her şey herkesindir ama sevgiden başka hiçbir şey de bizim değildir. Mezhebimin
dünyasında hiçbir insanın bencilliğine yer yoktur. Tanrısal olanı istemek ve yaşamak bencillik
olamaz. Dünya nimetlerini edinmeye kalkmak, bunlar için savaşlar yapmak, insanları
sömürmek. İnsanların bu hırslı yapısı binlerce yıldır dünyayı cehenneme çevirmiştir. Bizim
mezhebimizin gereği olan düzende bunlara hiç yer yoktur” (Demirel, 1997b: 316).
Oyundaki Bedreddin’in bu evrensel söylemi, Vâridât’ın özünü oluşturan düşüncelerle örtüşür.
Kur’an’ın bâtıni yorumuna gittiği bu eserinin girişinde, kitaplarda anlatılanların sadece görüntülerle izah
edilemeyeceğini, onların daha derinde başka anlamlarının da bulunduğunu belirten Şeyh Bedreddin
(1990: 7), aynı eserde Tanrı’nın emanetini yüklenen insanın değerini şu sözlerle ortaya koyar:
“ ‘Doğrusu biz emaneti göklere, yeryüzüne ve dağlara sunduk’. Bilgi sahibi kişiler bu
emanetin Allah’ı anlamak olduğunu söylemişler. Ben, bu sözle, Allah’ın sureti anlamına
geldiği düşüncesindeyim, çünkü Âdem, Allah’ın sureti biçiminde yaratılmıştır. Onun sureti
bütünün suretidir ve yalnız insanda bulunur, başka varlıklarda bulunmaz. Böylece de
göklerdeki ve diğerlerindeki aslın yorumuna gerek kalmaz. Onlar kendileri bunu
yüklenmekten kaçındılar, insan, madde olarak bunu yüklendi ve yüce Rahman’ın suretini
kabullendi; daha önceleri zâlim ve bilgisiz iken, sonradan âdil ve bilgili oldu” (1990: 10).
Bedreddin’e göre “[T]anrı’nın en yüce görünüşünün ortaya çıktığı bir varlık aşamasında” olan insan,
tam da bu nedenle anlayışı ve eylemleri bakımından hiçbir varlığın sahip olmadığı bir yücelik taşır
(Eyüboğlu, 1995: 351). Çeşitli denemelerinde Tanrı’ya ait olan insanla birlikte yeryüzünde sevginin,
iyiliğin, güzelliğin de potansiyel olarak var olduğunu yineleyen Demirel, Bedreddin’i karakterize
ederken insanı ve hatta evreni Tanrı’nın bir yansıması olarak yorumlayan bu tasavvufi düşünceye
yaslanır. Oyunun divan odasında geçen yargılama sahnelerinde Bedreddin, tanrısal ruhu taşıdığına
inandığı insanın adil koşullar altında yaşadığı bir yeryüzü cennetine duyduğu özlemi ifade eder. O,
insanların Tanrı’dan olan yanlarını, sevgiyi, güzelliği, mutluluğu kapsayan (Demirel, 1997b: 320) bu
cennetin yeryüzündeki mümkünlüğünü, “komün” hayatı denilen bir düzeni kuran ve sürdüren
Lasedemonyalıların yaşantısıyla örnekler. Platon’un ideal devletinde kurulmasını istediği komünal
düzenin anıştırıldığı bu örnek, Bedreddin’in sosyalist kimliğini ortaya koyar. Padişahlık arzusuna ya da
peygamberlik iddiasına düşmeden müritleriyle birlikte yalnızca “bir düzenin kurulması savaşını
ver[en]” (Demirel, 1997b: 322) Bedreddin, özel mülkiyetin yerini ortak mülkiyetin ve üretimin aldığı
bu düzenle insanlığa kaybettiği değerini yeniden kazandırmak ister. Onun bu mücadelesinin temelinde
Tanrı’nın insana bağışladığı sevgi tohumunun yeşertilmesi yatar (Demirel, 1997a: 125). Oysa insanlar
ne Tanrı’nın ne de Tanrı’dan bir parça olarak taşıdıkları bu emanetin bilincindedir. Nitekim kendisini
kaçmaya ikna etmek için bir yabancı kılığında zindanda ziyaretine gelen Haydar-ı Herevî’nin “Niye her
şey karışık, niye beyinler bu kadar karanlık?” sorusuna Bedreddin’in cevabı,
“Bunun baş nedeni insanların Tanrı hakkında tam bir bilgisizlik ve anlayışsızlık içinde
olmalarıdır. Günahını da ulema geçinen yobazlar taşır” (Demirel, 1997b: 295)
olacaktır. Vâridât’ında Tanrı’yı, cenneti, cehennemi, melekleri ve bunlarla ilgili ayrıntıları yaygın
tefsirin dışına çıkarak açıklayan Bedreddin’e göre âlimlerin dahi dine zahirî yaklaşımının sonucunda

456

“ilkel, cahil, kaba, softa, yobazlarla dolu bir dünyanın ahkâm kesicileri”yle gün geçtikçe daha sık
karşılaşmak kaçınılmaz hâle gelir (Demirel, 2003: 113). Oyunda bu biçimci zihniyetin temsilcisi olarak
karşı güç konumunda kurgulanan Molla Necmeddin’in, müritlerini dünya nimetlerinin vaadiyle
kandırdığı iddiasına,
“Tanrı bilir siz ayetleri de, hadisleri de yüzeydeki anlamıyla görüyor ve göstermeye
çalışıyorsunuz. Bilirsiniz onların, derinliklerinde olan anlamları da vardır, bizler
yoldaşlarımıza sevgi dışında hiçbir şeye bu mutlak olarak benimdir diyemezsiniz, diye
öğrettik. Mevkiilerden söz ettik, amma hepiniz bey, sadrazam olabilirsiniz derken bey ya da
sadrazam ile bir rençberin, bir demircinin Tanrı yolunda kol kola yürürken hiç farkları
olmadığını göstermeye çalıştık” (Demirel, 1997b: 318)
sözleriyle karşılık veren Bedreddin, dinin derinliksiz yorumlanışına eleştiri getirerek sevgiyi, özgürlüğü,
mutluluğu, eşitliği merkeze alan bir inancın müdafaasını yapar. Çelebi Mehmet’in buyruğu üzerine
şeriat hükümlerine göre yargılanan Bedreddin, şeriatın biçimsel uygulanması durumunda yalnızca yapıp
ettiklerinin değil, düşündüklerinin bile suç sayılacağı, öze inildiğindeyse ne yaptıysa Tanrı’nın insanları
için yapmış birinin suç işlemiş sayılamayacağı inancını taşır (Demirel, 1997b: 322-323). Oyunun
tematik gücü Bedreddin’in karşı gücü temsil edenlerle arasındaki anlaşmazlığın temel nedeni, dinî
hükümlerin algılanışındaki bu iki karşıt -bâtıni ve zahirî- yaklaşımdır. “Bâtın”a yönelen tasavvuf
inanışına bağlı olan Bedreddin, yalnızca “zahir”i gören şeriata göre canı alınması gereken bir suçludur.
Nitekim yargılama günü divanı terk eden Haydar-ı Herevî dışında divan heyeti, onun idamına karar
verir. Yaşamını karanlıkların aydınlatılmasına adayan bu mistik sosyalist, kendi ifadesiyle Tanrı’nın
ışığından yoksun beyinlerin (Demirel, 1997b: 325) kurbanı olur. Yazarın ise uyanmasını istediği kendi
çağının insanına, on beşinci yüzyılda hakça bir düzenin peşine düşen bu mücadeleci kahramanı
aracılığıyla iletmek istediği mesaj açıktır. Timur’un ordularıyla yaşanan çekişmelerin, Yıldırım
Bayezid’in oğulları arasında süregiden taht mücadelelerinin gölge düşürdüğü, ekonomik sıkıntı içindeki
geniş halk kitlelerinin köleleştirildiği Anadolu ile yirminci yüzyılın kapitalist dünyası arasında insan ve
sömürülmesi bakımından pek bir fark yoktur. Demirel’in denemelerinde ortaya koyduğu düşüncelerinin
kurmaca evrendeki aracısı Bedreddin, Tanrı’nın soluğunu taşıyan insana sahip olduğu gizil yetiyi ve
yeryüzü cenneti fikrinin bir rüyadan ibaret olmadığını hatırlatmak için yeniden yazılmıştır.

SONUÇ
Kemal Demirel’in Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin’in Yargılanması oyunu, Türk tiyatro yazınında
Şeyh Bedreddin’i merkezine alarak idealize eden tarihsel oyunlardan biridir. Bu tarihsel kişiliğin
etrafında gelişen başkaldırı eylemlerinin değil, bu eylemlerin peşi sıra yaşanan yargılanma sürecinin
konu edildiği oyunda Şeyh Bedreddin, insanın insanca, hakça yaşadığı bir düzenin inşası için
müritleriyle birlikte mücadeleye girişen bir sosyalist olarak kurgulanır. Yazarın bu kurguyu
gerçekleştirirken temel dayanaklarından biri, Şeyh Bedreddin’in Vâridât adlı tasavvufi eserinde Tanrı
ve onun tecellisi olan insan üzerine yazdıklarıdır. Ayrıca, bu eserde dinî hükümlere getirilen derinlikli
bakış, yazara esin kaynağı olmuş görünmektedir. Çeşitli denemelerinde öne sürdüğü düşüncelerini
somut bir çizgiye taşıma gayesiyle, bu düşünceleriyle örtüşen Şeyh Bedreddin’i kurgusal bir malzemeye
dönüştüren Demirel, onun aracılığıyla kendi çağının meselelerine ışık tutar. Oyunun başında
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güdümlülükten uzak duracağını belirtse de sol ideolojiye yakın bir perspektiften bakarak yeniden
yorumladığı Bedreddin’le seyircisini/okuyucusunu insanlığın davasını düşünmeye davet eder.
Maneviyatın geri planda kaldığı ve maddi güçlerin öne çıktığı yirminci yüzyılın insanına tarihten
seslenerek bir tür uyanış çağrısında bulunur.
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Öz
1990’lardan sonra yaşanan teknolojik gelişmeler, teknolojik devrim ile birlikte işletmelerin satış ve
pazarlama anlayışında, tüketicilerin ise satın alma alışkanlıklarını ve tercihlerini etkileyen faktörlerde
önemli değişimlere yol açmıştır. Bu bağlamda, küresel olarak ilk uygulamaları 1995 yılında başlayan,
Türkiye’de ise temelleri 1997 yılında atılan e-ticaretin gelişimi 2000’li yıllarda önemli oranda artış
göstermiştir. 2019 Aralık ayında Çin’de başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19
salgını, küresel sağlık mücadelesinin başlamasına ve kısıtlayıcı tedbirlerin alınmasına yol açmıştır. Bu
bağlamda alınan tedbirler, ülkelerin sosyo-ekonomik değişimler yaşamasına neden olmuştur. Salgın ile
birlikte artan online harcamalar, e-ticaretin daha da büyümesine neden olmuştur. Tüketicilere her zaman
ve her yerde alışveriş yapma imkânı sunan, firmalara ise işletme masrafı olmadan satış yapma ve normal
zamanda ulaşabileceklerinin çok daha üzerinde bir müşteri sayısına ulaşma imkanı sağlayan e-ticaret,
Covid-19 salgını sayesinde büyük bir ivme yakalamıştır. E-ticaret, 2020 yılının Mart ayından itibaren
sadece 6 ay içerisinde, ortalama olarak 5 yılda yapabileceği satışı gerçekleştirmiştir. Bu durum eticaretin dijital dönüşümle birlikte daha da büyüyeceğini göstermektedir. Covid-19 salgınının yayılması
neticesinde küresel olarak ekonomik anlamda oluşan olumsuzlukların ne kadar süreceği bilinmemekle
birlikte birçok ülkede getirilen sokağa çıkma yasakları, tüketici davranışlarının değişmesine ve ticaret
sektörünün yeniden şekillenmesine neden olmuştur. Alışverişin yüz yüze yapıldığı mağazalar, alınan
tedbirler kapsamında müşteri tercihleri nedeniyle pandemiden olumsuz anlamda etkilenirken, online
perakendeciler satış hacmini büyüterek müşteri sayılarını artırmaktadırlar. Tüketiciler, salgında
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla en hızlı ve en pratik yol olan e-ticareti tercih etmeye başlamışlardır.
Tüketiciler, hem zamandan tasarruf etmek amacıyla hem de sosyal mesafe ve hijyen nedeniyle
alışverişlerini online platformlar üzerinden gerçekleştirmeye başlamışlardır. Bu bağlamda, sanal ticaret
ortamları ile dijital ekonomi platformları oluşturulmuş ve tüketicilere, her an her yerden alışveriş yapma
imkanı tanınmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de e-ticaret ve ihracat verileri incelenmiş, Covid-19 Pandemi
döneminde Türkiye’deki elektronik ticaretin seyri incelenmiştir. Türkiye’de e-ticareti artıran faktörler;
fazla nüfus, internet kullanım oranındaki artış, alternatif ödeme yöntemleri ve gelişmiş bankacılık
sistemleri olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, Türkiye’de genç nüfusun yüksek olması ve bu bağlamda, genç
nüfusun yeni teknolojilere kolay ve hızlı bir şekilde uyum sağlaması e-ticaretin gelişmesine katkı
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sağlamaktadır. En çok e-ihracatı yapılan ürün kategorisi hazır giyim olarak tespit edilmiştir. Seyahat ve
turizm, pandemi öncesi dönemde e-ticarette en çok tercih edilen ürün iken salgın döneminde en fazla
azalan ürün olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, E-ticaret, Türkiye, Hazır Giyim, Seyahat ve Turizm.

GİRİŞ
Bilişim teknolojilerinde ve internet ortamında yaşanan gelişmeler, alıcı ve satıcıların tek platformda
buluşmasına yol açmıştır. Bu bağlamda, birçok işletme başarılı olmuş ve kapasitesini artırmıştır. Küresel
olarak tüm dünyada 1995 yılında başlayan, Türkiye’de ise temelleri 1997 yılına dayanan e-ticaret,
müşterilerine her zaman ve her yerde alışveriş yapma imkânı; satış yapan firmalara daha düşük
masraflarla mağaza açma, satış yapma ve büyük bir müşteri kitlesine ulaşma fırsatı tanımaktadır. Son
yıllarda, internet ve mobil araçların kullanımıyla birlikte hacim olarak ciddi anlamda genişleyen eticaret, Mart 2020’den sonra Covid 19’un etkisiyle çok daha büyük bir oranda büyüme göstermiştir.
Covid 19’un getirmiş olduğu özgün koşullar, müşteri ile birebir etkileşimi esas almış ve satış-pazarlama
gibi fonksiyonlarda dijitalleşme ve veri analitiğini baz alan büyük operasyonel değişiklere neden
olmuştur. Bu bağlamda, e-ticaret, ortalama olarak 5 yılda yakalayabileceği büyüme ivmesine 6 ay içinde
ulaşmıştır. Ticaretin internetle yakın alaka kurması, dünyayı daha küresel hale getirmiş, ticaret
olanaklarını hızlandırmıştır (aa.com.tr).
Bu dönemde, insanların fiziki temastan kaçınmaları için sokağa çıkma yasakları uygulanmış ve çoğu
mekan kapatılmıştır. Dolayısıyla, fiziksel ticaret durma noktasına geldiği için perakende sektörü
salgından en çok etkilenen sektörlerin başında gelmiştir. Bu bağlamda, çalışmada belirtildiği üzere;
Covid 19, dünyada birçok reel sektörü olumsuz anlamda etkilerken, e-ticaret dünyasında hızlı bir
yükselmeye yol açmıştır. Bu araştırmada, Türkiye’de e-ticaretin Covid 19’dan sonraki dönemde hangi
alanlarda ve nasıl geliştiği, ilgili güncel veriler dikkate alınarak yıllar itibariyle incelenmiştir (UİB,
2020).

Covid 19 Öncesi Dönemde E-Ticaret ve Sektörel Etkileri
Son yılların en popüler oluşumlarından biri olan e-ticaret sayesinde, şirketler çok daha geniş bir müşteri
havuzuna ve izlenebilir veri kaynağına sahip olmuşlardır. Özellikle 2020 yılında beliren Covid 19
salgınıyla birlikte e-ticaret ağına olan ilgi hem tüketici hem de üretici bazında hızla büyümüştür. Covid
19 bağlamında birçok sektörde önemli kayıplar ve küçülmeler yaşanmıştır ancak e-ticaret sayesinde bu
ortamı büyüme için fırsata çeviren sektörler de olmuştur. Salgının başladığı dönemde, Türkiye’de genel
ticarette düşüş görülmüş olmasına rağmen e-ticarette artış devam etmiştir. 2020 yılında e-ticaret
harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıladaki oranı 2019'a göre %51,8’lik ciddi bir artışla %4,1 olarak
gerçekleşmiştir. Bu oranı, milli gelir ile kıyaslandığımızda e-ticaretteki gelişiminin dikkate değer
boyutlarda olduğu anlaşılmaktadır. Yine, e-ticaret hacminin genel ticarete oranı 2019 yılında %9,8 iken,
2020 yılında 5,9 puan artışla ortalama %15,7 olarak gerçekleşmiştir (Yılmaz ve Bayram, 2020).
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Aşağıdaki tabloda bireylerin internet üzerinden satın almış olduğu mal ve hizmet türleri görülmektedir.

Tablo 1: Bireylerin İnternet Üzerinden Satın Aldığı Mal ve Hizmet Türü Oranları, 2018
İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin sipariş verdikleri ya da Kadın
satın aldıkları mal ve hizmet türleri
%

Erkek
%

Toplam
(%)

Gıda maddeleri ile günlük gereksinimler

23,7

20,8

22,1

Ev eşyası (Mobilya, oyuncak, beyaz eşya vb.)

24,3

28,7

26,8

İlaç

4,1

4,6

4,4

Giyim, spor malzemeleri

77,3

55,9

65,2

Bilgisayar ve diğer ek donanım

5,4

17,6

12,3

Elektronik araçlar (cep telefonu, kamera, radyo, TV, DVD, oynatıcı 8,2
vb.)

26,6

18,6

Telekomünikasyon hizmetleri (TV, geniş bant abonelik özellikleri 11,2
(ADSL vb.)

19,0

15,6

Tatil konaklaması (Otel vb. rezervasyon)

12,6

17,6

15,4

Diğer seyahat faaliyetleri (bileti, araç kiralama vb.)

25,4

36,9

31,9

Sportif ve kültürel faaliyetler için bilet satın alımı (sinema, tiyatro, 15,1
maç vb.)

18,0

16,8

Film, müzik

6,5

8,7

7,7

Kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil)

22,3

19,3

20,6

E-öğrenme araçları (çevrimiçi eğitim siteleri, CD)

4,8

5,0

4,9

Oyun ve bilgisayar yazılımı ve güncellemeleri

2,8

9,1

6,4

Kaynak: TİK, 2019; Yılmaz ve Bayram, 2020.

Türkiye’de e-ticaret sektörünün son zamanlarda büyüdüğü bir gerçektir. Aşağıdaki şekilde bunu açıkça
görebiliriz.

461

Şekil 1: Türkiye’de E-Ticaret Sektörünün Yıllara Göre Büyüklüğü
Kaynak: Yılmaz ve Bayram, 2020.

Şekil 1’de görüldüğü üzere; 2013 yılında 14 milyar lira olan elektronik ticaret pazarının büyüklüğü,
%35 oranında büyüme kaydetmiş ve 18,9 milyar liraya; 2015 yılında %31 büyüme kaydetmiş ve 24,7
milyar liraya; 2016 %25 büyüme kaydetmiş ve 30,8 milyar liraya; 2017 yılında 42,2 milyar liraya ve
2018 yılında ise 60,8 milyar liraya yükselmiştir. Bu bağlamda, e-ticaret sektörünün son 6 yıldaki
ortalama büyüme oranı %34,4 olarak gerçekleşmiştir (Yılmaz ve Bayram, 2020).

Covid 19 Sonrası Dönemde Perakende Ticarette E-Ticarete Geçiş
Son zamanlarda teknolojik gelişmeler kapsamında dünya piyasası küreselleşmiştir. Bu bağlamda, ticari
işlemlerin, elektronik ortamda kısa sürede yapılmasını sağlayan ve günlük hayatta iyice belirginleşen eticaret olgusu ortaya çıkmıştır. E-ticaret, geniş kitlelere ulaşabildiği ve ciddi anlamda kolaylıklar
sağlayabildiği için ekonomik hayatın geniş alanında rahatlıkla yayılma fırsatı bulmuştur.

462

Şekil 2: Toplam Küresel Perakende Satışların E-Ticaret Payı
Kaynak: Statista, 2021; UİB, 2021

Dünya geneline bakıldığında, perakende satışlar içinde e-ticaretin payı, 2015 yılında %7,4 iken 2019
yılında %14,1 olmuştur. Şekil 1’de görüldüğü üzere sürekli bir artış söz konusudur. 2023 yılında ise bu
oranın %22’ye ulaşacağı düşünülmektedir.
Elektronik ticaret, günümüzde, ekonomik hayatın büyük bir kısmında kullanılabilir hale gelmiştir.
Dünya nüfusunun artmasıyla birlikte dünya ticaret hacminin de yükseleceğini göz önünde
bulundurursak, 2019 yılında, dünya ticaret hacminin 25 trilyon dolara nasıl çıktığını kolaylıkla
algılayabiliriz. Bu rakamın içindeki 3,5 trilyon dolarlık kısım ise e-ticaret hacmine aittir (UİB, 2021).
2020 yılında, Covid 19’un da etkisiyle dünyada internet kullanan her 5 kişiden 4'ü e-ticarete yönelirken
salgın döneminde farklı yaş gruplarından ve ekonomik düzeyden tüketiciler sektöre giriş yapmıştır. 2021
yılında küresel e-ticaret hacminin %14 artışla 4,9 trilyon dolara ulaşacağı düşünülmektedir (Deloitte,
2021).
2020 yılında, e-ticaretin GSYH içindeki oranının %4,5'e ulaşması ile birlikte Türkiye de bu konuda
dönüşüm süreci yaşamaya başlamıştır. Bu bağlamda, Türkiye’de e-ticaret harcamaları %45 oranında
büyüme göstermiştir. 2020 yılında Türkiye'deki e-ticaret harcamaları 226 milyar TL olarak
gerçekleşirken, yurt içi satıcılarının e-ticaret hacmi 216 milyar TL'ye yükselmiştir ve e-ticarete dahil
olan işletme sayısı 2015'ten bu yana %42 oranında artmıştır (Deloitte, 2021).
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Şekil 3: Türkiye’de E-Ticaretin Genel Ticarete Oranının Aylara Göre Dağılımı
Kaynak: eticaret.gov.tr

Şekilde görüldüğü üzere; 2021 yılının ilk 6 ayında e-ticaretin genel ticarete oranı %17,6 olarak
görülmüştür. Bu oran, Mayıs ayında %20,2 ile en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Covid 19’dan sonraki
kontrollü normalleşme sürecinin görüldüğü Haziran ayında bu oran %15,2 olarak gerçekleşmiştir
(eticaret.gov.tr).
Salgın süresince tüketicilerin tedbirlerden dolayı evlerinde kalması, online alışverişi tetiklemiş ve
sonucunda 2020 yılında yaklaşık %165 oranında artış görülmüştür. Bu bağlamda, Türkiye e-ticaret
pazarı, ortalama üç yılda ulaşmayı planladığı seviyeye yaklaşık olarak bir yılda ulaşarak 220 milyar
TL’ye yükselmiştir. 2025 yılının sonunda ise 638 milyar TL değere ulaşması beklenmektedir (KPMG,
2021).

SONUÇ
E-ticaret kullanan işletmeler, internet üzerinden günün her saatinde müşterilerine satış işlemi
yapabilmektedir. Elektronik ortamda bilgilerin anında aktarılıyor olması, tasarruf sağlanması adına çok
önemlidir. Günümüzde, faaliyet gösterilen pazardaki rakipleri geçebilmek için e-ticaret artık bir avantaj
oluşturmaktadır. Tüketiciler açısından ise internet üzerinden alışveriş yapabilme imkanı, zaman ve
maliyetler açısından çok önemlidir. Türkiye’de e-ticaret son 10 yılda artış eğilimi göstermiştir ve Covid
19 salgını ile birlikte daha da değer kazanmıştır.
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Covid-19, dünya genelinde insanların tüketim alışkanlıklarını önemli derecede değiştirmekle kalmayıp,
toplumsal bir dönüşüme de yol açmıştır. Sosyal ve ticari yaşam ciddi anlamda dijitalleşmeye başlamıştır.
Bu bağlamda, internet teknolojisinin daima gelişim halinde olması ve küresel olarak hızla
yaygınlaşması, tüketicilerin tüketim kültürlerini tamamıyla değiştirmiştir. İnsanların eve
kapanmasından dolayı, önceki yıla ait veriler ile karşılaştırıldığında, Türkiye’ de ve dünyada e-ticaret
hacminin arttığı açıkça görülmektedir. Kısıtlamalar kaldırılmış olsa da milyonlarca tüketici, yeni
çevrimiçi satın alma alışkanlıkları edinmiştir.
E-ticaretin gelişim aşaması ile birlikte lojistik ve bilgi iletişim teknolojileri gibi ilgili sektörlerin de
gelişim göstermesi şarttır. Çünkü, e-ticaretteki artışın devamlılık göstermesi için, lojistik ve bilgi işlem
alanlarında aksaklık yaşanmaması şarttır. E-ticaretin alıcıya zaman ve mekândan bağımsız olarak
ulaşabilme etkisi, Türkiye’de daha az gelişmiş bölgelerde yer alan küçük firmaların büyüyebilmesine
imkan tanıyacaktır. E-ticaret ve e-ihracattaki gelişmelerin istihdam ve gelir artışı sağlaması genç
nüfusun beklentileri bağlamında önemlidir.
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