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Onuncu Yılımızın
İlk Sayısı İle Merhaba

19. sayımızla yeniden karşınızdayız. Bu sayımızda, 2 Eğitim, 1 Felsefe, 2 İlahiyat, 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı, 7 İktisat ve İşletme, 1 Müzik, 1
Psikoloji, 3 Tarih, 2 Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili olmak üzere biri Arapça, biri İngilizce toplam yirmi makalemiz mevcuttur. Makalelerden dördü
Üniversitemiz akademisyenleri, on altısı farklı üniversitelere mensup akademisyenler tarafından hazırlanmıştır. Dergimiz bu sayısında da çıtasını
koruyarak ve kendisine gösterilen ilgiyi arttırarak alanındaki iddiasını
devam ettirmiştir. Bunun bir göstergesi olarak Ekim sayısının çıkarılmasından bu yana geçen altı aylık sürede 150.000 ve toplamda 350.000 indirilme sayısını aşmış oldu.
Daha önce kaydetmiş olduğumuz üzere, dergimizin uluslararası etkisinin ve konumunun yükseltilmesi, ISI ve Scopus üyeliklerinin temini
amacıyla güçlü yönlerinin belirlenmesi, zayıf yanlarının uzun vadeli bir
geliştirme stratejisi ile iyileştirilmesi yönündeki çalışmalarımız devam
etmektedir. İngilizce yayım gereksinimleri ve yayım kriterleri konusunda
belli bir mesafe kaydetmiş durumdayız. Bununla beraber, Scopus kapsamındaki dergilerce daha çok alıntı yapılması, uluslar arası kabul edilebilir bir dergi başlığı belirlenmesi, makaleler konusunda daha seçici olunması, yayım yapılan bilim dallarının sınırlandırılması, ancak akademik
etki alanının genişletilmesine yönelik planlarımızın gündemimizde olduğunu kaydetmek isteriz. Anlaşılacağı üzere bu hedeflerimizi kısa sürede
gerçekleştirmemiz kolay değil ve bu yönde alınacak uzun bir yol var. Yine
daha önce hatırlattığımız üzere, makale kalitesi, yabancı yazarların ekibimize katılması ve dergimizde yayımlanan makalelere yapılan atıfların
arttırılmasını önemsemekteyiz.
Millet olarak olağanüstü zamanlar yaşamakta olduğumuz bu günlerde, Kanuni Sultan Süleyman’ın “Halk içinde muteber bir nesne yok
devlet gibi, Olmaya devlet-i cihanda bir nefes sıhhat gibi” deyişini tasdik

ettirircesine, birlik ve beraberliğin, sağlığın ve varlığın, kısaca “hayatın
manasının ve değerinin” olduğunu toplum olarak yeniden değerlendirmeyi, bu bilinçle yaşamayı ve daha güzel günlere en kısa sürede ulaşmayı
diliyoruz. Bu vesile ile her zaman olduğu gibi yardım, destek ve teşviklerini
gördüğümüz Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Çapak başta olmak üzere
dergimize destek verenlere içtenlikle teşekkür ediyoruz.
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Öz
Hobbes'un politik felsefesinin en önemli çağdaş yorumları, onun pür
legalistik ve prosedüralist karakterini (sosyal seçim teorisi, sözleşmecilik vs)
sorgulayarak ölümün ve yaşamın yönetilebilirliği fenomenine odaklanırlar.
Michel Foucault, Jacques Derrida ve Giorgio Agamben gibi filozoflar, büyük
ölçüde Hobbes'un Leviathan ve De Cive'da ortaya koyduğu analizleri referans
alarak egemenliğin biyo-politik ontolojisine dair kendi versiyonlarını
geliştirmişlerdir. Bu yazının temel amacı, ilkin, Hobbesçu devlet ve toplum
kavramsallaştırmasına dair 20. yüzyılda Leo Strauss ve C.B.Macpherson
tarafından geliştirilmiş iki etkili yaklaşımı ana hatlarıyla ortaya koymak ve
onlar arasında karşılaştırma yapmaktır. İkinci olarak, Leo Strauss'un ve
C.B.Macpherson'ın Hobbes'un politik düşüncesinde iktidar (yönetsellik) ile
yaşam (ve ölüm) arasındaki ilişki konusunda biyo-politik-ontoloji okulunun
temsilcilerinin sunduğundan daha incelikli bir anlayış sağladıklarını
göstermektir.
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TWO SOURCES OF THE IDEA OF SOCIAL ORDER IN THE
POLITICAL THOUGHT OF THOMAS HOBBES: LIFE AND DEATH
(FEAR)
Abstract
The most prominent contemporary interpretations of the political
philosophy of Hobbes focus on the phenomenon of the manageability of death
and life by questioning its pure legalistic and proceduralist character (social
choice theory, contracting, etc.). Philosophers such as Michel Foucault,
Jacques Derrida and Giorgio Agamben have developed their own versions of
the bio-political ontology of sovereignty, largely by reference to Hobbes'
analysis in “Leviathan” and “De Cive”. The main aim of this article is to
outline and compare two effective approaches to the Hobbesian
conceptualization of state and society in the 20th century, one offered by Leo
Strauss and another by C.B. Macpherson. Subsidiary aim of the presented
reflection is to show that Leo Strauss and C.B. Macpherson provide more
complex and sophisticated understanding of the relationship between power
(governance) and life (and death) in Hobbes' political thought than the
representatives of the “biopolitical-ontological” school.
Keywords: Leo Strauss, C.B.Macpherson, Thucydides, Possessive
Individualism, Capitalism.

Giriş
İki Dünya savaşı sonrası çağdaş politik düşüncenin, kuşkusuz liberal
demokratik sistemlerin başarısızlığının da etkisiyle, ilk modern düzen filozofu
olarak Thomas Hobbes'u yeniden keşfettiğini söylemek yanlış olmaz. Hannah
Arendt, Eric Voegelin, Michael Oakeshott gibi filozofların yanı sıra Michel
Foucault, Jacques Derrida ve Giorgio Agamben gibi politik modernitenin liberal
anlatısının ve toplum kavramsallaştırmasının kaynağına dek izini sürmek isteyen
filozoflar için de Thomas Hobbes modern politik felsefe içinde zorunlulukla
karşılaşılması gereken en önemli isimlerden biridir. Michel Foucault, Jacques
Derrida ve Giorgio Agamben gibi filozoflar, büyük ölçüde Hobbes'un Leviathan
ve De Cive'da ortaya koyduğu analizleri referans alarak egemenliğin biyopolitik ontolojisine dair kendi versiyonlarını geliştirmişlerdir. Bu bakımdan,
Hobbes'un politik felsefesinin en önemli çağdaş yorumları, onun pür legalistik
ve prosedüralist karakterini (sosyal seçim teorisi, sözleşmecilik vs) sorgulayarak
ölümün ve yaşamın yönetilebilirliği fenomenine odaklanırlar. Bu yazı, L.
Strauss'un ve C.B.Macpherson'ın Hobbes'un politik düşüncesinde iktidar
(yönetsellik) ile yaşam (ve ölüm) arasındaki ilişki konusunda biyo-politik-
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ontoloji okulunun temsilcilerinin sunduğundan daha incelikli bir anlayış
sağladıklarını göstermeyi amaçlıyor. Bu çerçevede, bu makalenin amacı, çağdaş
politik felsefenin iki önemli filozofunun, Strauss'un ve Macpherson'un,
Hobbes'un devlet ve toplum kavramsallaştırmasına dair analizlerini ortaya
koymak ve bir karşılaştırma yapmaktır.
Liberal Demokrasinin Krizi ve Hobbes’a Dönüşün Kaçınılmazlığı
Strauss 1936’da, The Political Philosophy of Hobbes [Thomas Hobbes’un
Politik Felsefesi] adlı bir kitap yayınlar. Söz konusu kitap yalnızca Strauss'un
külliyatı içindeki yeri bakımından değil, aynı zamanda, onu yirminci yüzyıldaki
Hobbes çalışmalarını belirleyen bir düşünür kılması bakımından da büyük bir
önemi haizdir. Öyle ki, yakın dönemin Hobbes’un politik felsefesine yönelik
tutarlı bir yoruma ulaşma yönündeki tüm çabaları, literatürde “Strauss tezi”
adıyla anılan görüşe tepkiden doğmuştur (Caton, 1974:414).
Strauss için Hobbes yalnızca modern rasyonalizmin doğasını anlamak
için değil, aynı zamanda, çağdaş liberal demokratik toplumların içinde
bulundukları krizi anlamak bakımından önemlidir. Çünkü Hobbes, bireysel
doğal hak anlayışına dayanan liberal “medenileşme idealinin yazarı”dır ve
“liberalizmin kurucusudur” (Strauss, 1995:100). O halde, "radikal bir liberalizm
kritiği, ancak Hobbes'un upuygun anlaşılması temelinde mümkündür" (Strauss,
1995:119). Strauss’a göre, çağdaş liberal demokrasilerin içinde bulunduğu
durum, Hobbes'un liberalizm vizyonunun önemini gösterir. Zira, Hobbes,
özgürleşme idealinin gerçekleşmesi için, bozulmuş kurumların ya da yönetici
sınıfların kötülüğüne karşı mücadele etmenin yeterli olmayacağını gören ve bu
sebeple “insanın doğal kötülüğüne karşı” verilen savaşın zorunluluğunun
farkında olan ilk filozoftur.
"Liberal olmayan bir dünyada Hobbes, insanın liberal olmayan doğasına karşı
liberalizmin temelini atar; oysa kendi öncüllerinin ve amaçlarının farkında olmayan
sonrakiler, insan doğasının (Tanrının yaratımı ve takdirine dayanan) orijinal iyiliğine itimat
ederler ya da doğal-bilimsel nötralite temelinde doğanın ilerlemesine yönelik umutlar, insanın
kendisine ilişkin tecrübesiyle haklı kılınamayan umutlar beslerler. (Strauss, 1995:101)

Strauss, Hobbes'un bugün politik kurumların kökenini, yani kültürün
liberal olmayan doğasını unutan modern liberallerin atası olduğunun altını çizer.
Hobbes’un liberalizmini sonraki yüzyılların daha gelişkin liberalizm
formlarından ayıran şey, “onun liberal uygarlaşma idealinin mütemadiyen
kendisine karşı savaştığı şeyi bilmesi ve görmesi”dir. Ölümü en büyük kötülük
olarak tanımlayan Hobbes, liberal idealin veya projenin insanın liberal olmayan
doğasına karşı mütemadiyen bir savaş yürütmek zorunda olduğunu kabul eder.
Hobbes insanlar arasındaki çatışmanın kaynağını, insanın amoral güdülerinde,
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doğal arzuda temellendirmiş ve kılıcın otoritesini (devlet) nihai çözüm olarak
sunmuş olsa da, Strauss’un perspektifinden, insanı, temel ihtiyaçlarının
karşılanması ve maddi refahın arttırılması yoluyla salt çıplak yaşam kategorisine
indirgeyen liberal demokratik refah devleti onun teorisinden neşet etmiştir".
Strauss için olduğu gibi, Macpherson'un fikirleri de çağdaş liberal
demokrasinin içinde bulunduğuna inandığı kriz durumunu aydınlatmaya
yöneliktir. Macpherson mevcut liberal demokratik toplumu ve devleti, liberal
normatif değerlere ulaşamadığı ya da onları gerçekleştirmekten aciz olduğu
gerekçesiyle reddeden ama Marksçı teorinin tamamını da kabul etmeyen çağdaş
bir sosyal demokrat ve sosyalist olarak kabul edilebilir (Macpherson, 1977a:
224). Marksist teorinin etik bir özünün bulunduğunu düşünen ve aktüalize
edilmesi gereken Aristotelesçi bir insani potansiyalite anlayışına sahip bir sosyal
demokrat olarak Macpherson, kapitalist ekonomik sistemin "yalnızca özgür,
bilinçli, yaratıcı aktivite içinde" gerçekleşebilecek bu insani özü tehdit ettiğini
öne sürer. Liberal demokrasinin sahiplenici bireycilik varsayımına dayandığını
ve bunun da rekabetçi kapitalist pazar toplumunun bir yansıması olduğunu
gösterme çabasının yanı sıra Macpherson, insanların enerjilerini yaşamın
zorunlulukları içinde tüketmek yerine "hakiki insani etkinlikler" içinde
olabilecekleri, doğal kapasitelerini açığa çıkarabilecekleri rekabetçi olmayan bir
toplum düzeninin ve gerçek anlamda katılımcı bir demokrasinin ortaya çıkış
yolları üzerine düşünmüştür (Weinstein, 1981: 248-249). Strauss'un modern
politik düşünce içinde Hobbes'un önemini öne çıkaran tavrına benzer şekilde,
Macpherson da "sahiplenici bireycilik" varsayımının belirgin bir biçimde teşhis
edilebileceği ilk filozof olarak Hobbes'u görür. Macpherson'un Hobbes'un
politik teorisine yönelik analizleri, Hobbes'tan Locke, Bentham aracılığıyla Mill,
Berlin, Rawls ve Friedman'a uzanan bir çizgide sahiplenici bireycilik tezinin
görünümlerine odaklanarak liberalizmin tarihinin yeniden ele alınmasının
merkezinde yer alır.
Hobbes ve “Yeni Politika Bilimi”
Strauss'a göre, "Hobbes'un politik felsefesi aynı zamanda doğru toplum
düzeni sorusuna karşılık gelen insan için doğru yaşamın ne olduğu sorusuna
tutarlı ve kapsayıcı bir cevap verme yönündeki ilk modern teşebbüstür" (Strauss,
1984: 1). Hobbes'un insan için doğru yaşam sorusuna yönelik çözümü klasik,
eşitlikçi olmayan (inegalitarian) doğal hak düşüncesinin modern doğal hak
anlayışı lehine reddedilmesi formunda kendini gösterir. Her ne kadar, Strauss,
klasik doğal hak anlayışında ilk kırılma noktasının ve bu bakımdan modern
politik felsefenin kurucusunun Machiavelli olduğunu ileri sürerek önceki
görüşlerinde bir revizyona gitmiş olsa da, yine de Hobbes'u, doğal hak
anlayışının modern versiyonunun en sistematik yorumcusu olarak görmeye
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devam eder (Strauss, 2000: 75,85) (Strauss,1984: xv). Ona göre, Hobbes, "insan
ve devletle ilgili bir nuova scienza arama zorunluluğunu hisseden ve bu bilimi
kurmayı başaran ilk kişi" olmanın ötesinde "sonraki bütün ahlaki ve politik
düşüncenin açıkça ya da örtük biçimde onun bu yeni öğretisine dayanması"
bakımından belirleyici olan bir filozoftur. Öyle ki,
"onun politik önemini gösterebilmek için, modern formunda uygarlaşma idealinin,
hem burjuva-kapitalist gelişme hem de sosyalist hareket idealinin, o günden bu yana hiç bir
zaman onunla boy ölçüşemeyecek eşsiz bir derinlik, açıklık ve içtenlikle Hobbes tarafından
kurulmuş ve açıklanmış olması olgusu vurgulanabilir. Bu öğretinin felsefi öneminin ve
etkisinin ölçüsünü ortaya koymak için, Hobbes'un felsefesi ve eserleri olmadan, sadece on
sekizinci yüzyıl rasyonalizminin değil, Rousseau, Kant ve Hegel'in ahlak felsefelerinin de
mümkün olamayacağına işaret edilebilir. Fakat hepsi bir yana, şayet yaşam idealinin
irdelenmesi ve aydınlatılması gerçekten de felsefenin temel ve nihai görevi ise, insan için
doğru yaşam sorusuna temel bir cevap olarak Hobbes'un politik felsefesi, yalnızca politik
felsefe, yani diğerleri arasında bir bilgi branşı açısından değil, modern felsefenin tamamı için
en yüksek derecede önem taşır" (Strauss, 1984: 1).

Literatürde “Strauss tezi” adıyla anılan Strauss’un Hobbes yorumu, doğa
bilimine dayandığı iddiasındaki Hobbes’un yeni politika biliminin, esasında,
moral bir karar temelinde varlık kazandığı argümanı etrafında gelişir. Bu
argüman çizgisi, Hobbes'un klasik doğal hak anlayışını reddi, hedonizme politik
bir mahiyet kazandırması, yeni bir insan doğası kavrayışı ve nihayetinde
Hobbes’un monarşiye dayalı egemenliği meşrulaştırması adımlarını içerir.
Strauss’a göre, Hobbes’un politik felsefesini, kendisini önceleyen klasik
doğal hak geleneğinden ayırt eden özelliği, “doğal ‘Yasa’dan, yani bir objektif
düzenden değil, doğal ‘hak’tan, yani mutlak ölçüde meşru öznel bir iddiadan”
yola çıkmasıdır. Hobbes, haktan yola çıkarak ve dolayısıyla objektif düzenin
veya yasanın önceliğini yadsıyarak ahlakın ve politikanın ilkesini idealist
olmakla eleştirdiği geleneğe karşıt bir konuma yerleştirir (Strauss, 1984: viii).
Hobbes teleolojik evren ve insan tasarımını klasik geleneğin etkin hale
gelemeyip yalnızca ideal bir politik düzen arayışı olmasının ve skeptisizmi alt
edememesinde zirvesine ulaşan başarısızlığının nedeni olarak gösterir (Strauss,
1965: 166-169). Hem etkin hem meşru, yani adil bir sosyal düzen problemi
“insan ve devlete ilişkin bir nuova scienza”a dayanılarak ele alınmak
durumundadır. Politik-sosyal alanın gerisinde ona model oluşturacak kozmik bir
düzenin bulunmadığı ve “insana özgü rasyonel işlevler” ile tüm yaşam
formlarına ortak biyolojik işlevler arasında ayrım yapmanın anlamını kaybettiği
koşullar altında Hobbes, insanı da doğadaki herhangi bir cisim gibi mekanik bir
materyalizm çerçevesinde kavramaya yönelir. Buna göre, insani eylemleri
yönlendiren temel tutku, kendi varlığını koruma arzusu veya negatif tarzda ifade
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edildiğinde şiddetli bir biçimde öldürülme korkusu olduğu için insanlar
arasındaki ilişki uyum değil, çatışma kategorisi içinde düşünülebilir.
Hobbes, kendini koruma arzusunu Galileo’nun eylemsizlik ilkesinin
biyolojik karşılığı olarak görmüş ve insanı fiziki doğada serbestçe hareket eden
cisimler gibi kavramıştır. Bu sebeple, birbirleriyle ilişkisiz veya aralarında
anlamlı hiçbir müşterek bağıntı bulunmayan bireylerin engellenmedikleri sürece
bağımsız bir tarzda hareket edeceklerini ve mutlak bir öznellik durumu içinde
tutkularını doyurmaya yöneleceklerini düşünür (Cevizci 2001: 67), (Cevizci,
2013: 111). Strauss'a göre, bu Hobbes’un mekanik felsefi antropolojisidir. Bu
anlayış, mekanik algı görüşüne ve dolayısıyla genel bir hareket teorisine
dayanır. Mekanik açıklamanın ilk postülası, “doğal iştah” görüşüdür. Strauss'a
göre, doğal iştah, Hobbes'un politik felsefesinin "insan doğasına dair iki
postüla"sından biridir. Doğal iştah, insanın hayvani doğasında kök salar ve bu
sebeple insan, diğer tüm hayvanlar gibi, sürekli hareket halindedir. İnsan pek
çok şeyi arzu eder ve arzu ettiği şeyleri elde etmek için daha fazla kuvvet/güç
ister. İnsanın eylemi istek, arzu ve nefret duygularının mekaniğine tabi olduğu
ve doğa durumunda onu bağlayan akılsal bir ilke ve evrensel bir ölçüt
bulunmadığı için kuvvet/güç elde etme arzusu doğaldır. Hobbes’a göre,
“…kudretin özelliği, gittikçe çoğaldığı için şöhrete benzer; veya, ilerledikçe hız
kazanan ağır cisimlerin hareketi gibidir” (Hobbes, 1995: 68).
Ancak, sonsuz olmasıyla belirginleşen insani iştahı hayvani iştahtan
ayırmamız gerekir. Diğer hayvanlardan farklı olarak insanın akla sahip bir
hayvan olması, insani iştahın yalnızca mevcut andaki sonlu nesnelere değil,
daha ziyade geleceğe yönelen ve sonsuz biçimde arzulayan bir boyut içermesini
beraberinde getirir. Dolayısıyla, insani iştahı hayvani olandan ayırt eden özellik,
"insani iştah söz konusu olduğunda aklın onun hizmetinde olması"dır (Strauss,
1984: 8-9). Açıktır ki, onur arayışı, şan/şöhret tutkusu, gurur ve diğerleri
üstünde üstünlük kurma arzusu insanı hayvandan ayıran arzulardır. Bu, “insanın
kendi derinliklerinden gelen sponten sonsuz ve mutlak bir arzu”nun
başlangıçtaki hayvani arzuyu dönüştürdüğü anlamına gelir. Mekanik anlayışın
tersine bu vitalist anlayışa göre, insandaki doğal iştahın orijininde algı değil,
kibir vardır. Mekanik açıklama modeline göre, doğadaki cisimler gibi hareket
halinde olan insan pek çok şeyi arzu eder ve arzu ettiği şeyleri elde etmek için
de daha fazla güç ister. Ancak, bu güç arayışı etkisi bakımından sonlu ve
rasyoneldir. Çünkü, insandaki en temel arzu olan kendini-koruma arzusu veya
onun negatif ifadesi olan cebri ölüm korkusu, insanın sahip olduğundan daha
fazlasını elde etme umudunu ehlileştirir ve onu “ölçülü sınırlar içinde” kalmaya
zorlar (Strauss 1984: 11). Buradan hareketle, Strauss, insandaki doğal arzunun
orijininde algının değil, Hobbes için “tüm kötülüklerin kökü” olan, insanın
kendi güçlerini ve sınırlarını bilmemesinden veya abartmasından kaynaklanan
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kibir olduğu sonucuna ulaşır (Hobbes, 1995: 62, 93-94; Strauss, 1984:111). Her
bir insanı birbiri için doğa gereği düşman kılan, diğerleri üstünde üstünlük
kurma ve bu üstünlüğün tanınması talebidir. Eğer haz peşinde koşan bir varlık
olarak “insan doğa gereği kendi hazzını diğerleri üstünde zafer kazanmakta
buluyorsa, o zaman insan doğa gereği kötüdür” (Strauss, 1984:12-13).
O halde, metodu (çözümleyici) ve materyali (tutkular ve duyu algısı)
bakımından doğa bilimine dayandığı iddiasındaki Hobbes’un yeni politika
bilimi, moral bir karar temelinde varlık kazanır. Başka bir ifadeyle, Hobbes’un
politik felsefesinin temel kabulleri metodolojik bir temele dayanmaz; onun
“politik felsefesi, özü gereği, doğa biliminden bağımsızdır” (Strauss, 1984:23,6). Hobbes için “doğru bir toplumsal düzen sorusu”, metodolojik bir soru
değil, moral bir sorudur. Hatta Strauss’a göre, “matematikten ödünç alınmış bir
kanıt formu ve doğa biliminden ödünç alınmış psikoloji onun orijinal fikirlerini
açıklamaktan ziyade gizler” (Strauss, 1984:29). Bu moral tavır, insanın kötü
olduğu tezine dayanır ve bu bakımdan insan doğasıyla ilgili bir görüşten doğar
veya “insan hayatına ilişkin ilk-elden tecrübe”ye dayanır (Strauss, 1984:1-5).
Macpherson ve Hobbes'un "Sahiplenici Bireycilik" Varsayımı
Macpherson'un analitik ve sosyo-tarihsel bağlamına baktığımızda,
"burjuva bilinci"nin doğumuyla sonuçlanan 17.yüzyıl İngiliz Devrimlerini
görürüz. Onun teorisinin merkezi aksiyomu ise şöyle ifade edilebilir:
Birey özünde kendi kişiliğinin ve kapasitelerinin malikidir ve bundan ötürü topluma
hiçbir şey borçlu değildir. Diğerlerinin iradesinden özgürlük insanı insan kılan şey
olduğundan, her bir bireyin özgürlüğü diğerlerinin aynı türde özgürlüğünü güvenceye almak
için gerekli yükümlülükler ve kurallarla sınırlanabilir. Politik toplum kendi şahsı ve malları
dahil bireyin mülkiyetinin ve buna bağlı olarak kendi kendilerinin sahipleri olarak
değerlendirilen bireyler arasındaki düzenli mübadele ilişkilerinin devamına yönelik insani bir
icattır (Macpherson 1962: 263-264).

Macpherson'a göre, bu şekilde tanımlanan Batı demokrasinin
ontolojisi en gelişkin ifadesini, sınıflı (burjuva) toplumun karakteristik
çelişkilerini özgürlüğü kendinin sahibi olmakla eşitleyerek ortadan kaldırmayı
başaran John Locke'un felsefesinde bulur. Jules Townshend'e göre, "Deceptive
Task"'ta Macpherson, John Locke'u sahiplenici bireycilik kavramını temsil eden
bir model yazar olarak kabul etmiştir. Bunun nedeni, o sırada, aynı zamanda,
Macpherson'un Locke'un teorisi hakkında iki ayrıntılı makale üzerinde çalışıyor
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olmasıdır.3 Two Treaties on Government [Yönetim Üzerine İki İnceleme]'ın
yazarı, bu gelenek ve aynı zamanda liberalizm geleneğinin tamamı açısından,
öğretisi sahiplenici bireycilik tezinin daha sonraki formülasyonunda ve bu
konuda yapılan analizlerde ana referans noktası haline gelen Hobbes'tan daha
önemli olduğunu kanıtlamıştır. Bununla birlikte, Political Theory of Possessive
Individualism [Sahiplenici Bireyciliğin Politik Teorisi]'de Hobbes, öğretisi
sahiplenici bireycilik tezi açısından paradigmatik rol oynayan bir filozof haline
gelir. Zira, Macpherson'a göre, Locke, öncelikle Thomas Hooker'in
düşüncelerine dayandığı ve ahlak teorisi bir dereceye kadar sahiplenici insan ve
toplum modelinin bazı varsayımlarına karşı çıktığı için geleneksel doğal hak
doktrininin varsayımlarından kurtulamamıştır. Bu çerçevede, Macpherson'un
analizlerinde Hobbes'un politik felsefesine çok daha fazla yer verdiği ve modern
politik düşünce alanında Macpherson'un tarihsel araştırmaya ana katkısının
Hobbes'un politik ekonomisine yönelik incelemesi olduğu söylenebilir
(Macpherson, 1962:48,55-56; Townshend, 2000: 18). Bu yöndeki ilk çaba,
Macpherson'un 1945 tarihli "Hobbes Today" başlıklı yazısıdır ve daha sonra
Democratic Theory: Essays in Retrieval [Demokratik Teori]'da "Hobbes's
Bourgeoise Man" başlığı ile yeniden basılmıştır. Ünlü The Political Theory of
Possessive Individualism [Sahiplenici Bireyciliğin Politik Teorisi]'de Hobbes'un
burjuva fikirlerine yönelik inceleme kitabın en geniş kısmını oluşturur.
Macpherson'un Hobbes'un politik düşüncesine yönelik en eksiksiz
diyebileceğimiz analizleri ise 1968 tarihli, Pelican Classics dizisinde yayınlanan
Leviathan için yazdığı "Introduction" kısmında bulunur.
Burada ele aldığımız sahiplenici bireycilik tezinin formülasyonu içindeki
bireysel postülalar ve iddialar, malların (toprak, ürünler, sermaye, iş ve üretim
araçları) mübadelesi etrafında organize olmuş rekabete dayalı piyasa toplumunu
anlamak için gereklidir. Bu mübadele, üretim sürecine erişimde eşitsizliğin
varlığı olgusuyla ilgili net güç transferi formunda kendini gösteren bir
adaletsizliğin kaynağıdır. Bu eşitsizlik ve bunun sonucunda ortaya çıkan
sömürü, yani “gücün elden alınması" öncelikle "sermaye sahipleri" ile "iş
sahipleri" arasındaki ilişkiyle ilgilidir.
Toprak ve sermaye bir grup insan tarafından elde tutulduğunda, toprak ve sermayeden
yoksun bırakılanların zararı pahasına kişiler arasında üretilen şeyin dağıtılma tarzında kalıcı
bir dönüşüm var olur. Bu şekilde mağdur edilmiş olanlar bir başka bağımsız üretim
kaynağından yararlanamazlar, aynı zamanda, kendi topraklarında ve kendi sermayeleriyle

3

Bu metinler: "Locke on Capitalist Appropriation" (The Western Political Quarterly ,
Vol. 4, No. 4, December, 1951) ve "The Social Bearing of Locke's Political Theory" (The
Western Political Quarterly , Vol. 7, No. 1, March 1954).
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çalıştıkları takdirde üretebileceklerinin bedeline eşit yükseklikte bir ücret talep edemezler
(Macpherson, 1962:56).

Sahiplenici bireycilik fikri, toplumun kendi kendinin sahibi olanların
(daimi tüketiciler) "yararını en üst düzeye çıkarmaya" odaklanan atomize, özgür
ve eşit bireylerden oluştuğu ontolojik iddiası ile bağlantılıdır. Bireyler aynı
zamanda asosyal, egoist ve kapitalist bir mübadele sisteminin varlığı sebebiyle
birbirine bağımlıdır. Toplumun tüm üyeleri arasında temel eşitlik varsayımı,
sömürü, gücün elden alınması ve bağımlılık ilişkilerinin formel düzeyde
görünmez olduğu anlamına gelir. Macpherson’a göre, bireyselci ya da
sahiplenici bireyciliğin ontolojisi, yirminci yüzyıldaki liberal demokrasi
düşüncesi ve sistemi içindeki ana gerilim kaynağıdır. Bu gerilim, politik eşitlik
(seçim hakları) ile kendi kendinin sahibi olanların (salt formel) ekonomik
eşitliği arasındaki boşlukla/gedikle ilişkilidir (Townshend, 2000:18). Bir başka
ifadeyle bu gerilim, başlangıçtan itibaren, liberal demokrasinin hem kapitalist
piyasa toplumunun pazar kurallarına uygun olarak güçlünün özgürlüğüne yer
açan sistemini hem de toplumun tüm üyelerinin kapasitelerini etkin hale
getirebilecekleri eşit özgürlük koşulunu ifade etmesinden, hatta bu iki karşıt
anlamı kendi bünyesinde birleştirme çabasından doğar. Batılı liberal
demokrasilerin ontolojik varsayımları ve meşruiyet teorisinin dayandığı iddialar,
insan doğasına dair iki tutarsız ve karşıt anlayışı bir araya getirmeye çabalar
(Macpherson, 1989: 24), (Macpherson, 1977b:2).
birey
birey

1-Sonsuz arzulayıcı, sınırsız sahiplenici ve yararlılıkların tüketicisi olarak
2-Kendi kapasitelerini açığa çıkarmaya ve gerçekleştirmeye yönelen

Macpherson, Batılı liberal demokrasilerin bireysel faydanın
maksimizasyonu versus bireysel kapasitelerin maksimizasyonu arasında kararsız
kalan ontolojisi sebebiyle başarısız olduğunu öne sürer ve uyarır: “Batı,
demokratik toplumlarının sürekliliği ve meşruluğu bakımından kendi ontolojik
temellerini gözden geçirmediği sürece demokratik toplumun devamı mümkün
olmayacaktır” (Macpherson, 1989: 24). Modern liberal demokratik devlet
geliştikçe, politik hakların ekonomik ve sosyal eşitsizlikleri korumak ya da hatta
yoğunlaştırmak için bir araç olabileceği giderek daha açık hale gelmiştir:
"insanların özgürlük ihtirası kapitalizmin olanaklarından daha fazla büyüdü"
(Macpherson, 2011: 2; Townshend, 2000:19). Bu nedenle, modern politik
yaşamın temel sorunu meşruiyet ile (bir devletin politik düzeninin kendi
vatandaşları tarafından kabulü anlamında) yükümlülükler meselesidir.
Macpherson, liberal öğretinin iç çelişkileri nedeniyle tatmin edici ve tutarlı bir
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politik yükümlülük teorisi sağlayamayacağını öne sürer (Macpherson, 1962: 83,
272-277).
Macpherson sahiplenici bireycilik kavramı perspektifinden Hobbes'un
politik düşüncesini, Leviathan'da sergilenen (gücün antropolojisinin temeli olan)
bireyin ve toplumun antropolojisinin yeniden inşasının bir parçası olarak analiz
eder. Macpherson Hobbes'un düşüncesinde onun politik antropolojisinin ve
"sahiplenici pazar toplumu"nun temelini oluşturan birey ile toplum arasındaki
ilişki ile ilgili temel varsayımlarını ortaya koyarak onları detaylı bir biçimde
açıklamaya girişir. Öyle ki, Hayes, Macpherson'un Hobbes'u yorumlama
metodunun Hobbes'un Kutsal Kitabı yorumlama tarzına benzediğini ve kendi
argümanını Hobbes'un temel eserlerinden sayısız alıntı yaparak ortaya
koyduğunu belirtir (Hayes, 1998: 62). The Political Theory of Possessive
Individualism [Sahiplenici Bireyciliğin Politik Teorisi]'de Macpherson yedi ana
önerme ortaya koyar ve bunlardan ilki bir kaç ilave postüla içerir (Macpherson,
1962:29-46), (Macpherson, 1968:32-37).
(1) Arzu ve isteksizlik insani eylemleri motive eder (Macpherson,
1968:32).
(1.1) Bazı arzular (Hobbes'un yazdığı gibi - az sayıda) doğuştan gelir
(mesela açlığı tatmin etme arzusu). "Özel şeylere ilişkin arzular olan diğerleri
ise, deneyimden ve bunların etkilerinin kendileri veya başka insanlar üzerinde
denenmesinden kaynaklanırlar" (Hobbes, 1995: 48).
(1.2) Arzular (iştahlar) sürekli değişirler.
(1.2.1) Bu değişimler, bir bireyin (zaman içindeki) insani her etkinliğinde
meydana gelir.
(1.2.2) Bireyler arasında da meydana gelirler.
(1.3) Arzular sabittirler/sonsuzdurlar - kişinin yaşam süresi boyunca
devam ederler (ya da tersinden söylendiğinde: insan yaşamına sürekli olarak
hayal gücü ve iradenin çalışmasının sonucu olan eylemler eşlik eder)
(1.4) Bireylerin arzuları yoğunluk (güç) bakımından farklılık gösterir.
Farklı bireyler az ya da çok "güç, servet, bilgi ve onur" arzusuna sahiptir. Bu,
"bedensel kurulum" ve eğitim (terbiye) farklılıklarının bir sonucudur (Hobbes,
1995:58-67).
(2) "Bir insanın kudreti, genel olarak ele alınırsa, iyi gibi görünen
gelecekteki bir şeyi elde etmeye yarayan şu anki araçlarıdır; ve, ya doğal ya da
araçsaldır" (Hobbes, 1995: 68).
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(3) Her biri her zaman tam olarak aynı şeyi, diğerleriyle aynı miktarda ve
aynı oranda istemese de her birey her zaman güç ister.
(4) Bedensel ve zihinsel yetkinliklerden ve bu temelden türetilen diğer
güçlerden kaynaklanan her bireyin gücü, diğerinin gücüne direnme ve onların
güçlerini zapt etme becerisinden oluşur (Hobbes, 1995: 48).
Bu noktada, Hobbes'un teorisinde gerçek bir yenilik olduğunun altı
çizilmelidir. Hobbes, metodolojik varsayımların bir parçası olarak daha önce
benimsediği ve bireysel kavramların temel "mekanik" ve "fizyolojik"
varsayımlardan kademeli olarak türetilmesi anlamına gelen geometrik
yöntemden koptuğu izlenimi verir (Macpherson, 1968: 17-19, 25-26; Watkins,
1965: 243-244). Belirli bir bireyin gücünün toplumun kendisine dayandığı
rekabetin (güç ilişkileri ve karşılıklı "değer verme" ve toplum içindeki "bireyleri
onurlandırma" yolları) bir parçası olarak anlaşılması gerektiği düşüncesi önceki
postülalardan çıkmaz, fakat Leviathan'ın X. bölümünde ayrıntılı olarak
açıklanan ve aşağıdaki iddialara yol açacak gözlemlerin sonucudur:
5. Her bireyin gücü bir diğer bireyin gücüne göre avantaj kazanılmasıyla
elde edilir.
6. Bazı bireylerin arzuları sınırsızdır.
7. İnsanlığın tipik evrensel eğilimi, yalnızca ölümle nihayet bulan ebedi
ve amansız güç arayışıdır: "Böylece, ilk sıraya, bütün insanlarda var olan ve
ancak ölümle sona eren sürekli ve durmak bilmez bir kudret, daha fazla kudret
arzusu eğilimini koyuyorum" (Hobbes, 1995: 76).
Herkes, yani hem "ölçülü arzuları" hem de sınırsız eğilimleri olanlar,
başkalarının elde edebileceğinden daha fazla güç kazanmaya çalışarak ya da en
azından onlara direnerek (kendi güçleri üstünde kontrol sahibi olmalarını
engelleyerek) muhakkak ki birbirleriyle rekabet etmek zorundadır. Bir insanın
eylemleri hiç bir zaman başkasının eylemleri açısından "zararsız" veya "tarafsız"
olamaz. Hobbes'un "güç antropolojisinin" doruk noktasını ifade eden bu sonuca,
her bir bireyde mevcut olan ölüm korkusu ve insanın mevcut arzularının kısa
vadeli tatminiyle sınırlı olmayıp "uzun vadeli yatırım" yapma yeteneği ile ilgili
insan eylemlerinin rasyonalitesi eklenebilir. Her iki "ilave" de, sosyal sözleşme
ve Leviathan'ın II. Kısmı'nda (özellikle 17-18. Bölümler) ifade edilen mutlak
anlamda güçlü egemenliğe sadakat ve itaat anlamına gelen devlet kavramının
başlangıç noktasıdır.
Hobbes'un rekabet fikrinin "güç arayışı" içindeki rekabetçi toplumun
temeli olduğu inancına dayanan refleksiyonlarından çıkan bu sonuç,
Macpherson'u Leviathan’ın burjuva toplumunun varsayımlarını içerdiğini ve bu
bakımdan empirik gözleme dayandığını söylemeye götürür (Macpherson, 1962:
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53-54). Macpherson'a göre, Leviathan’da, XIII. Bölüm'den itibaren başlayan ve
insanların hipotetik bir doğada nasıl davrandıklarını anlatan sonraki analizler,
yol gösterici ilkesi güvenlik ve barış arayışı olan bir politik felsefenin (“Sivik
Felsefe”) temel varsayımlarına bir ilave ve açıklama olarak ele alınabilirler. Bu
anlamda, Leviathan’ın pek çok bölümü, çalışmanın başlangıcında dedüktif
tarzda sunulan politika ve toplum antropolojisi hakkındaki aynı inancı farklı bir
şekilde tekrarlar: güçlerini gösterme mücadelesi içindeki insani arzular en etkili
şekilde müşteriler ve sahipler toplumu olarak burjuva toplumunda tatmin
edilebilir. Bu durumda, kapitalizmde herkesin herkese savaşı kansız, “barışçıl
bir savaş”tır (Macpherson, 1968: 37-39), (Macpherson, 1962: 46, 59-68, 89).
Sonuç
Strauss’un perspektifinden bakıldığında, Hobbes’un ilkeleri temelinde var
olan toplum, insanın başlangıçtaki vahşi bireyciliğinin rafine hale gelmesiyle
mümkün olur ama bu incelme veya rafineleşme hakiki anlamda bir
medenileşmeye karşılık gelmez; çünkü o, hiçbir biçimde, klasik geleneğin
anladığı tarzda, ruhun şekillenmesi, tinsel soylulaşma veya ahlaki
mükemmelleşme olarak anlaşılamaz. Tersine, sefil varlığından başka
kaybedecek bir şeyi olmayan ve bu yüzden kılıcın gölgesi altında yaşamak
durumunda olan birey, yalnızca hesaplama yetisine indirgenen yeni akıl anlayışı
temelinde, düzeni korumanın aynı zamanda kendi varlığını korumaya eşdeğer
olduğunu öğrenir. Müştereken paylaşılan ölüm korkusu yeni bir toplumsallık
formuna hayat verebilir, amorf kitleden politik bir toplum yaratmayı mümkün
kılabilir ve böylece medeniyetin başlatıcısı olabilir. Toplum ya da politik düzen,
"devlet tesis etmeye, barışı pekiştirmeye, şiddetli ölüm tehlikesine karşı insanı
korumaya" hizmet etmek durumundadır. Yani, öldürülme korkusu veya
“kendini-koruma arzusu, tüm adaletin ve ahlakın tek kaynağı”dır; bu demektir
ki, “temel moral olgu görev değil, haktır; tüm görevler temel ve devredilemez
kendini-koruma hakkından çıkarsanır” (Strauss, 1963: 181), (Strauss 1984: 1718).
Strauss'un, Hobbesçu ilkeler temelinde varolan insanın “apolitik, risktenmuaf özel alanını bırakmak istemeyen” bir burjuva olduğunu göstermesi ve
Hobbes'u burjuva liberal ideallerine hayat veren bir teorisyen olarak okuması,
esinleyici bir düşünce hattının doğuşuna kaynaklık eder (Strauss, 1984:
118,121-128; Hayes, 1998: 53). Hobbes'u bir burjuva teorisyeni olarak kabul
eden bu düşünce hattı içinde yer alan Macpherson, Strauss gibi, güç arayışının
kendinden açık bir ilke olarak metottan çıkarılamayacağına işaret ederek
Hobbes’un aslında gözlemden hareketle ulaştığı kimi sonuçları genelleştirmeye
çalıştığını öne sürer. Strauss’a benzer biçimde, Macpherson’a göre de, Hobbes
kendi burjuva toplumunun, yani 17.yüzyıl İngiltere’sinin ticarete dayalı güç
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ilişkilerinin ve değerlerinin evrensel olduğunu varsaymış ve burjuva bireyinden
evrensel bir insan tipi yaratmıştır. Bu demektir ki, geometrik yöntem her ne
kadar Hobbes’un öğretisinin temelini oluşturuyor olsa da, o, bu konuda tutarlı
davranmamıştır (Macpherson, 1985: 12, 51-60).
Göstermeye çalıştığımız gibi, Hobbes'un politik felsefesi sivil durumda,
yani yaşam durumunda doğal ölüm korkusunun topyekûn ortadan
kaldırılmasıyla ilgili bir teori değildir. Tersine o ölüm korkusunun mantığının
yerini neyin alacağını tartışır: doğa tarafından yönetilenden ekonomi ve pazar
güçleri tarafından yönetilene. Bu çerçevede bakıldığında, mülkiyet yalnızca
zenginlik arzusunun tatmin edilmesinden çok daha fazla bir şeydir; o, diğerleri
üstünde kontrol sağlamak için gerekli güç alanının genişlemesi amacını taşır.
Modern insan için yaşamı korumak, mülkiyet alanını genişletmekten ve
korumaktan geçer. Tam da bu noktada yeniden sormak gerekir: barış ne
demektir?
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Öz
Bu çalışmanın amacı mantıksal düşünmenin insanlarda ne düzeyde
olduğunu görmek amacıyla ölçme aracı geliştirmektir. Çalışma grubu, Atatürk
Üniversitesi Kazım Karabekir Üniversitesi’nde okuyan rastgele seçilen
toplamda 600 kişiden oluşmuştur. Ölçeğin geçerliliğine kanıt sağlamak için hem
kapsam geçerliliğine hem de yapı geçerliliğine bakılmıştır. Kapsam geçerliliği
için literatür taraması ile uzman görüşü alınmıştır. Yapı geçerliliğinden önce
yapı geçerliğine ilişkin bilgi toplamak için döndürülmüş temel bileşenler analizi
kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda ise KMO değeri 0,89 olarak
bulunmuştur Yapı geçerliliği için de ilk önce açımlayıcı faktör analizi
yapılmıştır. Analiz sonucunda ölçek, 25 madde ve 4 alt boyuttan oluşmuştur. Bu
boyutlar “Akıl Yürütme, D-T-G, Kavram, Dil-Anlam” olmak üzere
adlandırılmıştır. Bununla birlikte açımlayıcı faktör analizi yanında doğrulayıcı
faktör analizi uygulanmıştır. Ayrıca ölçeğin güvenirliğine bakılmıştır.
Güvenirlik için Cronbach alfa güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Ölçeğin
tamamı için Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,83 iken, her bir alt faktör için
Cronbach alfa güvenirlik katsayıları 0,71 ile 0,83 arasında değiştiği
gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ölçek, Düşünme, Mantıksal Düşünme.
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A STUDY ON DEVELOPING LOGICAL THINKING SCALE
Abstract
The aim of this study is to develop a measurement tool in order to see the
level of logical thinking in humans. The study group consisted of a total of 600
randomly selected individuals studying at Kazım Karabekir Faculty of Atatürk
University. In order to provide evidence for the validity of the scale, both the
content and the construct validities were examined. For the scope validity,
expert opinion was obtained through literature review. The rotated principal
components analysis was used to gather information about the construct validity
before its usage. As a result of the analysis, KMO value was found as 0.89. For
construct validity, exploratory factor analysis was performed first. As a result of
the analysis, the scale consisted of 25 items and 4 sub-dimensions. These
dimensions were named as “Reasoning, D-T-G, Concept, Language-Meaning”.
However, exploratory factor analysis as well as confirmatory factor analysis
were applied. In addition, the reliability of the scale was examined. Cronbach's
alpha coefficient was calculated for reliability. While the Cronbach's alpha
reliability coefficient for the whole scale was 0.83, the Cronbach's alpha
reliability coefficients for each sub-factor ranged between 0.71 and 0.83.
Keywords: Scale, Thinking, Logical Thinking.
Giriş
Pek çok kişi mantık okumadığı halde mantıklı düşünebildiğini iddia
ederek, kurallar sistemi olan mantık bilimini öğrenmenin işe yaramayacağını
düşünür. Ancak kişiler arasında yaşanan tartışmalarda ve anlaşmazlıklarda hangi
tarafın mantıklı şekilde düşündüğünü ortaya koymak oldukça güçtür. Çünkü
yapılan tartışmalarda kişiler mantıklı düşünemeyebilir. Bu nedenle de tartışma
karşısında oluşan görüşün yanlışlığını görmek adına bu durum sistemli bir
şekilde ele alınmalıdır. Bunun için de insanlara mantıklı ya da mantıksız olarak
görünen durumlarda temel mantıksal düşünmeyi kazandıracak bir takım
durumların olması gerekir. Bunu insanlara kazandıracak şey de ona uygun
düşünmektir. Tabi her eylem düşünmeyi gerektirir. Her fikir ya da her düşünce
de düşünmeyi gerektirir. Esas olarak düşünce, düşünmenin bir ürünüdür.
Düşünmenin ürünü olan ve düşünme sonucu varılan, görüş, ide ya da fikir
olarak adlandırılan düşünce, düşünmenin herhangi dış etken ve yasaklarla sınırlı
olmayan, bu yasakların etkisinden bağımsız olarak sadece kendinden sorumlu
olmasıdır. Düşünme ise düşünceden farklı olarak duyum, izlenim, tasarımlardan
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kendini ayıran, aklın bağımsız ve kendine özgü durumunu ifade eder. Ayrıca bu
yapısı düşünme için, ayırma, birleştirme, karşılaştırma yapma, biçimleri ve
bağlantıları kavrama yetisini beraberinde getirir (Akarsu, 1984).
Yanlış ile doğruyu ayırt etme özelliği bulunan düşünmenin, yıllar içinde
farklı gelişim ve türlerinin olduğu anlaşılmıştır. Her bir düşünme türü, kendi
içinde nasıl düşünülmesi gerektiğini gösteren bir yan ortaya koymuştur. Bu
düşünme türlerinin yanında mantığa ihtiyaç duyan bir düşünme türünün varlığı
da söz konusudur. Bu noktada mantıksal düşünme olarak düşünme türleri
arasında rastlanılan düşünme biçimi üzerinden hareket emek gerekir. Fakat bu
alanda yapılan çalışmalarda mantıksal düşünmeyi ele alan bir düşünme türünün
sadece sayısal alanlar için geçerli olduğu görülmüştür. Nedeni ise, felsefi
özelliği bulunmayarak matematiğin bir alanıymış gibi mantığın ele alınmasıdır.
Oysa mantık, hem sayısal hem de sözel bir nitelik taşıması ve doğru düşünmeye
ulaştırması bakımından belirli bir yönde sıkıştırılıp kalacak bir alan değildir.
Sayısal alanlar dışında her kesime hitap eden mantık, bir düşünme biçimi
olarak ele alındığında mantıksal düşünme olarak geçen bu düşünme biçiminin
herkes için geçerli olduğunu görmek ve göstermek gerekmektedir. Bunun için
de çalışmanın temek problemi olarak mantıksal düşünmeyi ölçmek adına bir
ölçek geliştirilmiştir. Ölçeğin oluşturulması için ilk olarak bir düşünme olarak
ele alınan mantıksal düşünmenin ne olduğu ele alınmalıdır. Mantıksal düşünme;
bilgi, deneyim ve fikirleri değerlendirmede kullanılan bir süreçtir. “Mantık,
ilgilenilen konularda kişilerin kendilerine doğru sonuçlar çıkarır ve bunları
belleğe yerleştirir” (Soylu, 2004: 135). Fakat insanlar doğru düşünme özelliğine
sahip olsalar da, her zaman doğru bir şekilde düşünemezler ve hem doğru hem
de mantıksal çıkarımlara ulaşamazlar. Düşüncelerin bir kısmı mantıklı
olmayabilir. Fakat büyük bir kısmı mantıksal düşüncelerden oluşur. Mantıksal
düşünce, yaşanan deneyimlerin sonuçları arasında bağ kurmayı amaçlayan akıl
yürütmelere dayanır (Cevizci, 2010).
Mantıksal düşünme bireyin, bir takım genelleme ve soyutlamalarla çeşitli
ilke ve yasalara ulaşması ya da çeşitli zihinsel işlemler yaparak bir sorunu
çözmesini içerir (Yaman, 2005). Bu noktada Piaget, mantıksal düşünmeyi,
belirli sorunlarla karşılaşıldığında bireyler tarafından kullanılan zihinsel
operasyonlar olarak tanımlar (Inhelder ve Piaget, 1958).
Ayrıca mantıksal düşünme bilişsel süreçler yanında mantığın temel
ilkelerini baz alan bir düşünmedir. Bu noktada mantıksal düşünme, genel olarak
“problem çözebilmeyi, kavramsal analizlerde bulunabilmeyi, akıl yürütmeyi
gerçekleştiren yolları kullanabilmeyi, soyut yapıları tanıyabilmeyi, iki durum
arasındaki ilişkiyi ayırt edebilmeyi ve çeşitli kıyas ve çıkarımlar yaparak
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mantıklı kararlar verebilmeyi sağlayan bir düşünme türüdür” (Başerer, 2017:
437). Bu düşünme türüne ilişkin oluşturulan ölçek de mantıkla ilişkili
maddelerden oluşmaktadır.
1. Araştırmanın Amacı
Çalışmada mantıksal düşünmenin geliştirilmesi için bir ölçek
geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçek ile de bir düşünme türü olarak mantıksal
düşünmeyi geliştirmesini sağlamak amaçlanmıştır. Bu da mantığın bel kemiğini
oluşturan klasik mantık ya da temel mantık olarak da adlandırabilecek mantık
ile ortaya koyulmuştur. Çünkü mantığın sistematik olarak ortaya çıkması
Aristoteles ile olmuştur. Aristoteles mantığı olarak da adlandırılan bu temel ya
da klasik mantık, yapısı gereği kavram, önerme ve kıyaslardan oluşur.
Dolayısıyla bunların dile yansıması ve gündelik hayatta kullanılması bu konular
temelinde oluşmaktadır. Gündelik hayatta mantık alanı kendini çeşitli bilimlerle
ilişki içinde gösterirken aynı zamanda bir düşünme türü olarak mantıksal
düşünme ile de kendini gösterebilir.
2. Yöntem
Araştırma bir ölçek geliştirme çalışmasıdır “Mantıksal Düşünme Ölçeği”
geliştirme çalışmasının hangi aşamalarda gerçekleştiği aşağıda sunulmuştur.
2. 1. Çalışma Grubu
MDÖ’yü geliştirmek için çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu çalışma
grubu ise Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Üniversitesi’nde okuyan
toplamda 600 öğrenciden oluşmaktadır. Bu öğrenciler ise fakültede yer alan tüm
bölümlerden eşit kesitler alınarak seçilmiştir. Güvenilir ve anlamlı bir ölçme
aracı geliştirebilmek için madde sayısından en az beş kat fazla olacak şekilde
ölçeğin uygulandığı grup sayısı belirlenmelidir (Tavşancıl, 2005). Bu nedenle de
52 maddelik bir ölçek için 600 kişinin yeterli olacağı düşünülmüş ve bu çalışma
grubu ile çalışma ilerlemiştir. Ayrıca mevcut çalışmada 600 kişinin verisi ile
hem açımlayıcı faktör analizi hem de doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.
Çalışma grubu, random atama ile iki eşit gruba ayrılmış, İlk 300 kişinin verisi
ile açımlayıcı faktör analizi, diğer 300 kişinin verisi ile doğrulayıcı faktör analizi
yapılmıştır.
2. 2. Veri Toplama Aracı
Araştırma ölçek geliştirme çalışması olduğu için veri toplama aracı olarak
araştırmacı tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Mantıksal Düşünme
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Ölçeği (MDÖ) olarak geliştirilen bu ölçek için geçerlilik ve güvenirlik analizleri
oluşturulmuştur
2. 3. İşlem/Ölçeğin Geliştirilmesi
Ölçek geliştirme çalışmasının öncesinde ilk yapılacak şey, konu ile ilgili
mevcut bir ölçek olup olmadığının, eğer varsa ne kadar duyarlı bir ölçek
olduğunun ve mevcut ölçeğin duyarlılığı yüksekse, bir uyarlama çalışması
yapmanın mı yoksa yeni bir ölçek oluşturmanın mı daha anlamlı olacağının
değerlendirilmesidir. Bu amaçla da yapılan literatür taramasında mantıksal
düşünme ile ilgili her alan hitap edecek bir alışmanın olmadığına rastlanılmıştır.
Bu nedenle de ölçek geliştirme çalışmasına girişilmiştir. Ölçek geliştirmenin ilk
basamağında literatür incelenerek mantıksal düşünmeye ilişkin yazılabilecek
göstergelerin neler olması gerektiği araştırılmıştır. Bu kapsamda yurt içi ve yurt
dışında bu alanda yapılan çalışmalar incelenmiştir. Aynı zamanda araştırmacı
tarafından yapılan bir çalışma (Başerer, 2018) ile akademisyenlerin mantıksal
düşünme denildiğinde neler düşündüklerine ilişkin verdikleri cevaplar
değerlendirilerek ölçekte kullanılabilecek ifadeler belirlenmiştir. Alınan
cevaplar ve literatürdeki bilgiler ışığında da kategoriler oluşturulmaya
çalışılmıştır. Oluşturulan kategoriler ise şu şekildedir:
Akıl Yürütme Kategorisi: Bu kategoride TMDT’de olduğu gibi akıl
ilkeleri (özdeşlik, çelişmezlik, 3. halin imkânsızlığı ve yeter-sebep), akıl
yürütme yöntemlerine (Tümdengelim, tümevarım ve analoji) ve çıkarıma yer
verilmiştir.
DTG Kategorisi: Doğruluk, tutarlılık ve geçerliliği içeren kategoridir. Bu
kategorinin olmasındaki neden mantıksal düşünme için temel süreçleri
vermelerindendir.
Kavram Kategorisi: Kavramlar cümlelerin en küçük yapı taşlarıdır ve
onlar sayesinde iletişimde bulunuruz. Kavramlar, doğru kullanıldığı zaman ve
aralarındaki ilişki kavrandığı zaman iletişim daha doğru olur. Bu nedenle de
kavramlar mantıksal düşünmenin temelini oluşturmaktadır.
Dil-Anlam Kategorisi: Bu kategoride ise TMDT’de yer alan belirsizlik ve
çok anlamlılık yanında bir de anlambilim yer almaktadır. Çünkü belirsizlik ve
çok anlamlılık anlambilimin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle de
dil ile bağlantısı boyutunda anlambilime de gösterge olarak bu kategoride yer
verilmiştir.
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Çalışmada araştırmacı tarafından oluşturulan göstergeler dikkate alınmış
ve bu göstergeler çerçevesinde maddeler yazılarak bir deneme formu
oluşturulmuştur. Oluşturulan deneme formu, alanında bilgi sahibi olan ve
çalışma konusu hakkında bilgilendirilen 2 alan uzmanı, 1 ölçme değerlendirme
uzmanı ve 2 Türkçe uzmanı ile uzman görüşleri alınarak değerlendirilmiştir.
Uzmanların görüşlerinin alınabilmesi için üçlü derecelendirme (uygun/kısmen
uygun/uygun değil) kullanılmıştır. Hazırlanan uzman değerlendirme formunda
her bir madde, mantıksal düşünmeyi ölçebilme, ilgili kategorilerle ilişkili olma,
ifadenin anlaşılırlığı ölçek formatına uygunluğu ve dilin uygunluğu başlıkları
altında değerlendirilmiştir. Bireylerin, ölçekteki maddelere katılım derecelerini
belirlemek için “Hiçbir zaman (1)”, “Nadiren (2)”, “Bazen (3)”, “Genellikle
(4)” ve “Her zaman (5)” şeklinde likert tipi beşli derecelendirme yapılmıştır.
Bununla birlikte 52 maddelik deneme formunda toplam 13 madde (2, 5, 8, 12,
13,18, 20, 21, 25, 31, 33, 39, 48) ters madde olarak veri girişi yapılmıştır.
Çalışmada araştırmacı tarafından oluşturulan kategoriler ile göstergeler
dikkate alınmıştır. Bu göstergeler dahilinde maddeler yazılmıştır. Mantıksal
düşünmeye ilişkin kategoriler, göstergeler, tanımlar ve bu tanıma ilişkin yazılan
maddeler ise aşağıda Tablo 1’de verilmiştir.

Akıl Yürütme

Tablo 1. Mantıksal Düşünme Ölçeği Göstergeleri ve Göstergelere İlişkin Yazılan
Maddeler
Kategori Gösterge
Tanımlama
Kaynak
Gösterge
Maddeleri
Akıl
Özdeşlik (herhangi bir şeyin ancak Aristoteles,
M18, M33,
İlkeleri
kendisiyle aynı olması, kendilik, öz 1947
M36, M41
olan ile aynılık), çelişmezlik (aynı Aristoteles,
yüklem veya niteliğin aynı özneye 2015
aynı bakımdan hem ait olmasının hem Hausman,
de ait olmamasının söz konusunun Kahane &
olamayacağı, çelişki içermeme), 3. Tıdman,
Halin imkansızlığı (iki çelişik 2007
ifadeden biri doğru ise ötekinin Hegel, 2014
zorunlu olarak yanlış olması) ve yeter- Kant, 2016
sebep (var olan her şeyin bir varoluş
sebebinin olması).
Akıl
Tümdengelim(doğru
tümel Çüçen, 2013
M3, M17,
Yürütme
öncüllerden zorunlu olarak doğru İbn-i Sina,
M24, M42,
M44, M50
Yöntemleri tümel veya tikel sonuç çıkartma), 1938
tümevarım (olguların bilgisinden bu Lachelier,
olguları idare eden kanunların 1949
bilgisine götüren işlem), analoji (bazı Yıldırım,
yönlerden
benzerlik
gösteren 1976
nesnelerin başka yönlerden benzer
olması, ortak özellikleri olan bazı
varlıkların başka bir özelliğinin de
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Çıkarım

DTG
Doğruluk-Tutarlılık-Geçerlilik

Doğruluk

Tutarlılık

Geçerlilik

Kavram

KavramTerim

Kavramlar
Arası İlişki

ortak olması).
Mantık kuralları ile akıl yürütmedir.
Önermeler arasındaki bir kanıtlama
ilişkisidir. Kanıtlama, en az bir ortak
terime sahip iki önerme arasında, bu
terimlerin içlemleri ve kaplamları
yönünden kurulan bir mantıksal
ilişkidir.
Doğruluk bir bilginin aklın ve anlama
yetisinin genel ve biçimsel yasalarına
uygun düşmesi. Biçimsel veya
mantıksal doğru(herhangi bir akıl
yürütmede sonucun doğruluğu hiçbir
tereddüde düşülmeden kabul edilen
doğru) ile bilgisel doğru(bilgi ile
nesnesi arasındaki uygunluk durumu)
olarak iki tür doğruluk değerini alan
doğruyu kapsar.
Tutarlılık, doğru ve yanlış değerini hiç
bir önermenin aynı zamanda almaması
durumudur. Tek önermenin en az bir
doğru
değeri
alması,
önerme
kümesinin ise aynı anda aynı satırda
en az bir doğru değerini almalarıdır.
Geçerlilik; bir akıl yürütmede sonucun
öncül veya öncüllerden zorunlu olarak
çıkması,
tümden
tüme
ve
tümdengelim tanıtlarının doğruları
ortaya koyma özelliği.
Fikir olarak da ifade edilen kavram bir
objenin zihindeki tasavvurudur. Bu,
objenin tanımının bir kelime ile
ifadesidir. Kavram, dil ile ifade
edildiğinde mantıkta “terim” olarak
isimlendirilir. Kavramlar, somut,
soyut kollektif, distribütif, olumlu,
olumsuz, açık seçik, mutlak ve bağıl
olabilirler.
Eşitlik (iki kavramdan her biri
diğerinin bütün fertlerini karşılaması),
ayrıklık (iki kavramdan her birinin
diğerinin
hiçbir
ferdini
içine
almaması), tam girişimlilik (iki
kavramlardan yalnız biri diğerinin
bütün fertlerini içine alması), eksik
girişimlilik (iki kavram arasında kısmi
bir ilişkinin olması), benzerlik (iki
ayrı şey arasındaki ilişki durumu, iki
ayrı şeyin çok miktarda ortak özelliğe
sahip olması) kaplam (Bir kavramın
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Aristoteles,
1947
Farabi, 1990
Gazali, 1994
Ural, 2011

M1, M7,
M52

Grünberg,
1991,
Grünberg,
Grünberg,
Onart &
Turan, 2003
Kant, 2016
Şen, 2003
Yıldırım,
1976
Çüçen, 2013
Özlem, 2004
Warburton,
2006

M5, M8,
M12, M34

Çüçen, 2013
Öner; 2014

M25, M35
M47, M49

Çüçen, 2013
Emiroğlu,
2004
Öner; 2014
Taylan, 2011
Ural, 2011

M4, M14,
M15, M37

Çapak,2015
Emiroğlu,
2004
Özlem, 2004
Taylan, 2011

M6, M13,
M30, M39

M19, M20,
M27, M29,
M32

Dil-Anlam
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kapsadığı varlıklara ve konular), içlem
(bir kavramın belirttiği bireylerin,
varlıkların ortak karakteristiklerinin
olması), beş tümel (kavramların en
genel olanlarının beşe ayrılması-cins,
tür, ayrım, hassa, ilinti).
Kavram
Sistemli bir şekilde insanı hataya
Yanılgısı
teşvik eden, bir konuda uzmanların
üzerinde hem fikir oldukları konudan
uzak kalan, sistematik bir şekilde hata
üretmekte olan birey kavrayışı, algı
ya da kavramadır.
Anlambilim İnsan dilinin ortak niteliklerini,
özelliklerini önemli bir araştırma
konusu olarak ele alan dilbilim dalıdır.
Semantik olarak da geçen anlambilim,
işaretlerle dil dışı nesneler arasındaki
bağıntıyı ele alır; işaret (kelime)
anlamlarını
birbirleriyle
karşılaştırarak, bu anlamların zaman
içindeki gelişmelerini ele alarak dili
inceler.
Belirsizlik
Bir ifadenin nesnesinin belirgin
olmamasıdır. Bu da kendi içinde
“belirsiz terim” ve “belirsiz önerme”
olarak ikiye ayrılır. Belirsiz terim:
Terimin nesne olarak neyi aldığının
belli olmamasıdır. Belirsiz önerme:
Belirsiz veya şüpheli bir ifadenin
farklı şekillerde yorumlanmasıdır.
Çok
Bir kavramın birden çok anlama
Anlamlılık gelmesi, çıkarımda aynı sözcük ya da
deyim iki farklı anlamda kullanılması,
aynı sözcük veya deyimin bir tanıtta
iki ya da daha fazla farklı anlamda
kullanılması.

Smith, 1993
Ubuz, 1999
Zembat,
2008

M16, M21,
M23, M31,
M46, M48

Bingöl, 1999
Grünberg,
1999

M2, M9,
M10, M22,
M45, M51

Emiroğlu,
2011
İbn-i
Rüşd,1972
Warburton,
2006

M11, M38
M43

Grünberg,
vd.2003
Ural, 2011
Warburton,
2006

M26, M28,
M40

2.4. Verilerinin Toplanması
Araştırmacı tarafından geliştirilen ölçek formu, çalışma hakkında bilgi
içeren açıklayıcı bir yönerge ile çalışma grubuna basılı formlar şeklinde elden
dağıtılmıştır. Toplamda veri toplama süreci bir ay sürmüştür. Bu süreç içerisinde
600 kişiden veri alınmıştır.
2.5. Verilerin Analizi
bütün

Verilerin analizinde betimsel istatistik kullanılmıştır. MDÖ’den edilen
istatistiksel veriler bilgisayarda SPSS 23 paket programında
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hesaplanmıştır. Ayrıca veriler DFA için Lisrel 8.8 yazılım programı kullanılarak
analiz edilmiştir.
3. Bulgular
3.1. MDÖ’nün Geçerliliğine İlişkin Bulgular
Ölçek geliştirmek için verilerin analizine başlamadan önce uç, eksik veya
hatalı değerler ile sapan değerler düzeltilmiştir. Bu işlem sunucunda
katılımcılardan gelen yanıtlar doğrultusunda ölçeğin geçerlik ve güvenirlik
çalışmaları yapılmıştır. Geçerliliğe kanıt sağlamak amacıyla faktör analizi
tekniği uygulanarak elde edilen önemli faktörü, yorumlamada açıklık
bağımsızlık ve anlamlılık sağlamak amacıyla bir eksen döndürmesi yapılmıştır.
“Genel bir kural olarak araştırmacı temelde verileri ile en uygun olan sonuçları
almakla ilgileniyorsa yatay döndürme; araştırmacı daha çok sonuçların
genellenebilirliği ile yani gelecek için en uygun çözümle ilgileniyorsa dik
döndürme önerilir. Bununla· birlikte her iki döndürme sonuçları hemen hemen
her zaman benzer sonuçlar ürettiğinden, uygulamaların tamamına yakınında
yorumlamada kolaylık sağladığından dik döndürmenin tercih edildiği
söylenebilir” (Büyüköztürk, 2018 :180). Bu çalışmada da ilişkisiz maddelerin
yer alması ve sonuçların genellenebilir olmasının tercih edilmesinden dolayı dik
döndürme yapılmıştır.
Ölçeğin geçerlik çalışmaları için kapsam ve yapı geçerliğine bakılmıştır.
Çünkü bu uygulamalar bir ölçeğin geçerliğini sağlamaya yönelik
uygulamalardır. Kapsam geçerliliği için uzman görüşleri alınmış, yapı
geçerliliği için ise faktör analizi yapılmıştır. İlk olarak kapsam geçerliliğine
bakılmıştır. Kapsam geçerliliği ise, bir ölçme aracının ölçülmek istenilen
nitelikleri kapsayabilmesi derecesidir (Seçer, 2015). Bunu gerçekleştirmek adına
konu ile ilgili bilgi sahibi olan uzmanlara danışılmıştır. Kapsam geçerliği için
ölçeğin sunulduğu uzmanlar olarak ölçme değerlendirmeden 2, istatistikten 1,
Türk dilinden 2 ve mantık alanından 2 akademisyen seçilmiştir. 7 uzman ölçeğin
boyutlarını ve maddelerini incelemiş her bir boyutta birer tane olmak üzere dört
maddedeki ifadelerin değiştirilmesini, akıl yürütme boyutundaki 3 maddenin
çıkarılmasını istemişlerdir. Uzman incelemesinde vurgulanan tüm düzeltmeler
yapılmış ve 3 madde ölçekten çıkarılarak 52 maddelik ölçek formu
oluşturulmuştur. Uzman değerlendirme formu doğrultusunda maddelerin
kapsam geçerliği Veneziano ve Hooper (1997) tarafından geliştirilen kapsam
geçerlik oranı ile belirlenmiştir. Bu oran her bir madde için olumlu yanıt vermiş
uzman sayısı toplamının toplam uzman sayısına oranının bir eksiği alınarak
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belirlenmiştir. Genellikle kapsam geçerlilik oranı alt sınır olarak 0,80 seçilir. Bu
nedenle çalışmada kapsam geçerlik oranı 0,80’nin altında olan maddeler
çıkarılmıştır.
Kapsam geçerliliğinden sonra ölçeğin yapı geçerliği belirleme
çalışmalarına geçilmiştir. Ölçme aracının ölçmeye çalıştığı teorik yapıyı
ölçebilme derecesi yapı geçerliliğini verir. Ya da ölçekte yer alan her bir
maddenin birbiriyle ilişkisi olarak da adlandırılmaktadır (Seçer, 2015). Yapı
geçerliliğini incelemenin en iyi yolu ise faktör analizidir. Bu amaçla ilk önce
AFA olarak da adlandırılan açımlayıcı faktör analizi ile ölçeğin yapısı
incelenmiştir. Ardına bu yapıyı doğrulamak için ise DFA olarak da adlandırılan
doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi ise
değişkenlerin faktörlerle ve faktörlerin birbirleriyle olan korelasyonlarının
tanımlandığı hipotezler elde etmek için uygulanır ve LlSREL gibi paket
programı ile analiz yapılır (Büyüköztürk, 2018).
Yapı geçerliliğini belirlemeden önce verilerin temel bileşenler analizine
uygunluğunu saptamak amacıyla, Kaiser-Meyer Olkin (KMO) katsayısı ve
Barlett Sphericity testi kullanılmıştır (Tatlıdil, 2002). KMO değerleri Tablo
2’deki kriterlere göre değerlendirilmiştir. Araştırmanın Kaiser-Meyer-Olkin
örneklem yeterliliği ölçütü ve Bartlett testi sonuçları ise Tablo 3’de
gösterilmiştir.
Tablo 2. KMO Standart Değerleri
KMO
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
< 0.50

Yorum
Mükemmel
Çok iyi
İyi
Orta
Zayıf
Kabul edilemez

Tablo 3. MDÖ’nün KMO ve Barlett Testi Sonuçları
Kaiser-Meyer-Olkin
Bartlett X2
df
p

.89
2146.30
300
.00

Maddelerin yük verdikleri faktörleri tespit ederek bu faktörleri
adlandırabilmek ve yapı geçerliğine ilişkin verileri ortaya çıkarmak amacı ile
“Temel Bileşenler Analizi” kullanılmıştır. Verilerin temel bileşenler analizine
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uygunluğunun belirlenmesi amacı Barlett Sphericity testi ve Kaiser-MeyerOlkin (KMO) katsayısı değerleri bulunmuştur “Barlett Sphericity Testi verilerin
çok değişkenli normal dağılımdan gelip gelmediğini kontrol etmek için
kullanılabilecek istatistiksel bir tekniktir. Bu test sonucunda elde edilen chisquare test istatistiğinin anlamlı çıkması verilerin çok değişkenli normal
dağılımdan geldiğinin göstergesidir”(Çakmak, Çebi & Kan, 2014:758). “Kaiser
(1974) KMO değerinin 0.5’ten büyük olması durumunda faktör analizinin
gerçekleştirilebileceğini belirtmektedir. Tablo 13’de görüldüğü üzere yapılan
analiz sonucu KMO değeri .89 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda gözlenen
.89’luk KMO değeri, önerilen KMO değerinden yüksek çıkmıştır.Yapılan
çalışmada barlett testi sonucu elde edilen chi-square test istatistiği sonucunun
anlamlı olduğu görülmüştür (χ2= 2146.30; df :300 ; p =.000). Ölçeğin deneme
formu verilerinin, faktör analizi yapmaya uygun olduğunu göstermektedir. Bu
nedenle de faktör analizi uygulanmıştır.
Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA): Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek
için promax döndürme ile temel bileşenler analizi kullanılarak AFA yapılmıştır.
Açımlayıcı faktör analizi uygulaması sonucunda, 52 maddeden oluşan ölçekten,
ölçeğin yapısına uymayan ya da birden fazla faktöre yük veren 27 madde (1, 3,
4, 7, 12, 17, 21, 22, 24, 25, 27, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 48,
49, 50, 51 ) ölçekten çıkarılmıştır. Ölçekte geriye kalan toplam 25 maddenin
özdeğeri 1’den büyük olan 4 alt faktörde toplandığı görülmüştür. Bu 4 faktörün
ölçeğe ilişkin açıkladığı varyans ise %52.85’dir. Tablo 14’de MDÖ’nün
açıklanan varyans değerleri, maddelere ilişkin faktör yükleri ve ortak faktör
varyansı sunulmuştur.

M20
M35
M47
M05
M34

25

.75
.68
.62
.60
.55

Ortak
Faktör
Varyansı

Faktör 4

.82

Bir çıkarımın yanlış olması, tutarlı
düşünmemi engeller.
Bir insan bir konu hakkında hep yanlış
yapıyorsa tutarlı biri olduğunu düşünürüm.
Yaşadığım olayları tarafsız
değerlendirebilmem için geçerli bir neden
ararım.
Herhangi bir konu hakkında yaptığım
çıkarımlar geçerli sonuçlar verir.
Mantıksal olarak doğrunun herkese göre
aynı olduğu fikrimdeyim.
Neyin doğru neyin yanlış olduğunu mantık
çerçevesinde değerlendiririm.

Faktör 3

M32

Faktör 2

Maddeler

Faktör 1

Tablo 4. Faktör Yük Değerleri ve Ortak Faktör Varyansı

.68
.59
.59
.40
.36
.48
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M19

M18

İfade ettiğim yargıların kendi içinde doğru
olmasına dikkat ederim.
Doğrunun kişiden kişiye göre değişim
gösterdiğini düşünürüm.
Kurduğum cümleler arasında tutarlılığa
dikkat ederim.
Olumlu kavramı olumsuz kavramdan ayırt
edebilirim.
Birbirine belirli yönden benzeyen herhangi
iki nesneyi eşitmiş gibi düşünürüm.
Karşılaştırma yaparken kavramları ortak
noktalarına göre ilişkilendirebilirim.
Bilimsel anlamları dışında kullanılan
kavramlar, kavram yanılgısına düşmeme
sebep olur.
Herhangi bir kavrama yönelik farklı
düşünceler benim o kavramla ilgili yanılgı
yaşamama sebep olur.
Açık ve seçik kavramlar arasında ilişki
kurabilirim
Olumlu bir kavramı olumsuzdan ayırt
ederken aldığı ek yerine anlamına bakarım.
Kişiye göre değişen ifadeleri anlamlı hale
getirmek için somut örnekler kullanırım
Bir kavramın birden çok anlama gelmesi
çıkarımda bulunmamı engeller.
Cümlelerin diziliş sırası anlamı
değiştirebileceğinden onları uygun sıra ile
kullanırım.
Cümlede geçen belirsiz bir ifadeyi cümlenin
geneline bakarak belirgin bir hale getiririm.
Mantık kurallarına uygun cümleler
kullanmayı tercih ederim.
Var olan her şeyin bir var oluş sebebinin
olduğunu düşünürüm.
Bir şey ya doğrudur ya da yanlıştır.

M42

Parça ve bütün arasında bağ kurabilirim.

M52

Çıkarımda bulunabilmek için durumu
kanıtlama işine giderim.
Özdeğer:

7.04

2.03

1.22

Açıklanan Varyns:

30.16

10.12

6.88

M08
M29
M14
M13
M06
M16
M23
M15
M02
M26
M28
M09
M11
M10
M41

Açıklanan Toplam Varyans:
* 0.30’dan düşük yük değerleri tabloda gösterilmemiştir.
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.53

.32

.53

.34

.40

.25

.79

.67

.72

.53

.68

.47

.63

.48

.52

.34

.51

.31

.67

.61

.60

.42

.57

.41

.54

.32

.50

.33

.35

52.85

.22

.7
2
.6
8
.6
0
.6
0
1.
17
6.
69

.52
.47
.46
.45
-
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Tablo 4’de görüldüğü üzere birinci boyut 9 maddeden oluşmakta ve
faktör yükü .41 ile .82 arasında değişmektedir. Her bir faktörün önem derecesi
ve ağırlığına ilişkin bilgi veren birinci boyuta ait özdeğer 7.04 olarak
bulunmuştur. İkinci boyut 6 maddeden oluşmakta ve faktör yükü .51 ile .79
arasında değişmektedir. Bu boyuta ait özdeğer 2.03 olarak bulunmuştur. Üçüncü boyut da 6 maddeden oluşmakta ve faktör yükü ise .34 ile .68 arasında
değişmektedir. Üçüncü boyuta ait özdeğer ise 1.22 olarak bulunmuştur. Son
olarak dördüncü boyut ise 4 maddeden oluşmakta ve faktör yükü ise .60 ile .72
arasında değişmekte olduğu görülmüştür. Bu son boyuta ait özdeğer 1.17 olarak
bulunmuştur. Birinci faktör toplam varyansın %30.16’nı, ikinci faktör toplam
varyansın %10.20’sini, üçüncü faktör toplam varyansın %6.88’ini ve dördüncü
faktör toplam varyansın ise %6.69’unu açıklamaktadır. Her bir faktör
isimlendirilerek boyutları oluşturulmuştur. Birinci faktör
“T-D-G”, ikinci
faktör “Kavram”, üçüncü faktör “Dil-Anlam” ve dördüncü faktör de “Akıl
Yürütme” olarak isimlendirilmiştir. Tüm bu bulgular ışığında tüm faktörlerin
toplam varyansın %52.85’ ini açıkladığı görülmüştür.
Daha sonraki süreçte ise aynı çalışma grubu üzerinden ölçeğin alt
boyutları arasındaki ilişki sorgulanmıştır. Alt boyutlar arasındaki korelasyon
katsayıları da Tablo 5’te sunulmuştur.
Tablo 5. Alt Faktörler Arasındaki Korelasyon Katsayıları
Faktör 1
Faktör 1
Faktör 2

1.00

Faktör 2

Faktör 3

.59**

.52**

.29**

.49**

.12**

1.00

Faktör 3

1.00

Faktör 4

Faktör 4

.13**
1.00

** p<0.01

Tablo 5’te ölçeğin alt faktörleri arasındaki korelasyonların .59 ile .12
arasında değiştiği görülmüştür. Analiz sonucuna göre boyutların birbirleriyle
düşük ama a.01 düzeyinde anlamlı farklılığa sahip olduğu görülmektedir.
Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA): Açımlayıcı faktör analizi ile bulunan
yapının doğrulanması amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.
Doğrulayıcı faktör analizinde değişkenler arasındaki ilişkiye dair daha önce
saptanan bir hipotezin ya da kuramın test edilmesi söz konusudur (Büyüköztürk,
2018). Bir ölçme aracının doğrulayıcı faktör analiziyle test edilmesi için
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literatürde, verilerin uyumunu test etmek için birçok uyum değeri
bulunmaktadır. Bu uyum değerlerinden en yaygın olarak kullanılanlar: 0 ile 1
arasında değer alan ve değerin 0’a yaklaşmasıyla mükemmel uyuma işaret eden
yaklaşık hataların ortalama karekökü RMSEA, modelin açıklanan kovaryans ile
gözlenen kovaryansları arasındaki farkların ortalamasını veren standardize
edilmiş hataların ortalama karekökü SRMR, gizli değişkenler arasında bir
ilişkinin olmadığını varsayan modelle, önerilen yapısal eşitlik modelinin
kovaryans matrislerini karşılaştıran ve 0 ile 1 arasında bir değer alıp, değerin 1’e
yaklaşmasıyla uyumun mükemmelliğinin arttığını gösteren sınanan modelin
karşılaştırmalı uyum indeksi CFI, model uyumunun örneklem büyüklüğünden
bağımız olarak test eden 0 ile 1 arasında bir değer alarak değerin 1’e
yaklaşmasıyla uyumun mükemmelleştiğini gösteren iyilik uyum indeksi GFI,
normalleştirilmemiş uyum indeksi NFI/NNFI, düzeltilmiş iyilik uyum indeksi
AGFI, ki kare (χ2) uyum testi, göreli uyum indeksi RFI, fazlalık uyum indeksi
IFI (Tabachnick & Fidell, 2007). Doğrulayıcı faktör analizi için uyum
indeksleri Tablo 6’da gösterilmektedir.
Tablo 6. Doğrulayıcı Faktör Analizi için Uyum İndeksleri
Uyum İndeksleri
SRMR
RMSEA
CFI
NFI
NNFI (TLI)
GFI
RFI
IFI
AGFI
(χ2 )/sd

Kabul Edilebilir Sınır
Mükemmel Uyum Sınırı
.05 ≤ SRMR ≤ .10
.00 ≤ SRMR ≤ .05
.05 ≤ RMSEA ≤ .08
.00 ≤ RMSEA ≤ .05
.90 ≤ CFI ≤ .95
.95 ≤ CFI ≤ 1.00
.90 ≤ NFI ≤ .95
.95 ≤ NFI ≤ 1.00
.90 ≤ NNFI (TLI) ≤ .95
.95 ≤ NNFI (TLI) ≤ 1.00
.90 ≤ GFI ≤ 95
.95 ≤ GFI ≤ 1.00
.90 ≤ RFI ≤ .95
.95 ≤ RFI ≤ 1.00
.90 ≤ IFI ≤ .95
.95 ≤ IFI ≤ 1.00
.85 ≤ AGFI ≤ .90
.90 ≤ AGFI ≤ 1.00
Bulunan değer istatiksel olarak anlamsız olmalıdır ve
(χ2)/sd=3’ten küçük olmalıdır.

(Hooper & Mullen 2008; Munro, 2005; Schreiber, Nora, Stage, Barlow & King, 2006;
Şimşek, 2007; Schumacker & Lomax, 2010; Waltz, Strcikland & Lenz 2010; Wang & Wang,
2012)

Tablo 6’da da görüleceği üzere CFI, NFI, NNFI, GFI, RFI, IFI ve AGFI
indeksleri için alt sınır kabul edilebilir uyum değeri .90, mükemmel uyum
değeri .95 iken RMSA için bu durum kabul edilebilir uyum .08 ve mükemmel
uyum değeri .05’tir.
Bu çalışmada model uyum indeksleri olarak χ2/df Chi-square/Degree of
freedom, RMSEA, SRMR, GFI, AGFI, NFI ve CFI göz önünde
bulundurulmuştur. Model üzerinde hiçbir modifikasyon gerçekleştirilmeden
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önce dört faktörden oluşan yapıya ilişkin olarak gerçekleştirilen doğrulayıcı
faktör analizi ile ulaşılan uyum iyiliği indeksleri şöyledir: [χ2/df=2.69 (p=.000);
RMSEA= .07; GFI= .09; AGFI= .08; CFI=0.94; NFI= .09; SRMR= .06].
Uyum indekslerine ilişkin bilgi DFA yorumlarına göre Şekil 7’de
verilmiştir. Aşağıda yer alan Şekil 7’de toplamda dörtlü faktörlü yapıya ilişkin
model ortaya çıkmış ve bu model sunulmuştur.

Şekil 2. DFA Modeli
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Şekil 2’de verilen DFA modelinin uyum iyiliği indeksleri incelendiğinde,
X /df değerinin 618.48/ 2.69 olduğu görülmektedir. Literatürde bu değerin
küçük örneklemler için 2.5’in altında çıktığı modellerde mükemmel uyum
olarak görülmektedir (Kline, 2005). RMSEA değerine bakıldığında .07 olarak
değer bulunmuştur. Bu duruma göre RMSEA değeri genelde .09 üzeri iyi
olduğundan kabul edilebilir uyuma işaret etmektedir. CFI ve NFI değerleri ise
beraber incelendiğinde, iki indeks değerinin de .90 ve üstü olduğu
görülmektedir. 95 ve bu değerden büyük olması mükemmel uyuma sahip
olduğunu göstermektedir (Sümer, 2000; Thompson, 2004). Bu durumda CFI ve
NFI değerleri kabul edilebilir bir değeri göstermektedir. SRMR değeri ele
alındığında ise .06 değer olduğu görülmektedir. Bu değer ile SRMR iyi uyuma
sahip olduğunu göstermektedir (Brown, 2006; Byrne, 1994). GFI ve AGFI
değerleri ise GFI için .85 ve yukarısının, AGFI için ise .80 ve yukarısının kabul
edilebilir, .90 ve yukarı olması modelin mükemmel uyumu yansıttığı kabul
edilmektedir (Jöreskog & Sörbom, 1993). Bu açıdan bakıldığında; AGFI değeri
içinse kabul edilebilir, GFI indeksi için ise modelin uyumunun mükemmel
olduğu söylenebilir. Sonuç olarak elde edilen doğrulayıcı faktör analizi uyum
indeks değerleri incelendiğinde 25 maddelik ölçme aracının uygulanabilir
olduğu sonucu elde edilmiştir.
2

3.2. Madde Analizi ve Güvenirliğe İlişkin Bulgular
Madde özelliklerini incelemeye yönelik analizlere madde analizi
denilmektedir. Madde analizi için kullanılan istatistiklerden biri madde ayırt
ediciliğidir. Bu değer, maddelerin ölçülen özellikle ilgili olarak bireyleri ne
derece ayırt ettiğini göstermektedir. Crocker & Algina (1986) madde ayırt
edicilik indeks değerleri belirlemişlerdir. Onlara göre bu değerler; <.20 madde
ölçekten çıkarılmalı ya da bütünüyle gözden geçirilmelidir. .20 ile .29 arasında
maddelerin düzeltilerek geliştirilmesi önerilir. .30 ve .39 arasında ise madde
düzeltme yapmadan ölçekte tutulabilir. > .40 ise maddenin çok iyi olduğunu
gösterir. Bu değerler temel alındığında ölçekteki maddelerin madde-toplam
korelasyonları hesaplanmış ve ölçekten atılacak maddeler için madde-toplam
korelasyon alt kesme noktası .30 olarak belirlenmiştir. Yani .30’un altında kalan
madde-toplam korelasyona sahip maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Ölçeğin
geçerliliğini sağladıktan sonra ölçeğin ne kadar güvenilir sonuçlar verdiğini ya
da hata miktarının ne kadar azaltıldığını belirlemek için ölçeğin güvenirlik
katsayısının hesaplanması gerekir. Demircioğlu (2007) ve Tan (2009)’a göre bir
ölçeğin güvenirliği test tekrar-test, Cronbach Alpha, standart hata hesaplaması
Kuder Richardson (KR20, KR21), eşdeğer veya paralel test ve Hoyt varyans
analizi yöntemleriyle hesaplanabilir. Bu çalışmada olduğu gibi likert tipi
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ölçeklerde ilk önce iç tutarlığın hesaplanması gerekir. Buna istinaden seçilen en
uygun yol Cronbach Alpha güvenirlik katsayısının hesaplanmasıdır. Bu amaçla
çalışmanın güvenirlik hesaplanmasında Cronbach Alpha yöntemi kullanılmıştır.
Hem ölçeğin tamamı için hem de her bir faktör için ayrı ayrı Cronbach alfa
güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Ölçekte yer alan maddelere ilişkin maddetoplam korelasyon sayıları ve her bir alt boyuta ya da kategoriye ilişkin
Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları Tablo 7’de sunulmuştur.
Tablo 7. Maddelere İlişkin Madde-Toplam Korelasyonları ve Cronbach Alpha
Güvenirlik Katsayıları
Faktörler
ve
Maddeler
X
Faktör 1: T.D.G
α=.83
M5
4.16
M8
4.05
M19
3.95
M20
4.22
M29
4.07
M32
4.02
M34
4.03
M35
3.85
M47
4.17
Faktör 2: Kavram
α=.75
M6
3.82
M13
3.56
M14
3.55
M15
3.81
M16
3.86
M23
3.78
Faktör 3: Dil-Anlam
α=.74
M2
3.01
M9
3.99
M10
3.98
M11
3.78
M26
3.70
M28
3.77
Faktör 4: Akıl Yürütme
α=.71
M18
2.14
M41
2.47
M42
3.14
M52
2.26
Toplam Güvenirlik Katsayısı
α=.83

Madde
Toplam
Korelasyonu

Madde Çıkarıldığında
Cronbach Alpha
Güvenirlik Katsayısı

.86
.81
.77
.79
.80
.80
.81
.82
.87

.47
.57
.58
.58
.56
.59
.39
.52
.53

.82
.80
.80
.80
.81
.80
.82
.81
.81

.83
.95
.77
.84
.84
.80

.43
.47
.54
.53
.54
.45

.73
.72
.70
.70
.70
.73

1.03
.82
.85
.88
.89
.81

.30
.47
.44
.47
.40
.41

.71
.56
.57
.56
.59
.58

1.04
1.21
1.00
1.24

.36
.38
.39
.37

.57
.56
.52
.57

Ss
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Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı için kabul edilen en düşük değer
.70’dir (Şeker & Gençdoğan, 2014). Çalışmada elde edilen sonuçlarda ölçeğin
genel Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısının .83 olduğu görülmektedir. Bu da
ölçeğin güvenirlik katsayısının yüksek olduğunu göstermektedir.
Alt faktörler için yapılan güvenirlik katsayıları ise Tablo 7’de yer
almaktadır. Ölçeğe ait birinci alt faktöre ilişkin Cronbach alpha değerinin .83,
ikinci alt faktöre ilişkin Cronbach alpha değerinin .75, üçüncü alt faktöre ilişkin
Cronbach alpha değerinin .74, dördüncü alt faktöre ilişkin Cronbach alpha
değerinin ise .71 olduğu tespit edilmiştir. Çıkan sonuçlara göre göre hem
ölçeğin tamamının hem de alt faktörlerin Cronbach alpha güvenirlik
katsayılarının tatmin edici düzeyde güvenilir olduğunu göstermektedir.
Faktör analizi ile madde analizleri yapılarak belirlenen 25 maddelik 4 alt
boyuttan/kategoriden oluşan ölçek maddelerinin ölçülmek istenen özelliklerinin
ölçme amacına hizmet edip etmediği ise madde toplam korelasyonu ile
belirlenmiştir. Her bir kategori için işlem gerçekleşmiştir. Birinci faktör olarak
belirlenen “T-D-G” boyutunda madde-toplam test korelasyonları (r=.39) ile
(r=.59) değerleri arasında değişmektedir. İkinci faktör olarak belirlenen
“Kavram” boyutunda madde-toplam test korelasyonları (r=.43) ile (r=.54)
değerleri arasında değişmektedir. Üçüncü faktör olarak belirlenen “Dil-Anlam”
boyutunda madde-toplam test korelasyonları (r=.30) ile (r=.47) değerleri
arasında değişmektedir. Son olarak dördüncü faktör olan “Akıl-Yürütme”
boyutunda ise madde-toplam test korelasyonları (r=.36) ile (r=.39) değerleri
arasında değişmektedir. Tablo 17’de görüldüğü gibi maddelerin madde-toplam
korelasyonu .30 - .59 arasında değer almaktadır. Ölçekte yer alan her bir
maddenin, ölçmek istediği özelliği ölçüp ölçmediği ve ölçtükleri özellik açısından kişileri ayırt etmede ne kadar yeterli olduklarının belirlenmesi amacıyla
bakılan madde-toplam korelasyonlarının .30 ve daha yüksek olması ölçek
maddelerinin geçerli olduğunu göstermiştir. Yani bütün maddeler belirlenen
madde-toplam korelasyon değerini geçmiştir (Çakmak, Çebi & Kan, 2014).
Sonuç olarak araştırma için geliştirilen “Mantıksal Düşünme Ölçeği”nin
geçerlik ve güvenirlik çalışmaları ölçeğin uygulanabilir olduğunu göstermiştir.
Geliştirilen ölçeğin en son hali toplam 25 madde ve 4 alt boyuttan oluşmaktadır.
Mantıksal Düşünme Ölçeği’nin TDG alt boyutunu 2, 4, 13, 14, 18, 19, 20, 21 ve
24. maddeler, Kavram alt boyutunu 3, 8, 9, 10, 11 ve 15. maddeler, Dil-Anlam
boyutunu 1, 5, 6, 7, 16 ve 17. maddeler, Akıl Yürütme boyutunu ise, 12, 22, 23
ve 25. maddeler temsil etmektedir. Ölçeğin 1, 2, 4, 8, 12 ve 14. maddeleri ise
ters maddelerdir.
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Puanlama: Beşli likert tipinde olan ölçekte puanlama normal maddeler
(19) ve ters maddeler (6) için farklı yapılmıştır. Ölçekte normal puanlama “Her
zaman” seçeneğinden başlayarak 5’ten 1’e doğru puanlanmış, olumsuz-ters
puanlama ise “Hiçbir zaman” seçeneğinden başlayarak 5’ten 1’e doğru
puanlanmıştır. Dolayısıyla ölçeğin genelinden elde edilebilecek en yüksek puan
101, en düşük puan ise 49’dur. Ölçeğin alt boyutlarından elde edilebilecek en
yüksek ve en düşük puanlar ise boyutlara göre değişmektedir. Ölçeğin “T-D-G”
alt boyutlarında en yüksek 33, en düşük 21 puan alınırken, ölçeğin “Kavram” ve
“Dil-Anlam” alt boyutlarında en yüksek 26, en düşük 10 puan alınmaktadır.
Ayrıca ölçeğin “Akıl Yürütme” alt boyutunda ise en yüksek 16, en düşük 8 puan
alınmaktadır. Bireyin ölçekten elde ettiği puan ne kadar yüksek olursa mantıksal
düşünmesi o kadar yüksek olur. Aynı şekilde bireyin ölçekten elde ettiği puan
ne kadar düşük ise mantıksal düşünmesi de o kadar düşük olmaktadır.
Sonuç ve Tartışma
Mantıksal düşünme ile ilgili ölçek geliştirme çalışmaları sayısal ağırlıklı
olarak gerçekleştirilmiş, fen alanlarına uygun nitelikteki çalışmalara
rastlanılmıştır. Mantıksal düşünme ile ilgili test ve ölçek geliştirme bağlamında
yapılan çalışmalarda mantıksal düşünmeyi içeren çeşitli ölçek geliştirme
çalışmaları bulunmaktadır. (Aksu, Berberoğlu & Paykoç, 1990; Geban, Aşkar &
Özkan, 1992; Lawson, 1978; Lawson vd. 2000; Pacini & Epstein, 1999;
Roadrangka, Yeany & Padilla, 1982; Sezen & Bülbül, 2011; Tobin & Capie,
1981; Yüzüak & Dökme, 2015). Özellikle yurt dışında konu ile çeşitli
çalışmalar bulunmaktadır. Yurt içinde yapılan çalışmalar ise uyarlama
çalışmaları çerçevesinde kalmıştır.
Bu ölçek geliştirme çalışmasından ilki, 1999 yılında Pacini & Epstein
tarafından yapılmıştır. Yapılan çalışmada yaş ortalaması 20.52’dir. Toplamda
399 üniversite öğrencisi ile çalışma yürütülmüş olup Mantıksal Deneyimsel
Düşünme Ölçeği (MDDÖ) çalışma kapsamında geliştirilmiştir. Mantıksal
düşünme ve deneyimsel düşünme olmak üzere iki temel boyut içeren ölçek, 40
maddeden oluşmaktadır. Bu boyutlar ise iki alt ölçek kapsayacak şekilde
oluşturulmuştur. Buna göre deneyimsel düşünme, deneyimsel beceri ve
deneyimsel düşünmeyi olumlama ile ilgili maddeleri içerirken, mantıksal
düşünme ise, mantıksal beceri ve mantıksal düşünmeyi olumlama ile ilgili
maddeleri içermektedir. Deneyimsel sisteme yaptığı vurgudan dolayı MDDÖ,
diğer ikili işlemleme yaklaşımlarından farklı bir bakış açısı yansıtarak sezgi ve
duyguyu düşünme biçimlerinden birinin içine yerleştirmektedir (Epstein, 2006;
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Evans,2008). Aynı zamanda MDDÖ, bir düşünme biçimi olarak deneyimsel
sistemin değerlendirilmesini mümkün kılan bir ölçektir.
Yurt içinde mantıksal düşünme ile ilgili ölçek geliştirme çalışmasında
bulunan çalışma sadece Sezen & Bülbül (2011)’e aittir. Onlar da Mantıksal
Düşünme Becerileri Ölçeği geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, matematik
öğretmen adaylarının mantıksal düşünme yeteneklerini belirlemek için bir ölçek
geliştirmektir. Geliştirme süreci iki aşamadan, yani ön çalışma ve geçerlilikgüvenilirlik çalışmalarından oluşmaktadır. Bu çalışma kapsamında geliştirilen
ölçek farklı boyutlarla ve farklı alanlarla dikkate alınarak geliştirilmiştir. Ama
yine sayısal alanların dışına çıkamayan bir ölçek olarak kalmıştır.
Yapılan bu çalışma ile sayısal alanın dışına çıkan tüm kesimlere hitap
eden bir ölçek geliştirilmiştir. Toplamda 25 madde ve 4 alt boyuttan oluşan bu
çalışmanın geçerlilik ve güvenirlik verilerine bakıldığında ölçek geliştirmek için
yeterli düzeyde verilere sahip olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. Böylece
ölçmek istenen mantıksal düşünme düzeyi ölçülebilecek bir form hali
bulmuştur.
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Öz
Mitoloji; edebiyat, müzik, resim ve heykel başta olmak üzere birçok sanat
dalının esin kaynağı olmuştur. Özellikle Batı sanatı Antik Yunan uygarlığından
ve Yunan mitolojisinden beslenmiş ve mitolojik temalı birçok sanatı eseri bugün
yerini bulmuştur. Müziğin birçok farklı dalında olduğu gibi flüt repertuvarı da
mitolojiden esinlenmiş eserlere sahiptir. Hatta flütün, mitolojik bir karakter
olan yarı keçi yarı insan Pan’ın tasviri için belki de en uygun çalgı olduğu
söylenebilir.
Bu çalışmada, flüt repertuvarındaki Pan temalı eserleri daha iyi
yorumlayabilmek için önce Yunan mitolojisi, mitolojide müziğin yeri, çalgıların
önemi ve mitolojide çalgı ethosu, Pan karakterinin kim olduğu, Pan’ın flüt ile
olan ilişkisi, flüt eserlerinde bestecilerin Pan’ı nasıl işlediği ayrıntılı olarak
sunulmaktadır.Yapılan kaynak taramaları sonucunda, eser örnekleri
incelendiğinde flüt ile Pan karakteri arasında özel bir ilişki olduğu ve eserlerde
Pan temasını flütün Yunan modlarını yansıtan diziler ile seslendirdiği sonucuna
varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Antik Yunan, Mitoloji, Pan, Syrinx, Flüt.
GREEK MYTHOLOGY IN FLUTE REPERTORY AND THE
EFFECTS OF MYTHOLOGICAL CHARACTER PAN
Abstract
Mythology has been a source of inspiration for many kinds of arts such as
literature, music, painting and sculpture. In particular, the Western art, which
1

Doç. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü,
Müzik Anabilim Dalı, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4288-283.

41

Flüt Repertuvarında Yunan Mitolojisinin Yeri ve
Mitolojik Karakter Pan’ın Etkileri

was nurtured from the ancient Greek civilization and Greek mythology, has
found its special place today. As in many different areas of music, the flute
repertoire also has works inspired by mythology. It can be said that the flute is
perhaps the most suitable instrument for describing a semi-goat half human Pan
who is an important mythological character in music.
In this study, in order to interpret better the Pan themed works in the flute
repertory, it is firstly focused on to present Greek mythology, the place of music
in mythology, the importance of the instruments and the ethos of the instruments
in the mythology, who is the character of Pan, the relationship of Pan with the
flute, how the composers process Pan in their flute work. As a result of the
literature reviews, it is concluded that there is a special relationship between
the flute and the Pan character, and in the flute works it is concluded that the
the flute plays Pan theme with the scales which are reflecting the Greek modes.
Keywords: Ancient Greece, Mythology, Pan, Syrinx, Flute.
“Yunan sanatı ve destanı ile toplumsal gelişmenin belli biçimleri
arasındaki ilişkiyi görmek güç değildir. Güç olan o yapıtların bugün bile
sanattan aldığımız tadın kaynağı olması, bazı durumlarda ise erişilemez bir
düzey ve örnek olarak sürüp gitmesini anlamaktır.” Karl Marx
(Fischer,1995:13)
Giriş
Sanat ve din insanlık tarihi boyunca birbirlerini hep beslemişler ve bunun
sonucunda resim ve müzik sanatında büyük başyapıtların ortaya çıkışına sebep
olmuşlardır.
İnanç, insan var olduğundan beri farklı biçimlerde, farklı kültürlerde
mutlaka kendine bir form bulmuştur. Taş devrinden bu yana, insanın doğa ile
mücadelesi hızla gelişmiş ve insanın yarattığı ölüm sonrası yaşam inancı
yetersiz kalmıştır. İnsan kendini doğa karşısında iyi hissettirecek yeni güçler
keşfetmiş, Tanrıları soyutlaştırarak tanrıçalar üretmiştir (Gezgin 2011: 22).
Günümüze doğru çağ ilerledikçe, insanın yaşadığı fiziksel koşullar,
yaşam biçimleri, çağ ile birlikte gelişmiş ve değişmiştir, değişmeyen ise inanç
arayışları ve inancı somutlaştırdıkları semboller (Tanrılar) olmuştur.
Fischer’e (1995: 94) göre, insanoğlunun bir tarafta büyük oranda
karmaşık bir gerçekliği sadeleştirme, onu özüne indirme isteği, diğer bir tarafta
da insanları maddi olmayan, insan ilişkileriyle bağlıymış gibi gösterme arzusu
sanatta miti yaratmıştır.
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Amaç
20. yüzyıl, müziğin çeşitlilik açısından zengin ve dorukta olduğu bir
dönemdir. Bu zenginliği kimi zaman tarihsel olarak geçmiş uygarlıkların
etkilerini yansıtarak ve işleyerek kazanmaktadır. Özellikle 19. yüzyılda
başlayıp, empresyonizm (izlenimcilik akımı) ile günümüze kadar gelişerek artan
programlı müzik, işlediği konular ve temalar itibariyle tarih, mitoloji, doğa, aşk,
ölüm gibi başlıkları ele almıştır. Özellikle mitolojide yer alan düşünsel ve
duygusal olaylar müziğe büyük ilham kaynağı olmuştur.
Bu çalışmada, birçok kaynakta birbirinden bağımsız olarak ele alınan
antik Yunan tarihi, mitolojisi, felsefesi ve müziğinin birbirleriyle olan etkileşimi
ve Yunan mitolojisinin konu ve karakter olarak günümüz müziğinde
yansımaları, Yunan mitolojisinde önemli bir karakter olan Pan’ın flüt
repertuvarındaki etkileri ve bu tema ile yazılmış eserler araştırılmış, belgeler ve
bulgular ışığında sentezlenip sunulmuştur. Ayrıca bu çalışmanın, Pan temalı
eserlerin icrasında, icracılara ışık tutup, eserlerin daha iyi yorumlanabilmesi için
bir rehber olması amaçlanmıştır.
Yöntem
Makale, Antik Yunan uygarlığında, tüm batı medeniyetlerine aktırılmış
mitolojik hikayelerde bulunan Pan karakterinin flüt repertuvarında nasıl bir
yansıması olduğu, hangi bestecilerin bu karakteri işlediği, eserlerinde nasıl bir
form bulunduğunu inceleyen betimsel bir araştırmadır. Araştırmada nitel
araştırmanın yöntemlerinden biri olan genel tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırmada ilk olarak, Antik Yunan uygarlığında mitolojinin ne olduğu,
Antik Yunan uygarlığında müziğin yeri ve önemi, mitoloji ve müzik arasındaki
ilişki çeşitli kaynaklardan taranarak araştırılmış ve açıklanmıştır. Bununla
bağlantılı olarak, Antik Yunan uygarlığında çalgıların önemi ve çalgı ethosu, bu
çalgıların içerisinde flütün yeri ve önemi anlatılmıştır. Mitolojideki
karakterlerden Pan’ın kim olduğu, Pan ve flüt arasındaki özel ilişki
açıklanmıştır.
Son olarak günümüz bestecilerinin Pan karakterini işlediği eserler
listelenmiş, bu eserlerden üç tanesi örnek olarak seçilmiş ve bu eserlerde
kullanılan Pan teması, bu temanın ve motifin analizi, Pan temasını yansıtan
Yunan müziğini işleyen modlar ve diziler incelenmiş analiz edilmiştir. Yeni
müziğin yapı taşlarından biri olarak kabul edilen Claude Debussy’nin Bir Pan’ın
öğleden sonrasına Prelüd adlı eseri, Pan karakterinin belki de diğer tüm
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bestecilere örnek olan ilk eser olduğu için kısaca bu esere de değinilmiştir. Flüt
için yazılmış olan üç eser C. Debussy -Syrinx, A. Roussel - Joueurs de Flute
“Pan” ve C. Delaney - Hymn of Pan olarak sınırlandırılmıştır. Debussy ve
Roussel’in eserleri tüm dünyada sıkça seslendirilen, yarışmalarda, seçkin müzik
kurumlarının giriş ve mezuniyet sınavlarında eser listelerinde sıklıkla karşımıza
çıkan flüt eserleridir. Bu eserler analizlerde de görüldüğü üzere Pan karakterini
çok iyi yansıtan eserlerdir ve bu çalışma için en uygun örnekler olacağı
düşünülmüştür. C. Delaney - Hymn of Pan daha yeni bir eser olmakla birlikte
diğer iki eser kadar başarılı bir şekilde Pan karakterini ve ruhunu taşımaktadır.
Bu eseri seçerken hem bu eserin de tanınmasına vesile olmak, hem de kaynak
taramalarında besteci üzerine yapılmış kapsamlı bir tez çalışmasının bulunması
etkili olmuştur.
Bulgular
Bu bölümde, araştırmanın amacından yola çıkarak Antik Yunan
Tarihinde Mitos, Mitoloji başlıkları altında mitos ve mitoloji kavramları
tanımlanmış, sözlük anlamları aktarılmıştır. Yunan Mitolojisinde Müzik başlığı
altında müzik sözcüğünün kelime kökeni dahil mitolojide müziğin anlamı, yeri
ve önemi vurgulanmıştır. Antik Yunan Müziğinde Çalgılar ve Ethos başlığı
altında Yunan kültüründe çalgılara yüklenen manevi değerler ve anlamlar yani
ethos kavramı anlatılmış ve mitolojiden çalgı ethosuna ait örnekler
sunulmuştur. Antik Yunan Müziğinde Flüt başlığı altında ise Flüt çalgısı ve
bunun mitolojideki özel yeri yine mitolojik hikayeler ile sunulmuştur.
Mitolojide Pan başlığı altında Pan karakteri tanıtılmış. Ardından gelen Flüt
Repertuvarında Pan Karakterini İşleyen Besteciler ve Eserleri başlığı altında
seçilen 3 örnek eser analiz edilip sunulmuştur.
1. Antik Yunan Tarihinde Mitos
Mitler doğanın olağanüstü güçlerini ve doğaüstü yaratıkları analatan
hayal gücüne dayalı öykülerdir. Bu öyküler yüzyıllar boyunca birbirlerinden
beslenerek gelişmiş ve zenginleşmiştir. Estin ve Laporte (2007: 1) Yunan
kültürünün temelini mitlerin oluşturduğunu ve mitin simgesel ve kutsal bir
ağırlığı olduğunu vurgulamışlardır. Yunanca Mitos, dilimizde Mit olarak
adlandırılan geçmişten günümüze aktarılan efsanelerin sözlük anlamlarına
bakıldığında şöyle tanımlanmıştır:
Mit; geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim
değiştiren alegorik bir anlatımı olan halk hikâyesi, mitos (http://www.tdk.gov.tr/

44

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, http://busbed.bingol.edu.tr,
Yıl/Year: 10 • Sayı/Issue: 19 • Bahar/Spring 2020

Erişim tarihi: 16 Ocak 2019). Mitos; Tarih öncesi tanrıların yaşamlarını ve
kahramanların serüvenlerini anlatan ve bir toplumun inançlarını, duygularını,
eğilimlerini dolayısıyla yansıtan efsane https://kelimeler.gen.tr/mitos-nedir-nedemek-223277 Erişim tarihi: 16 Ocak 2019).
1.1. Mitoloji
Mitoloji kelimesinin anlamını ve kökünü incelediğimizde; mitoloji,
Yunanca dilinde masal, hikaye anlamındaki mythos ile söz anlamındaki logos
sözcüklerinden oluştuğunu görmekteyiz. Mitos, tarihte yaşanmış olayların
gerçek boyutundan uzak, o olaylara şahitlik edenlerin hayal ürünlerini de
yansıtımaktadır. Çünkü İnsanlar gördüklerini ve duyduklarını doğrudan
aktarmanın yanında, hayal güclerini kullanarak, olayların anlamını güçlendirici
birçok eklemeler yapabilmektedir. Mitos hayal ürününe dayalı, logos ise
gerçeğe dayalı söz anlamına gelmektedir. Bu yüzden logosun mitolojideki
görevi hayal ürünü olan mitosun gerçeklik boyutunu, olayın özünü bilmektir.
(Sarıboğa ve Akıncı 2018: 3, Olgunlu 2014: 22).
2. Yunan Mitolojisinde Müzik
Müzik sözcüğü bütün dillerde hemen hemen aynı olmakla birlikte kökeni
Yunanca’dan gelmiştir. Yunanca’daki mousike kelimesi Latince’ye musica,
Arapça’ya musikıy şeklinde geçmiştir. Türklerin İslam dünyasına katılmasıyla
birlikte 10. yüzyıldan itibaren musiki kelimesi Arapçadan dilimize geçmiştir
(Şen 2015: 8, Öztuna 1990: 72).
Günümüz Türkçesinde kullanılan müzik sözcüğü, Fransızca dilindeki
musique sözcüğünden dilimize geçtiği bilinmektedir. Fransızca’ya girişi ise
mitolojideki Mus veya Musa sözcüğüne, latin dillerinde aidiyet bildiren ique (ik)
ekinin eklenmesiyle oluşmuştur (Sarıboğa ve Akıncı 2018: 5, Günay2006: 19).
Müzik sözcüğünün kökeni ve ortaya çıkışına ilişkin pek çok mit, efsane
bulunmaktadır. Bunlardan en yaygın olan Antik Yunan mitolojisindeki inanış,
bazı kaynaklarda şöyle yer almaktadır;
“Yunanca mousa, Latince musa sözcüğü esin perisi anlamına
gelmektedir. Müzik sözcüğü Yunan mitolojisindeki esin perileri musalardan
kaynaklanır. Musaya ait, musaya yaraşır bir sanat (perilerin sanatı, perilere
yaraşır sanat) anlamındadır. Efsaneye göre eski Grekler baş tanrı Zeus’un
bellek tanrıçası Mnemosyne’den olan dokuz kızına Mus’lar adını vermişlerdir.
Eski Yunanlılar bu kızların tüm dünyanın güzelliklerini, yaratıcılığını ve
ahengini düzenlemekle görevli olan esin perileri olduklarına inanırlardı. (Bkz.
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Görsel 1) Bu kızların anlatıcı sevindirici ve arındırıcı becerilerine muslar
sanatı, muslar becerisi anlamına gelen mousiki tekhne diyorlardı” (Erhat 1993:
208-209; Şen 2015: 7-8, İlyasoğlu 1999: 2).

Resim 1. Musaların lahitleri, beyaz mermer lahit, Miladi takvim
200 Viyana Sanat ve Tarih Müzesi

180 –

Yunanlılar her musayı belli bir işin temsilcisi olarak göstermektedirler.
Hesiodos'a göre bu musaların adları ve görevleri şöyledir:
1. Kleio Kahramanlık destanı ve tarih musası.
2. Euterpe Flüt çalmasını öğretir, şiir musası.
3. Thalia Üç Kharitlerden biri ve Komedya musası.
4. Melpomene Tragedya musası.
5. Terspsikhore Kithara çalmasını öğretir, raks yani dans musası.
6. Erato Aşk şiiri musası.
7. Polyhmnia Tanrı törenlerinde söylenen şarkılar, şiirler musası.
8. Urania Astronomi musası.
9. Kalliope Ağıt şiiri musası. (Necatigil 1988: 106)
Yunan mitolojisinin, zengin ve renkli doğası sebebiyle sanatta büyük
etkileri görülmektedir. Edebiyat, Güzel Sanatlar; resim, heykel, Fonotik
Sanatlar; müzik, opera, bale, tiyatro gibi tüm sanat dallarında kendine özel bir
yer bulmuştur. Mitlerde gizlenen anlam, aslında düşünsel ve duygusal olarak
birçok sanat dalının da hammaddesi gibidir. Bu nedenle sanat dallarına büyük
esin kaynağı olmuştur.
Sarıboğa ve Akıncı’ya (2018: 4) göre mitoloji ve müzik, mitolojinin diğer
sanat dallarıyla olan ilişkisi gibi hayal gücünü kullanarak gelişen iki alan olması
sebebiyle Antik çağdan günümüze kadar sıkça birlikte anılmaktadır. Müzikte
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mitolojik temalara, mitolojide de müziğe sürekli rastlanmaktadır. Besteciler
mitolojik öyküleri yapıtlarında sıkça işlerken, özellikle Yunan mitolojisinde
müziğe ilişkin birçok öyküye rastlamak mümkündür.
2.1. Antik Yunan Müziğinde Çalgılar ve Ethos
“Antik Yunan toplumunda ilk akla gelen müzik çalgıları Aulos (flüt),
kithara ve lirdir. Yunan uygarlığında ve felsefesinde flüt olarak adlandırılan
çalgı, çift borulu zurnaya benzeyen aulos isimli üflemeli bir çalgıdır. Kökeninin
Asya’ya dayandığı bilinmektedir. Bu çalgı, yunan toplumunda çoğunlukla
şiirlere eşlik eden bir çalgı olmakla birlikte, ayrıca aulosun, kithara ile birlikte
tanrılara ibadet törenlerinde korolara eşlik ettiği bilinmektedir.” (Sarıboğa vd.
2018: 8)
Aulos, (Bkz. Görsel 2) Silindirik veya konik delik borudan oluşan bir saz
olup, sabit kamış takılı bir ağızlık ve zeytin şeklinde iki veya üç hareketli
eleman ile donatılmıştır. Aulos, Nilüfer, kemik, boynuz veya fildişi, bazen de
metal gibi maddelerden yapılmıştır (Dictionnaire de musique, Charles Soullier,
1880, https://www.medecine-des-arts.com/fr/article/aulos.php, Erişim tarihi 6
Aralık 2018)

Resim 2. Antik Yunan uygarlığına ait üflemeli çalgı Aulos

Antik Yunan uygarlığında müzik daima önemli bir yer tutmuştur.
Yunanlılar insan ve müzik arasında özel ve derin bir bağ kurmuştur. Müzik
üzerine tüm düşünürler fikirlerini dile getirmiş ve Antik Yunan toplumunda
müziği en üst seviyeye taşımışlardır.
Antik Yunan’da müziksel düşüncenin gelişimine etki eden önemli bir
filozof Platon (M.Ö. 428-348)’dur. İslam dünyasında Eflatun olarak da bilinen
Platon, müziğin derin etkilerinden söz eder ve müziğin eğitimdeki yerine ve
şiirsel astronomi gücüne vurgu yapar. Platon’a göre müzik, insan ruhunu
sakinleştiren, dinginleştiren bir sanattır (Yıldırım ve Koç 2011:32).
Platon’un öğrencisi olmuş bir başka filozof olan Aristotales (MÖ.384322)’e göre ise müzik doğrudan ruhsal tutkuları dile getirmekte, huzursuzluk,
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mutluluk, yüreklilik gibi duyguları sergilemektedir. Aristptales, sürekli kötü
müzik dinleyen kişinin aynı oranda kişiliği kötü yönde gelişeceğine inanır.
Beden disiplini için beden eğitimi gerektiği gibi, beynin disiplini için de mutlaka
müzik eğitimi gerektiğini savunur. (İlyasoğlu 1996: 6).
Aristoteles (2012: 19), bir şiir sanatının oluşumunda bu sanatı oluşturan
parçalar ve özellikler arasında aulos ve kithara sanatının da önemini vurgular.
Aulos, Apollon ve Dionysos adına düzenlenen festivallerde kithara ve lir ile
birlikte en çok kullanılan çalgılardır. Aristotales’e göre müzik ve tragedya
yoluyla insanlar temizlenir, arınırlar. Bu temizlenme ve arınma etkinliğine ise
Katharsis der.
Antik dünyada çalgıların her birinin değişik karakter tiplerine sahip
olduğu inancı yaygındır. Bu inanca göre, her çalgının kendine özgü ahlaki ve
enerji içeriğine sahip olmaları sebebiyle, insan üzerinde bu doğrultuda
etkilerinin olduğu düşünülmekteydi. Antik Yunan felsefesinde çalgıların
insanların kişiliğini etkileme olayına Ethos denir (İsababayeva 2013: 83).
Felsefenin olumlu değer biçtiği çalgılar lir ve kitharadır. (Bkz. Görsel 3,
4) Çok telli çalgılar, vurmalı çalgılar ve flüt gibi birçok çalgıya antik felsefe çok
sert biçimde olumsuz yaklaşmış, bu çalgılara negatif değerler yüklemişdir
(İsababayeva 2013: 84). Bunun sebebi, ethos inancına dayanmaktadır. Aulos
yani flütün sesinin insanlar üzerinde canlandırdığı güçlü duyguların olumsuz
davranışlara yol açtığı düşünülmüş ve bu düşünce farklı mitolojik hikayeler
ortaya çıkmıştır. Böylece çalgılar başlıbaşına mitolojinin karakterleri olmuş
diyebiliriz.

Resim 3. Apollon kitara
ve Palmiye ağacıyla
Resim 4. Antik Yunan’da Pentatonik Lir
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Mitoloji denince görsel sanat eserlerinden, çömleklerden de analaşıldığı
gibi lir çalgısı da mitolojide baş rol oynayan çalgılardandır. Günümüzde flüte
arpın eşlik etmesi gibi Antik Yunan’da flütün eşlikçisi olmuştur. Fakat flütten
yani aulostan daha şanslı bir kaderi olmuştur.
Hermes’in daha doğduğu gün lir çalgısını icat ettiği söylenir. Beşiğinden
çıkarak kabuğunu aldığı kaplumbağanın karşıt kenarlarında delikler açmış ve
içlerinden çarşaf iplerini çekerek lir çalgısını yapmıştır. Zeus ve Mnemosyne'nin
kızları olan dokuz Musaların onuruna dokuz kordon kullanmıştır. Efsanelere
göre Orfeus lirini o kadar güzel çalardı ki kayalar bile dans ederdi. Antik Yunan
uygarlığında lir, atletik oyunlara, tanrılara ibadet törenlerinde ve hikaye
anlatıcılığına her zaman eşlik ediyordu. Lirik şiir biçeminin lir eşliğinde
anlatıdan geldiği düşünülür.
2.2. Antik Yunan Müziğinde Flüt
Antik Yunan kültüründe, günümüzde dilimize flüt olarak çevrilen
aulos’un özel bir yeri olduğu bilinmektedir. Yunan kültürünü günümüze aktaran
resim, seramik gibi birçok tarihi eserde de resmedilen bu çalgı üzerine bir çok
mitolojik hikaye de bulunmaktadır.
Antik felsefenin önemli sayılmakla birlikte flüte yönelik olumsuz
yaklaşımları da olmuştur. Bunun nedeni, flütün ses özellikleridir. Felsefe,
Antikite’deki çalgıların içinden lir (bazı kaynaklara göre kithara) ve flütü seçip,
bu iki çalgıya zıt özellikler yükleyerek aralarında kıyaslamalar yapmıştır. Bu
tartışmanın felsefi temelleri İyonyalı filozof Pisagor (MÖ 570 –495) ’un,
çalgıların Ethos inancına dayanmaktadır. Flüt ve lirin etik özelliklerini
karşılaştırmayı Pisagor ortaya sürmüştür. Ona göre flütün sesi rahatsız edicidir.
Ünlü bir efsaneye göre Pisagor, flütle çalınan frigyen melodiler ile coşan ve
ateşlenen bir genci lir çalarak sakinleştirmiştir. Bu hikayeye göre flütün sesiyle
gencin ruhsal dengesini kaybettiği, lirin sesiyle tekrar nasıl iyileştiği
görülmektedir ( İsababayeva 2013: 87)
Antik Yunan flütünün günümüz flütünden ayrı olduğunu vurgulamak
gerekir. Bu konu ile ilgili Losev’in düşüncelerini şu şekilde dile getirmiştir:
“O, (flüt/aulos) bizim bakır çalgıların sesine benzer metalik keskin sesler
çıkarmaktadır. Bu yüzden de Yunanca da aulos, flüt olarak değil de, trompet
gibi keskin sesli bakır bir çalgı olarak tercüme edilmelidir. Fakat asırlar süren
çevirmen geleneği aulos kelimesini flüt olarak sabitleştirmiştir” (Sarıboğa vd.
2017: 9 İsababayeva 2013’den).
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Bu yüzden tüm kaynaklarda flüt olarak kabul edilsede aslında aulos,
bugünkü flüt değildir. Sadece günümüzde Yunan kültürünü ve müziğini
canlandıran çalgı olarak aulos olmadığından flüt ile eşleştirilmiştir.
O zamanlarda kullanılan tüm çalgılar, felsefe tarafından incelenip ve
ahlaki açıdan değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, tüm çalgılardan sadece kithara
ve lire ahlak açısından olumlu değerler yüklenmiştir. Diğerlerinin ise toplumda
ve özellikle eğitimde tehlikeli olabileceği kabul edilmiş ve onlara olumsuz
değerler yüklenmiştir. Bu çalgıların, arp dâhil çok telli olan çalgılar, vurma
çalgılar ve flüt olduğu bilinmektedir . Özellikle flüt en katı eleştiriye uğramış,
hatta Platon, bu inancı daha da ileri götürerek, ideal devletinden flütü kovmuştur
(İsababayeva ve Arslan 2015: 327).
Antik kaynaklardan anlaşıldığı gibi flüt, son derece güçlü, trajik, komik
ve şehvetli duyguların ifadesinde kullanılmak için uygun bulunmuştur. Keskin
sesiyle gülme ve ağlama krizleri yaratmak için kullanılmıştır. Bu konu hakkında
Boethius şöyle der:
“Eskilerin geleneğinde, cenazede ağlayan kadınların yanında flüt de
çalınmaktaydı. Papinius Statius da şu satırlarla aynı konuyu anlatmaktadır:
…anıran boynuz gibi, Flüt ölen ruhları kendine çeker… Sophokles’e göre,
ölülerin çalgısı lir değil flüttür” (Sarıboğa ve Akıncı 2017: 10 İsababayeva
Apaydın 2013’den).
3. Mitolojide Pan
Mitolojide müzikte karşımıza çıkan önemli karakterlerden biri de Çoban
Tanrısı Pan’dır. Pan ve onun yapmış olduğu pan flüt belki de mitolojinin
resmedildiğinde sembolu sayılabilecek kadar tanınmış bir karakterdir. Pan flüt,
diğer antik çalgıların aksine günümüzde hala bilinen ve çalınan bir çalgıdır.
Dağlık Arkadia'da küçükbaş hayvanların ve çobanların tanrısı kabul
edilen, keçi ayaklı Pan, Hermes'in oğludur. Tanrıların, çoğunlukla insan
kılığında değil de hayvan kılığında düşünüldüğü zamanlarda Pan’ın kafası keçi
görünümlüdür; sonradan bu keçi kafasından sadece boynuzlar ve sakal kalarak,
yüzü insan yüzüne dönüşmüştür. Pan çobanlık yaparken, kaval çalar, azgın
tekeler gibi güzel (nypmph) su ya da orman perilerini kovarlarmış. İnsanların,
hayvanların uyuyor olduğu kızgın, ıssız yaz öğleden sonralarında, muzhiplik
olsun diye beklenmedik gürültüler koparıp, dört bir yana panik korkular
saçarmış. (Pan-ic, yani Pan tarafından ortaya çıkan kargaşa analamına
gelmektedir) Marathon savaşı gecesi Persleri bu becerisiyle paniğe uğrattığı
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için, Atinalılar savaşı kazanmış ve savaştan sonra tanrı Pan'a Akropolis eteğinde
bir tapınak yaparak onu yüceltmiştir. Pan sözü Yunanca’da bütün anlamına
geldiğinden Mistikler, sonraları Pan'ı herşey yapabilir bir tanrı payesine
çıkarmışlardır (Necatigil 1988: 52).
“Plutharkas, Korfu'nun güneyinde sefer yapan bir gemideki gemicilerin,
Paksos adasında gelen bir ses duyduklarını anlatır. Gemi dümencisinin adını
söyleyen bu ses, dümenciye: Ulu Pan öldü! haberini vermiş, dümenci aldığı bu
haberi emredilen yerde karaya doğru seslenince, karadan korkunç bir inilti, bir
feryat duyulmuş, Pan'ın ölümünden ötürü tabiat yas tutmaya başlamıştır.
Mitolojiye göre bu hadise, İmparator Tiberius (İ.S. 14 - 37) zamanında
olmuştur” (Necatigil 1988: 52).
Pan Yunan mitolojisinde çoban-tanrı olarak adlandırılan, keçi ayakları ve
boynuzları olan yarı hayvan yarı insan görünüşlü bir karakterdir. Günlerini pan
flüt çalarak, perileri kovalayarak ve keyif yaparak geçiren kaprisli bir karaktere
sahiptir. Perileri kovalarken son derece baştan çıkarıcı görünür. Diğer
zamanlarını pan flüt çalarak, keçi dansı yaparak ya da uyuklayarak geçirirdi.
Pan hakkında, en yaygın efsane Syrinx adındaki periye olan aşkıdır ki pan flütün
ortaya çıkışı bu aşkın sayesindedir.

Resim 5. Syrinx’i takip eden Pan Gilles
Lambert Godecharle
Belçika 1804

Resim 6. Büyük Tanrı Pan

Efsaneye göre Pan orman perisi Syrinx’e aşık olmuştur. Fakat Syrinx onu
istememektedir ve ondan kaçarak gizlenmektedir. (Bkz. Görsel 6) Bir gün kız
kardeşlerinden kendisini bambu kamışına dönüştürmelerini ister, böylece Pan
onu bulamayacaktır. Pan ne olduğunu fark ettiğinde, kamışları keserek kendine
kamışlardan bugünkü pan flüt olarak adlandırılan flütü yapar (Bkz. Görsel 7) (
Lakić, 2017: 6).
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4. Flüt Repertuvarında Pan Karakterini İşleyen Besteciler Ve
Eserleri
Müzikte tasvir birçok farklı konu ve temalar üzerine yapılmıştır. Müzik
tarihinde, yer, mevsim, karakter ve kişi tasvirleri üzerine birçok örneğe
rastlanmaktadır. Mitolojik tema ve karakterlerin müzikte işlenmesi ise oldukça
çok görülmektedir. C. Monteverdi’nin Orfeo (1607), C. W. Gluck’un Orfeo ve
Euridice operası (1762), H. Purcell’ın Dido ve Aeneas operası (1689), L.
Cherubini’nin Médeé operası (1797), Beethoven’ın The Creatures of
Prometheus Op. 43 balesi (1801) ve bu balenin sıksa selendirilen Prometheus
üvertürü, C. Debussy’nin L'apres midi d'un faune (1894), M. Ravel’in Daphnis
et Chloé balesi (1912) belki de ilk akla gelenlerdendir. Bunların dışında, I.
Stravinsky’nin Apollo, Agon, Orpheus başlıklarıyla yazdığı 3Yunan Balesi
(1928), yine Stravinsky’nin opera-oratoryosu Oedipus Rex (1927), B. Britten’ın
Genç Apollo Op. 16 piyano ve yaylı quartet için orkestra eseri (1939), R.
Strauss’un operası Ariadne auf Naxos (1916), Strauss’un bir diğer operası
Electra (1909), Iannis Xenakis’in kadın korosu için yazdığı À Hélène (1977) ve
daha nice eserler müzik tarihinde yerini almıştır.
Türk çağdaş bestecilerimizden Ferit Tüzün’ün oyun yazarı Güngör
Dilmen’in kaleminden 1966-1969 yıllarında bestelediği 2 perdelik opera
Midas’ın Kulakları ise ülkemizde hayat bulan bir başka mitolojik temalı eserdir.
Müzikte mitolojik etkiler flüt repertuvarında da yerini bulmuştur.
Yapılan taramalar sonucu elde edilen bulgular, günümüze değin yazılmış Pan
temalı flüt eserleri Tablo 1 de sunulmaktadır. Görüldüğü gibi daha çok 20.
yüzyıl repertuvarını kapsayan eserlerden oluşmaktadır. Bunun bir nedeni flütün
tarihsel olarak, teknik olanaklarının gelişmesiyle birlikte en parlak çağının 20.
yüzyıl olması, diğer bir neden ise 20. yüzyıl müziğinde tasvirin daha çok
eserlerde tema olarak seçilmesi kabul edilebilir.
Tablo 1. Flüt Repertuvarında Pan Karakterinin Bulunduğu Başlıca Eserler Listesi
ESER ADI

BESTECİ

ÇALGILAR

ÜLKE

YILI

La Flute de Pan Op.15

Jules Mouquet

Flüt ve Piyano

Fransa

1903

Joueurs de flute Op. 271
1.Pan

Albert Roussel

Flüt ve Piyano

Fransa

1923
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Pan und die Sylphiden
Op.72

José Berr

Flüt ve Piyano

İsviçre

1916

Pan, Pastoral for Flute

Johannes Donjon

Flüt ve Piyano

Fransa

1982

Syrinx

Claude Debussy

Flüt Solo

Fransa

1913

Flüt Solo

İtalya

1928

Suite Mythologique Op
Leonardo de Lorenzo
38 1.Pan
I seguaci di Pan

Leonardo de Lorenzo

Flüt Kuvartet

İtalya

1930

Hymn of Pan

C.Oliver Delaney

Flüt ve Piyano

Amerika
Birleşik
Devletleri

1949

Flute of Pan

ArthurVincent Lourie

Flüt Solo

Rusya

1957

Pour Syrinx

Jacques Charpentier

Flüt ve Piyano

Fransa

Le Chanson de Pan

Roger Bourdin

Flüt Solo

Fransa

Pan Blessé

Roger Bourdin

Flüt Solo

Fransa

Pan

Dieter Schnebel

Flüt ve Piyano

Almanya

Pieces of Pan

Rory Boyle

Flüt ve Piyano

İskoçya

Pan Dreams

Jon Kimura Parker

Flüt ve Piyano

Kanada

1989

Pan

Harald Genzmer

Flüt Solo

Almanya

1992

Pan

S.Arvid

Flüt Solo

Norveç

1959

Flüt Solo

Rusya

2000

Pan(ic)

Bergh

Gene Pritsker

1968

1978

4.1. Claude Debussy – Prelude a l’apres midi d’un faune
Müzik tarihinde Pan karakterini en güzel işleyen ve tanıtan eser şüphesiz
C. Debussy’e de ilk büyük başarısını kazandıran, Fransız edebiyatının ünlü
sembolist şairi Stéphane Mallarmé’nin aynı adı taşıyan eserinden esinle yazmış
olduğu, Prelude á l’apres midi d’un faune (Bir Pan’ın Öğleden Sonrasına
Prelüd) adlı senfonik şiirdir. Mallarmé’nin bu şiiri 1876’da ressam Manet’nin
resimleriyle yayınlanmıştır. (Bkz. Görsel 8) Pierre Boulez bu eser için; yeni
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müziğin temel taşlarından biri ifadesini kullanmıştır. Eserin konusu, sıcak bir
öğleden sonrasında orman perilerini kovalamaktan yorgun düşerek uyuyakalan
Pan’ın ihtiras ve tutkularını anlatmaktadır (Lockpeiser 1936: 139; Alıcı 2017:
2991).

Resim 7. Manet’nin Mallarme’nin A L’Apres Midi d’Une Faune için çizdiği
ilüstrasyon

Mallarmé’nin bu şiiri, bir orman perisinin erotik düşlerini tasvir eder.
Debussy bu şiirin kendinde bıraktığı izlenimle, hem kır perisinin yaz sıcağındaki
uykulu ortamını yansıtır hem de şiirin yapısını müziğe aktarır. Giriş ve sonuç
düşünceli, uykulu havayı tasvir eder, orta bölümdeki tutkulu doku, şiirin anlatım
temposuna birebir uymaktadır. Flüt, arabesk üslupta, kromatik bir dizi ile (Pan)
Faunus’u simgeleyen temaları çalarak meşhur temasıyla müzik tarihinde yerini
almıştır (Alıcı 2017: 2991 İlyasoğlu 1996: 202).
Rus balet ve koreograf Vaslav Nijinsky’nin dansıyla canlanan Pan
karakteri müzikte olduğu kadar dans tarihine de iz bırakmıştır.
Bu orkestra eseri olmakla birlikte Pan karakterini eserin hemen başında
duyuran temanın flüt için yazılmış olması ve bu ezginin hep flüt ile duyurulması
Pan ve flüt arasındaki ilişkiyi bir kez daha vurgulamaktadır. (Bkz. Şekil 1)

Şekil 1. Debussy’nin A L’Apres Midi d’Une Faune eserinin giriş flüt teması.

Pan mitini çizen Fransız eserler arasındaki, Debussy’nin Prélude à
L'Après-midi d'un Faune (1895), Chansons de Bilitis (1900), flüt, viyola ve arp
için trio (1915), ve Syrinx ile flütün karakter rolünü yenilemiş; geç romantik
anlayışın tonu ve dinamiklerdeki çeşitlilik ile geleneksel melodik rolü
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birleştirmiş olduğu söylenebilir. Debussy’nin flüt tınısı, enstrümanın efsanevi
geçmişine dayanmakla birlikte, kullanmış olduğu oryantal stiller, pentatonik ve
tam tonlu diziler ile yenilikçi bir müzik dili oluşturmuştur (Powell 2002: 272).
Bu anlamda özellikle flüt repertuvarında Debussy’nin diğer bestecileri etkilediği
ve onlara örnek olduğunu söyleyebiliriz.
4.2. Pan ve Syrinx
Syrinx, bugünkü adıyla pan flüt, ruhani ve etik özellikleri gereği, felsefe
tarafından derin anlamlar yüklenen başka bir çalgıdır. Antik Yunan felsefesi
aulos ve syrinxi karşı karşıya getirmektedir. İsababayeva Apaydın’a göre (2015:
53) çalgıların arasındaki tüm bu felsefi ilişkileri ve bu çalgıların birbirine karşı
pozisyonlarını incelemek karmaşık bir durumdur. Burada en büyük problem
antik Yunancadan yapılan yanlış tercümelerden kaynaklanır.
Hem syrinx (pan flüt) hem aulos (flüt) antik Yunan toplumunda önem
taşıyan çalgılardı. Bu çalgıların karakteristik özelliklerini, bazı mitoslardan
öğrenmekteyiz. Syrinx ile ilgili mitos şunu anlatmaktadır:
“Frigler'in doğa tanrısı Pan ülkesinde dolaşırken güzeller güzeli orman
perisi Syrinx'le karşılaşır. Syrinx nehir tanrısı Ladon’un kızı ve Artemis’in
arkadaşıdır. Ona aşık olur, diller döker ama orman perisi kendini Tanrıça
Artemis'e adamıştır. Artemis ve rahibeleri sonsuza kadar bakire kalmaya ant
içmişlerdir. Syrinx, Tanrı Pan'dan kurtuluş olmadığını anlayınca kaçar, Pan onu
kovalar ve bir pınarın kenarında tam onu yakalayıp sarılmak isteyince, Syrinx,
kardeşleri su perilerine yalvarıp yardım ister. (Bkz. Görsel 9) Su perileri Syrinx'i
saz kamışlarına çevirirler, bu yüzden Pan'ın kolları bir demet saza sarılır. Pan
üzüntü içinde derin bir of çeker. Birden ortalığı hüzünlü ve tatlı bir melodi
kaplar. Pan anlar ki bu ses saz kamışlarından çıkmıştır. Değişik boylarda yedi
sazı kamışını keser, bunları balmumuyla yan yana yapıştırarak Syrinx (pan flüt)
adını verdiği müzik aletini yapar” (İsababayeva Apaydın 2015: 57).

Resim 8. Pan ve Syrinx, Yağlı boya Royal Palaces İngiltere, Peter Paul Rubens 1620
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“Bu mitosta, syrinx’e (çalgıya) olan hem antik hem ortaçağ felsefesinin
ve dinin sonraki pozitif yaklaşımının temelini rahatça görebiliyoruz. Pitoresk
mitolojik hikâyeye kaplı ideolojik fikir; iffet ve masumiyet hayattan bile daha
önemli ve değerlidir. Bu fikir syrinx’i daimi olarak ilahi saflık tonlarına
boyamıştır. Syrinx’i anlatan mitos saflık ideasını canlandırıyorsa, aulos’u
anlatan mitos ise tam tersidir” (İsababayeva Apaydın 2015: 57).
Bu mitosta aulosu (flütü) yaratan Atina, onu çalarken, suda kendisinin
yansımasını görmüş ve bu yansımada yanaklarını o kadar çirkin bulmuş ki, bu
nedenle iğrenerek flütü yere fırlatmıştır. Bununla da kalmayıp Atina, flütü
yerden alıp çalmaya cesaret eden herkesi lanetlemiştir. Bu lanetten habersiz,
Marsyas isimli satir bir gün Atina tarafından atılan flütü bulur ve alır, flüt
çalmaya başlar.
“Marsyas, Yunan mitolojisinde yaşlanmış satirlerden biridir. Marsyas,
Doğa Tanrısı olan Pan için ilahiler yazıp, flütüyle seslendirirdiği bilinir.
Marsyas’ın flütte ünü her yere yayılan bir müzisyene dönüşür ve bu Tanrı
Apollon' un kulağına dek gider. Güzel Sanatlar Tanrısı Apollo bunu bir meydan
okuma sanarak Marsyas' ı Frig Kralı Midas, halkın ve su perilerinden oluşan bir
hakemlerin huzurunda bir yarışmaya davet eder. Yarışma sonrasında kazanan
kaybedene dilediği cezayı verecektir.
Apollo, üç telli gümüş liri çalar, Marsyas ise flütü ile dinleyenleri adeta
büyüler. Kral Midas, Marsyas' ı su perileri ise Apollo' yu seçer. Bu durumda
berabere kaldıkları için Apollo çok kızar ve lirini ters çevirip aynı melodiyi
çalar. Marsyas ise flütü tersten çalamayacağı için yarışmayı kaybeder.
Apollo, Kral Midas ve Marsyas'ı cezalandırmaya karar verir. Kral Midas'
ı kulakları iyi duymadığını söyleyerek onu lanetler ve kulakları eşek kulağına
dönüşür. Marsyas' ı ise ağaca astırıp derisini yüzdürür.”
(https://orionunevi.weebly.com/writings/yetenegin-cezalandrlmas-apollove-marsyas Erişim tarihi:11 Ekim 2019.)
Bu efsaneden de anlaşıldığı gibi, syrinx mitosundan farklı olarak, bu
mitos aulosun negatif ethosunu ortaya sermekte ve bundan dolayı bu çalgıya
tarihsel olarak daha zor bir yere koymaktadır.
4.3. Claude Debussy- solo flüt için Syrinx
İzlenimci müziğin öncüsü Kabul edilen Debussy müzik dilinde armoniye
değil ritim ve tınılara önem vermiş, biçimsel olarak ise izlenimci ressamların
ışığı parçacıklara bölme tekniğinden esin almıştır. Herhangi bir anın içindeki
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görüntüyü ışık etkilerini kullanarak tasvir eden izlenimci ressamlar gibi Debussy
de farklı armoni, ritim ve ses renkleriyle ördüğü müzik dile ile yepyeni bir
dönemin başlamasına sebep olmuştur (Alıcı 2017: 2990).
Debussy ve flüt repertuvarı dendiğinde şüphesiz ilk akla gelen solo flüt
için yazdığı Syrinx’dir. Bu eser hem 20. yüzyıl flüt repertuvarında ilk solo eser
olma özelliğini taşır. İlk yazıldığında besteci tarafından La Flute de Pan olarak
adlandırılmıştır. Daha sonra bestecinin başka bir Pan temalı eseri olan Chanson
de Bitilis’de bir bölümün aynı adı taşıması sebebiyle bu solo esere Syrinx adı
verilmiştir.
Bu eser her ne kadar re bemol majör/ si bemol minör donanıma sahip olsa
da, tonal bir yapıda olduğu söylenemez. Bu eser için Dominguez (2011:7),
tonalite, modalite ve atonalite üçlüsü içinde sallandığını söylemektedir.
Syrinx tonal bir müzik kabul edilmediği için, cümle sonlarında tonik
kararlar kullanılmamıştır. 3 kısıma ayrılabilir:

1. 1- 8. ölçüler trés modéré (çok ılımlı)
2. 9-25. ölçüler un peu mouvementé mais trés peu (biraz haraketli ama

çok değil)

3. 26-35. ölçüler au mouv. Trés moderé ( tekrar ilk tempo, çok ılımlı)
Her kısım aynı tema ile başlar fakat temanın gelişimi farklı çizgilerde
devam eder. Hatta aynı motif bazen farklı oktavda bazen çeşitleme ile bazen de
kromatik iniş olarak yeni biçimlere bürünmüş kendini gösterir.
Ana tema olan motif kromatik dizi şeklinde duyulmakla beraber, ana
sesler ve süsleme sesleri ayırdığımızda tam ton inici bir dizi görmekteyiz. (Bkz.
Şekil 2) Ana sesler si bemol, la bemol, sol bemol; ara sesler la, sol, fa olarak
ayrıştırılabilir. Bu iki tetrakord Yunan armonik sistemindeki elemanların
dolayısıyla Yunan mitolojisini temsil etmektedir (Dominguez 2011: 8).

Şekil 2. Syrinx eserinin giriş, ana teması 1-2. ölçü.

İkinci kısım aynı motifin bir oktav aşağıdan duyulmasıyla başlar, bu daha
karanlık bir ortam oluşturur. (Bkz. Şekil 3)
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Şekil 3. 9-10. ölçü

13. Ölçü ile arabesk bir değişim ile kromatik iniş duyulur. La – mi bemol,
la – mi bemol (Dominguez 2011: 9). (Bkz. Şekil 4)

Şekil 4. 13-14. ölçü

23. Ölçüden itibaren büyük bir cresendo ile enerjik bir biçimde son

kısma bağlanır. 29. ölçü ana temanın ritmik çeşitleme ile tekrar 1. oktavda
duyuluşudur. (Bkz. Şekil 5) Eser sönerek ve tekrar tam ton diziyi duyurarak,
küçük bir final kodası ile sonlanır. (Bkz. Şekil 6)

Şekil 5. 29-30. Ölçü

Şekil 6. Bitiş, final kodasi

4.4. Albert Roussel – Joueurs de Flute / Pan
Fransız besteci Albert Roussel müzikal yaratıcılığında, eğitim aldığı
Schola Cantorum’un kontrapuan izleri, hem İzlenimcilik akımının etkileri, hem
de ilerleyen zaman ile yeni klasikçilik akımının etkileri görülmektedir. Tüm bu
akımların sentezi olarak kendi müzik dilini yaratmış, bağımsız, temiz ve otantik
bir dil oluşturmuştur.
Roussel Flüt Çalıcıları anlamına gelen Joueurs de Flute eserini 1924
yılında yazmıştır. Eser Pan, Tityre, Krishna ve Monsieur de la Péjaudie isimli
dört farklı karakterli bölümden oluşmaktadır.
İlk bölüm olan Pan Dorian mod diye adlandırdığımız diziyle başlar. Fakat
bu dizi zaten Antik Yunan’da mevcuttur ve Frigyan dizi olarak adlandırılır. Bu
dizi heyecan ve tutkuyu yansıtır.
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Şekil 7. Frigyan Dizi

Majör dizinin her bir derecesi üzerine kurulan ve o majör diziyle aynı
sesleri içeren yedi diyatonik diziye Majör Dizi Modları diyoruz. Bu modlar
kuruldukları dereceye göre şu isimleri alır:

I.

Derece – Ionian

II.

Derece – Dorian

III.

Derece – Phrygian

IV.

Derece – Lydian

V.

Derece – Mixolydian

VI.

Derec – Aeolian

VII.

Derece – Locrian

Ionian modu majör, Aeolian modu minör dizinin kendisidir. Majör ve
minör dizi, Modal müzikte bu adla tanımlanır. Tüm majör dizilerde bu şekilde
olduğu gibi derecelerin üzerine modlar kurulur. Örneğin Re majör diznin Dorian
modu Mi Fa# Sol La Si Do# Re Mi seslerinden oluşur ve başlangıç ses mi sesi
olduğu için, Mi dorian adlandırılır. Dorian mod minör karakterli bir moddur.
Doğal minörden daha parlaktır ve duygusal bir etkiye sahiptir.
(https://gitarmaj.com/muzik-teorisi-modlar/ Erişim tarihi: 12 Şubat 2019). Tablo
2’de Do majör dizi üzerine modların sıralanşını göstermektedir (Bkz. Tablo 2).
Tablo 2. Do majör dizinin yedi modu.

Do Ionian

do

re

mi

Fa

Sol

La

Si

Do

Re Dorian

Re

Mi

Fa

Sol

La

Si

Do

Re

Mi Phrygian

Mi

Fa

Sol

La

Si

Do

Re

Mi

Fa Lydian

Fa

Sol

La

Si

Do

Re

Mi

Fa

Sol Mixolydian

Sol

La

Si

Do

Re

Mi

Fa

Sol

La Aeolian

La

Si

Do

Re

Mi

Fa

Sol

La

Si Locrian

Si

Do

Re

Mi

Fa

Sol

La

Si
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Joueurs de Flute eserinin Pan bölümünün giriş teması frigyan dizi (Re
Dorian) ile başlar. (Bkz. Şekil 8) Bu dizi parça boyunca, birçok kez inici şekilde
kullanılır. Bu parça kendi içinde 5 kısma ayrılabilir.

1. 1-8. ölçüler Trés lent (çok yavaş) Frigyan dizi ile başlayan Pan

karakteri ve giriş.

2. 9- 18. ölçüler Moins lent (az yavaş) gelişme.
dansı.

3. 19 -31. ölçüler Modérément animé (hafifçe hareketli) Pan’ın keçi
4. 32- 49. ölçüler Lent ( yavaş) Pan’ın faklı baştan çıkarıcı yüzü.

5. 50- 56. ölçüler Trés lent (çok yavaş) Frigyan dizi ile başlayan giriş
benzeri bir bitiş.

Şekil 8. Jouers de Flute – Pan, 1 ve 2. ölçü

Kaprisli Pan karakteri ölçü sayılarının değişimi, tempo ve karakter
değişimleri ve motiflerde duyulan karşıtlıklarla verilmiştir. Modérément anime
kısmında Pan adeta keçi dansını yapmaktadır. Pan’ın baştan çıkarıcı bir hileyle
belirdiği zamanlarda, piyano karakteri tamamlayan bir rol üstlenmiştir (Lakic
2017: 7). 19. Ölçüden itibaren yürüyen tempo ve piyanodaki sekizlik staccato
notalar, Pan’ın keçi dansını duyurur. (Bkz. Şekil 9)

Şekil 9. Jouers de Flute - Pan19 - 22. Ölçü

Aşağıdaki örneklerde olduğu gibi flüt neredeyse aynı temayı çalarken
piyano tamamen farklı bir yapıda eşlik yapmaktadır. İkinci örnekte piyano
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Pan’ın keçi ayaklarını hissettirmektedir. Bu aynı zamanda Roussel’in aynı
elemanı başka biçimlere dönüştürebilmesinin mükemmel bir göstergesidir
(Lakic 2017: 7). (Bkz. Şekil 10, 11)

Şekil 10. 32-33. Ölçü

Şekil 11. 43-44. Ölçü

4.5. Charles Delaney – Hymn of Pan
1925 yılında doğan, Amerikalı besteci Delaney, Debussy’nin müziğinden
ciddi şekilde etkilenmiş bir bestecidir. Müzik dilinde ve kullandığı kompozisyon
tekniklerinde Debussy’nin yansımaları hissedilir. Kendisi de flütçü ve flüt
eğitimcisi olan Amerikalı besteci, flüt için orijinal olarak 14 eser yazmıştır.
Ayrıca yine flüt için 10 eseri düzenlemiştir. Neo romantik kabul edilen besteci
şiir, edebiyat ve mitolojiden çokça esinlenmiş ve eserlerinde bu etkileri
işlemiştir (Hayes 2011: 41).
Delaney'in eserleri, tipik olarak enstrüman veya sese bağlı olan lirik
geçişlerle zenginleşmiş, oldukça melodiktir. Tonal ve modal melodilelerinde,
Claude Debussy (1862- 1918) ve Béla Bartók’un (1881-1945) etkileri, tam ton,
pentatonik, oktatonik ve modal dizileri kullanımıyla duyulmaktadır (Hayes
2011: 51). Delaney’in ilk flüt eseri olan Hymn of Pan, romantik İngiliz şair ve
felsefeci Percy Bysshe Shelley’nin aynı adı taşıyan bir şiiri üzerine esinlenerek
yazılmıştır. Şiir, Posthumous Şiirleri adında yayımlanmış olan kitaptan
alınmıştır. Bu kitapta Hymn of Pan şiirinin ardından Hymn of Apollo gelir.
Kitapta anlatılan Midas konulu dramada, Pan ve Apollo arasında bir şarkı
yarışması olur. Jüri olan Timulus Apollo’yu Midas ise Pan’ı tercih eder (Hayes
2011: 54).
Giriş kısımda Re Dorian mod (Do majör dizi 2. Derecesi üzerine kurulan
mod) ve tam ton dizi belirgin bir biçimde kullanılmıştır. Melodik, armonik ve
yapısal içerikler arasında bağlantılar belirgin roller içerir. Örneğin girişte ilk
duyduğumuz 32 lik notalar, ardından gelen re dorian diziyi hazırlar ve tam ton
dizinin seslerini tamamlar özelliktedir. (Bkz. Şekil 12)
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Şekil 12. Hymn of Pan 1-11. Ölçü, giriş

Melodik çizgideki ani dinamik düşüş P ve ardından ani bir yükseliş F ile
karakterdeki sürpriz ve yaramazlık unsuru vurgulanmaktadır. Ayrıca tam ton
melodik motifler komposizyon boyunca giriş ve finalde dorian modu
anımsatırcasına duyulmaktadır. Finaldeki dorian, giriş temasının bir triton üstten
La bemol Dorian dizide (Yani sol bemol majör 2. Derecesi üzerine kurulan
mod) yazılmış şeklidir. (Bkz. Şekil 13)

Şekil 13. Hymn of Pan 45 -53. Ölçüler eserin finali

Karakteristik motif ayrıca 2. Kısımda biraz daha farklı daha az belirgin
olmakla beraber Do dorian modda (Si bemol Majör 2. Derece üzerine kurulu
mod) tekrar duyulur. (Bkz. Şekil 14)

Şekil 14. Hymn of Pan 14 -16. Ölçü, Do dorian.

3. ve 4. Ölçünün son ikilik notasıyla çalınan çarpma, süsleme notalı motif
olup bir başka eleman olarak kabul edilebilir.(Bkz. Şekil 15) Çünkü bu eleman
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yani çarpma ile çalınan notalar yine Pan karakteriyle bütünleşmiş kıvrak bir
motif olup, eser boyunca birçok kez cümle sonlarında farklı sesler, farklı
oktavlarda duyulmaktadır. Aynı motifi 13. ve 34. ölçünün sonunda görüldüğü
gibi duyulmaya devam eder. (Bkz. Şekil 16, 17)

Şekil 15. Hymn of Pan 3. Ve 4. Ölçü

Şekil 16. Hymn of Pan 11-13. Ölçü

Şekil 17. Hymn of Pan 30-34. Ölçü

Geliştirilmiş armonileriyle birlikte, tam ton, oktatonik ve pentatonik gibi
farklı dizi örneklerini tanımak ve Pan karakterini canalandırmak için Hymn of
Pan mükemmel bir eser olduğu söylenebilir.
Tartışma Ve Sonuç
Müzik diğer tüm sanat dallarında olduğu gibi esin kaynağını yaşamdaki
sonsuz çeşitlilik içinden almaktadır. Özellikle romantizm, izlenimcilik akımı ve
ardından gelen modernizm ile müzik dili daha da gelişmiş, hayal gücü ve müzik
ile tasvir edilenler ileri boyutlara taşınmıştır. Günümüz müziği daha çok
çağımızı aktarıyor gibi görünse de, besteciler için tarih, mitoloji, ve geçmişte
yaşamış önemli karakterler, müzikte anlatılmakta hep tercih edilen başlıklar
olmuştur. Bu anlamda müzik eserleri, yazılı metinler gibi kimi zaman geçmişi
gelecek kuşaklara aktaran belgeler kadar kalıcı ve bilgiyi aktarıcı somut
eserlerdir.
Mitoloji, edebiyatta, operada, tiyatroda olduğu gibi şüphesiz müzik
alanında da vazgeçilmeyen temalardan biri olmuştur. Bu araştırmada her ne
kadar sadece flüt repertuvarına odaklanılmış olsa da, diğer müzik türlerinde de
mitolojinin önemli bir yer tutuğu belirtilmiştir.
Yunan mitolojisinin müzik için ayrı bir önem taşıdığı ve bunun
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sonucunda Yunan mitolojisinin batı sanatına nasıl etkide bulunduğu, müzik
sanatında ortaya nasıl eserler çıktığı Flüt Repertuvarında Pan Karakterini
İşleyen Besteciler Ve Eserleri başlığı altında örneklerle sunulmuştur.
Mitolojik konular üzerine yazılmış yüzlerce eserden söz edilebilir.
Bunların tamamı olmasa da önde gelen belli başlı eserlere baktığımızda
Monteverdi’den başlayıp Gluck, Beethoven, Cherubini, Ravel, Debussy,
Stravinsky, Britten gibi bir çok büyük bestecinin mitolojik konular üzerine
eserleri olduğunu görmekteyiz. Fakat kabul edilmesi gereken flütün mitolojik
bir karakter olan Pan ile birlikte anılması ayrı bir yer tutar. Orkestra veya opera
eseri bile olsa Pan karakterini duyuran her zaman flüt çalgısı olmuştur. Bu ilişki
flüt repertuvarına da çok sayıda eser katılmasına vesile olmuştur. Yapılan
araştırmalar sonucunda çalışmada Tablo 1’de listelenen, solo flüt veya piyano
eşlikli 18 flüt eseri olduğu tespit edilmiştir.
Bu eserlere armonik ve melodik açıdan baktığımızda Dorian modun, tam
ton dizinin, pentatonik motiflerin, kıvrak ezgi motiflerinin hepsinde önemli yer
tuttuğu ve Pan karakteriyle özdeşleştiği görülmektedir. Pan teması bir liedmotif
gibi kıvrak tartımlar, ton gözetmeksizin tam ton dizi sesleri ya da Yunan
müziğini ifade eden modlara uygun sesler tercih edilerek sunulmuştur.
Pan teması denildiğinde ilk akla gelen eser şüphesiz Debussy’nin solo
flüt için yazdığı Syrinx’dir. Bu eser tarihsel olarak ilk Pan temalı flüt eseridir ve
diğer eserlere ışık tutmuştur. Dominguez’e göre bu eserde Pan teması, tam ton
diziler, kromatik çeşitlemeler, temaların etrafına serpiştirilmiş süsleme notalar,
kıvrak motifler ve Yunan müziğini yansıtan tetrakordlar, pentatonik diziler
kullanılarak duyurulmuştur.
Bu araştırmada flüt ve Pan arasındaki bağlantı, seçilen 3 örnek eserin;
Debussy-Syrinx, Rousell-Pan, Delenay-Hymn of Pan, müzikal ve yapısal olarak
da incelenmesiyle hem hikayesel hem de armonik ve melodik olarak biçimsel
analizinde ortak özellikler tespit edilmiştir. Bu çalışma ile sunulan bulguların,
eserlerin icrasında, daha iyi yorumlanabilmesi için icracılara açıklayıcı bir
kaynak olması amaçlanmıştır.
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Öz
Japonya ve Filipinler arasındaki ilişkiler Sengoku Dönemi’ne kadar
dayanmaktadır. Ancak Japonya’nın Sakoku Dönemi’ne girmesi ile ikili ilişkiler
sekteye uğramış ve ilişkilerin yeniden başlaması için de Meiji Dönemi’ne kadar
beklemek gerekmiştir. Bu bakımdan Meiji Dönemi, hem ilişkilerin yeniden
düzelmesi hem de resmi anlamda ilişkilerin başlaması açısından önemlidir.
Diğer taraftan bize göre bu dönemin bir diğer önemi ise, Japonya’nın 1941
yılında Filipinlere yaptığı çıkartmanın temellerinin bu döneme kadar dayanıyor
olmasıdır. Ancak Türkçe literatüre bakıldığında konuyla ilgili yeterince çalışma
olmadığı görülmüştür. Bu nedenle Meiji Dönemi’ndeki Japonya’nın Filipinlere
yönelik ilgisi ve karşılıklı ilişkiler çalışmanın konusu olarak belirlenmiş, dönem
entelektüellerinin yazdıkları üzerinden II. Dünya Savaşı’ndaki Japonya’nın
Filipinlere yönelik işgalci siyasetinin temellerinin bu dönemde atılıp atılmadığı
tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Filipinler Devrimi, Benguet Yolu, Meiji Dönemi,
Japonya, Filipinler.

JAPAN’S POLICY TOWARD PHILIPPINES (1868-1912)
Abstract
The relations between Japan and Philippines date back to the Sengoku
Period. However, because of the Sakoku Period, bilateral relations were
interrupted and it was necessary to wait until the Meiji Period for restarting
relations. In this respect, the Meiji Period is important both in terms of the
recovery of relations and the beginning of formal relations between Japan and
1
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Philippines. On the other hand, another important point of this period for
Turkey is that in 1941 Japan’s occupation of the Philippines was based on this
period. However, it has been seen that this issue has not been adequately
addressed in the Turkish literature. So Japan’s interest in the Philippines during
the Meiji Period and mutual relations have been identified as the subject of this
study. In this study, it has been discussed that whether it had been laid the basis
of the occupation policy of Japan towards the Philippines in the Meiji Period by
the writings of the Meiji intellectuals.
Keywords: Philippines Revolution, Benguet Road (Kennon Road), Meiji
Period, Japan, Philippines.
Giriş
Japonya ve Filipinler arasındaki ilişkiler, Toyotomi Hideyoshi (15371598) zamanına kadar dayanmaktadır. Hideyoshi, döneminde yayılmacı bir
politika izleyerek, Kore ve Çin’den başlamak üzere Güneydoğu Asya’dan
Hindistan’a kadar ele geçirmeyi, Japonya’nın gücünü karada ve denizde
genişletmeyi amaçlamıştır (Seiichi, 1962: 20; Meyer, 2009: 97-98). Hideyoshi
planları doğrultusunda, 1592-1597 yılları arasında Kore’ye iki kez askeri
çıkartma düzenlemiş, aynı zamanda 1591 yılından 1594 yılına kadar da
İspanya’nın sömürgesinde bulunan Filipinlere elçileri aracılığıyla üç kez mektup
göndermiştir. Mektuplarında, Filipinlerin Japonya’ya yönelik henüz bağlılık
bildirme ya da haraç ödeme gibi bir harekette bulunmadığını, bundan dolayı
kendilerini cezalandırmak üzere askeri güçlerinin yola çıkmaya hazır olduklarını
belirterek, Filipinler yönetimini açıkça tehdit etmiştir (Asao, 2008: 77).
Hideyoshi’nin tehditlerine karşılık İspanyol yönetim, Filipinlerdeki ülke
savunmasını güçlendirmiştir (Hildreth, 1855: 110-111). Ancak o dönemde
Hideyoshi için daha çok Kore ön planda olduğundan, mektup göndermenin
dışında Filipinlere yönelik herhangi bir faaliyette bulunmamıştır. Dolayısıyla
Hideyoshi’nin tehditleri sonuçsuz kalmış, aynı zamanda Filipinlere saldırmaya
da ömrü yetmemiştir.
Hideyoshi’den sonra başa geçen Tokugawa Ieyasu (1543-1616),
Hideyoshi’nin tam tersi Güneydoğu Asya ülkeleri ile dostane ve barışçıl siyaset
izlemeye çalışmıştır. Bu doğrultuda bozulan dış ilişkileri düzeltmek ve dostane
ilişkiler kurmak için 1601-1614 yılları arasında içerisinde Filipinlerin de
bulunduğu birçok Güneydoğu Asya ülkesine 41 adet mektup göndermiştir. Bu
mektuplar, Ieyasu’nun iyi niyetini kanıtlamaktadır (Clulow, 2013: 339). Ieyasu
mektuplarında, Hideyoshi’nin tehditlerinden ziyade karşılıklı diplomatik ve
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ticari ilişkileri geliştirme isteğini dile getirmiştir. Dolayısıyla onun zamanında
Japonya’nın, Güneydoğu Asya’da bulunan ülkeler ile olan diplomatik ilişkileri
artmış, bu durum da Japonya’nın bölgeyle hem ticari hem de siyasi anlamda
bağlarını iyileştirmesine katkı sağlamıştır. Elbette Ieyasu’nun ılımlı politikası,
Japonya ve Filipinler arasındaki karşılıklı ilişkileri de düzeltmiştir. Ancak bu
durum fazla uzun sürmemiştir. Japonya’da artan Hristiyanlık faaliyetlerine
karşılık Ieyasu, 1614 yılında Hristiyanlığı kontrol altına almak için Hristiyanları
infaz etme ilkesine geri dönmüştür. Bu hareket iki ülke arasındaki ilişkileri
olumsuz yönde etkilemiştir. Katolik İspanya yönetimindeki Filipinler,
Hristiyan idamlarına tepki göstermiş ve iki ülke arasındaki ilişkiler
kopmuştur. Daha sonra Shimabara’da çıkan Hristiyanlık ayaklanmasıyla
birlikte Japonya, 1639 yılından itibaren yaklaşık 250 yıl sürecek olan Sakoku
politikası yani tecrit politikası uygulamaya karar vermiştir. Bu politika
kapsamında Japonya’ya yabancıların girmeleri ve Japonların da ülke dışına
çıkmaları yasaklanmıştır. Bunun sonucunda Japonya’nın Filipinler ile olan
teması da tamamen kesilmiştir (Shūsaku, 1942: 12).
Sakoku Dönemi’nden (1639-1854) dolayı sekteye uğrayan iki ülke
arasındaki ilişkilerin yeniden kurulması için Meiji Dönemi’ne (1868-1912)
kadar beklemek gerekmiştir. Resmi anlamda ikili ilişkiler, 29 Aralık 1888’de
Filipinlerin Manila şehrinde Japon konsolosluğunun açılması ile başlamıştır.
Konsolosluğun açılmasında iki faktör etkili olmuştur. Birincisi; konsolosluk, iki
ülke arasındaki ticareti geliştirmek ve Filipinlere yönelik Japon göçlerini
artırmak amacıyla açılmıştır. Bir diğeri ise; İspanya’nın 1886 yılında
Yokohama’da konsolosluk açmasıdır. Japonya’nın Hong Kong konsolosu
Minami Teisuke, İspanya’nın konsolosluk açmasının ardından, Japon hükümeti
tarafından Filipinlere gözlem yapmak amacıyla görevlendirilmiştir. Teisuke,
yirmi günlük araştırmasının ardından Manila’da Japon konsolosluğu
kurulmasını önermiştir (Yoshikawa, 1995: 165). Ancak iki ülke arasında gidip
gelmeler yeterli seviyede olmayınca Filipinlerdeki Japon konsolosluğu, 13 Eylül
1893 tarihinden itibaren kapatılmıştır. Yaklaşık üç yıl süre ile kapatılan
konsolosluk, 26 Ekim 1896 tarihinde yeniden açılmıştır (Yoshikawa, 1992: 38;
Yu-Jose, 1999: 13). Japonya ve Filipinler arasındaki somut ilişkilerin başlaması
da, konsolosluğun yeniden açılmasından sonrasına dayanmaktadır. Özellikle
Filipinlerin 1898 yılında Amerika’nın sömürgesine girmesinin ardından iki ülke
arasındaki ilişkilerin geliştiği görülmektedir (Hayase, 2012: 9).
1. Filipinler Devrimi ve Japonya
Japonya, Amerika’nın zorlaması ile kapılarını dış dünyaya açtıktan sonra
Asya’daki ülkelerin düştüğü duruma düşmemek, yani sömürge toprağı olmaktan
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kaçınmak için emperyalist yolu seçmiştir. Bu doğrultuda genişlemede coğrafik
anlamda kendine iki farklı güzergâh belirleyerek Meiji Dönemi’nden II. Dünya
Savaşı’nın sonuna kadar kuzeye ve güneye yönelmiştir. Kuzeyinde 1894
yılından 1895 yılına kadar Çin ile savaşan Japonya, bu savaştan zaferle
ayrılmasından sonra güneyine de önem vermeye başlamıştır. Bu bağlamda
savaşın sonunda imzalanan Shimonoseki Antlaşması ile Tayvan’ın ele
geçirilmesi, Japonya’nın güneye ilerlemesinin atlama taşı olarak kabul edilir
(Yanaihara, 2008: 68). Diğer bir ifade ile Tayvan, Japonya’nın güneydeki ilk
toprağı ve güney siyasetinin başlangıcı olmuştur.
Japonya’nın Çin karşısında kazandığı zafer ve Tayvan’ı işgal etmesi,
Filipinlerdeki İspanyol yönetimin Japonya’ya karşı olan endişelerini artırmıştır.
Çünkü Tayvan’dan sonra Filipinlerin ele geçirilmesi, Japonya’nın güneye
ilerlemesinin bir diğer adımı olarak görülmüştür. Ayrıca savaştan sonra
Japonya, Avrupalıların sömürgelerinden kurtulmak isteyen Asyalı milliyetçiler
tarafından ilgi çekici hale gelmiştir. Bunların içerisinde Filipinli milliyetçiler de
yer almış, İspanya’ya karşı mücadelelerinde Japonya’nın yardım eli uzatacağı
konusunda umutları artmıştır. Filipinler milliyetçilik topluluğu Katipunan’ın
lideri Andres Bonifacio (1863-1897), 4 Mayıs 1896 tarihinde Manila’ya ulaşan
Japon savaş gemisi Kongo’nun kaptanından, kendilerine yardım etmelerini
istemiştir. Konuşma esnasında aradaki iletişimi Manila’daki Japon ticaret
dünyasının öncülerinden olan Tagawa Moritarō (1864-1920) sağlamıştır
(Yoshikawa, 1980: 387-421). Ancak Bonifacio, Kongo gemisinden herhangi
somut bir yardım elde edememiştir (Goodman, 1998: 378). Bu görüşmeden
yaklaşık dört ay sonra 1896 yılının Ağustos ayında da Filipinler Devrimi patlak
vermiştir.
Filipinler Devrimi başladıktan sonra devrimcilerin lideri Emilio
Aguinaldo (1869-1964), Japonya’dan askeri destek istemiştir. Ancak Meiji
hükümeti, devrimcilerin isteklerine karşı tarafsız bir politika izlemeyi tercih
etmiş, daha çok durumla ilgili gözlemlerde bulunmuştur. Çünkü bu dönemde
Japonya’nın asıl derdi, Avrupalılar ile imzaladığı eşit olmayan antlaşmaları
yeniden düzenlemek olup, Japonya’nın dış politikasında Batı ön planda
olmuştur. Ayrıca Japonya’nın Filipinli devrimcilere açıktan yardım etmesi,
Amerika’nın Filipinlerdeki çıkarlarına zarar vereceğinden iki ülke arasında
sorun çıkmasına neden olabilirdi. Bundan dolayı bu dönemde Japonya’nın
Filipinler ile ilişkileri soyut kalmıştır. Ancak Meiji hükümeti, Filipinlerdeki
devrimi gözlemlemek üzere 1896 yılında Kususe Kiyohiko, 1897 yılında Shiroo
Sakamoto, 1898 yılında Tokizawa Uikichi adında gözlemciler göndererek
durumu yakından takip etmiştir (Yu-Jose, 1996: 67). Bunun yanı sıra Japon
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askeri görevlileri; siyaset adamları; Kokuryūkai2 ve Genyōsha3 gibi Pan-Asyacı
örgütler; Miyazaki Tōten (1871-1922), Inukai Tsuyoshi (1855-1932), Uchida
Ryōhei (1879-1937) gibi Pan-Asyacılar, Filipinlerdeki devrim ile yakından
ilgilenmişler ve müdahale etmek için fırsat kollamışlardır (Elbsree, 1953: 3;
Hayase, 1996: 24).
Filipinler Devrimi başladıktan iki yıl sonra, Amerika ve İspanya arasında
savaş patlak vermiş ve bu durum karşısında Japonya tarafsızlığını ilan etmiştir.
Bundan dolayı İspanya’ya karşı Japonya’dan yardım bekleyen Filipinli
devrimciler, resmi olmayan yollardan Japonya ile temas kurmaya yani Japon
hükümetinden ve askeriye mensubu bazı kişilerden yardım istemeye devam
etmişlerdir. Ancak Amerika, İspanya’ya karşı zafer elde edip, Filipinleri işgal
edince devrimciler, bu kez yeni bir düşman ile karşı karşıya kalmışlardır. Ancak
her ne kadar düşman değişse de, Filipinli devrimcilerin tavırları değişmemiş ve
Amerika’nın güçlü silahları karşısında da Japonya’dan yardım beklemişlerdir
(Yu-Jose, 1999: 9-10). Devrimcilerin beklentilerine karşılık bir süre durumu
gözlemleyen Japon hükümeti, Amerika’nın Filipinleri işgal etmesini durdurmak
için harekete geçerek, 19 Temmuz 1899 tarihinde Nunobiki Maru gemisi ile
Filipinlere gizlice silah ve mühimmat göndermiştir. Ancak gemi, yolculuk
esnasında tayfundan dolayı 21 Temmuz’da Şangay’da batmış ve gönderilen
silahlar hiçbir zaman Filipinli devrimcilerin ellerine ulaşamamıştır (Hayase,
2014: 39; Matthiessen, 2016: 26). Geminin batması, taşıdığı mühimmattan
dolayı Japonya’yı Amerika karşısında zor duruma düşürmüştür. Çünkü kazayla
birlikte Japonya’nın sergilediğinin aksine tarafsız bir politika izlemediği ortaya
çıkmıştır. Hawaii göçünden dolayı Amerika ile bu dönemde ihtilaftan kaçınan
Japonya, durumdan haberdar olan Amerika’ya geminin gönderildiğini
onaylamış, ancak gönderilme amacının belirsiz olduğunu iddia ederek net bir
tavır sergilememiştir (Tokushirō, 1978: 8-9; Junzo, 1991: 56-58). Ancak
yaşanan olaylarla görünenin aksine Japonya’nın, Filipinlere kayıtsız kalmadığı,
2

Kokuryūkai (Kara Ejder Örgütü): Şubat 1901’de Uchida Ryōhei tarafından kurulmuştur.
Elemanlarını istihbaratçıların oluşturduğu bu derneğin amacı, sınırları Amur nehrinin hemen
üzerinde başlayan Rusya ile savaşarak onu bu bölgeden çıkarmaktır. Aşırı milliyetçi
derneklerin içerisinde en büyük ve en güçlüsü olan bu dernek, Amerika Birleşik Devletleri,
Latin Amerika, Habeşistan ve Kuzey Afrika’ya kadar etkili olmuştur. Bkz: Dündar, 2011:
185.
3
Genyōsha (Büyük Okyanus Topluluğu): Bu örgüt ismini anakaradan Kyūshū’yu ayıran
körfezden almıştır. İsim, Kokuryūkai gibi deniz aşırı ya da kıtasal hedefi işaret eder. 1881
yılının şubat ayında Kyoshisha, Kyoninsha, Kenshisha, Koyosha gibi topluluklar bir araya
gelerek Hiraoka Kotaro başkanlığında Genyōsha’yı oluşturmuşlardır. Büyük Asyacılığı
destekleyen en eski ve etkili kuruluştur. Resmi olarak örgütün başı olarak ifade edilmese de
en güçlü lider Tōyama Mitsuru olmuştur. Bkz: Norman, 1944: 267-269.
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Filipinli devrimcileri gizliden gizliye desteklediği ortaya çıkmıştır. Silah
gönderme de başarısız olmasına rağmen Japonya’nın Filipinler ve devrimcilere
yönelik ilgisi devam etmiş, Japon askeri görevliler, Filipinlerde bulunan Japon
kuruluşlardan ve Japon yanlısı Filipinlilerden bilgi toplamak üzere Manila’ya
görevlendirilmişlerdir. Bilgi toplama faaliyetlerinin merkezi Manila’da bulunan
Japon konsolosluğu olmuş ve Japon konsolos, bölgede teftiş gezileri yaparak
ülkesi için ilk elden bilgi edinmeye çalışmıştır. Bu dönemde sadece devrim
hakkında değil, adayla ilgili coğrafik ve stratejik bilgi de toplanmıştır (Hashiya,
1986: 142; Hayase, 1999: 39).
Filipinli devrimciler, Japonya’dan silah yardımı alamadıkları için
Amerika karşısında başarısız olmuşlardır. Dolayısıyla Amerika, 1901 yılında
devrimcilere karşı zafer elde ederek Filipinlerde Amerikan tarzı demokrasi
uygulamaya başlamış ve aynı zamanda Pasifik’te de gücünü artırmıştır
(Atsushirō, 1991: 41). Japonya açısından bakıldığında ise, iki ülke arasındaki
ilişkiler yoğunlaşmıştır. Çünkü Japonlar, Amerikan yönetimden önce
İspanya’nın baskıcı tutumundan dolayı Filipinlerde, ticaret yapmak ve kalmak
istememişlerdir. Dolayısıyla Amerika ile birlikte Japonya’nın, Filipinlerdeki
hem nüfusu hem de ekonomik anlamda faaliyetlerinde artış yaşanmıştır
(Yoshikawa, 1995: 165).
Devrimden sonra Japonya’da, Filipinler ile ilgili yayımlanan yazılı
eserlerin sayısında da artış yaşanmıştır. Filipinler, daha çok siyasi romanlarda
bahsedilirken, özellikle devrim ile ilgili çok sayıda kitap yayımlanmıştır.
Aginarudo (アギナルウド), Ankokusekai Manira no Yume (暗⿊世界まにらの

夢), Sabigatana (さびがたな) bu romanlardan bir kaçıdır (Hayase, 1996: 28;
Hayase, 2014: 25). Ancak devrimle beraber Filipinler üzerine yazılan kitap
sayısında artış yaşanmış olsa da, Japon toplumunda Filipinler algısının oluşması,
entelektüellerin yazdıklarından dolayı devrimden öncesine dayanır.
2. Japon Toplumunda Filipinler Algısının Oluşumu

Japonya’nın Sakoku Dönemi yaşadığı zamanlarda Batılı güçler, güneye
ilerleyerek Güneydoğu Asya’da bulunan ülkeleri sömürgeleri altına almışlardır.
Bunun sonucunda 1880’li yıllarda Güneydoğu Asya Bölgesi dört güçlü Batılı
ülke tarafından yönetilir hale gelmiştir. Burma (Myanmar) ve Malaya (Malezya)
İngiltere’nin; Hollanda Doğu Hint Adaları (Endonezya) Hollanda’nın; Hindiçin
(Laos, Kamboçya, Vietnam) Fransa’nın; Filipinler de Amerika’nın kontrolüne
geçmiştir (Adachi, 2011: 342). Siam (Tayland) ise sözde bağımsız olarak
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kalmış, ancak sömürgeci düzenlemelere ve İngiliz ekonomik danışmana sahip
olmuştur (Huff, 2007: 152).
Amerika’nın baskısı ile 1854 yılında kapılarını dış dünyaya açan
Japonya, yukarıda da bahsedildiği üzere başlangıçta güneye yönelik ilgi
beslememiş, daha çok kuzey siyasetine ağırlık vererek Kore ve Çin ile
ilgilenmiştir. Bu dönemde Japonya, Batı’daki sistemleri ve gelişmeleri yakından
takip etmek amacıyla gönderdiği heyetler aracılığıyla Güneydoğu Asya’nın
durumundan haberdar olmuştur. 1862 yılında Avrupa’ya gönderilen Takeuchi
Heyeti, Takeuchi Heyeti’nden sonra 1864 yılında gönderilen Ikeda Heyeti ve
ardından 1871 yılında giden Iwakura Heyeti, yolculuklarını Güneydoğu
Asya’daki limanlar aracılığı ile gerçekleştirmişlerdir. Gönderilen elçiler,
yolculukları esnasında Güneydoğu Asya’nın zengin kaynaklarının ve
Japonya’ya olan yakınlığının farkına varmışlar, halkının Batılı güçlerin
sömürgesinde olduğunu ve Batı’nın aç gözlülüğünden dolayı fakir halde
yaşadıklarını gözlemlemişlerdir (Nishioka, 1997: 25-36). Japon hükümeti de,
Avrupa’ya giden bu heyetler vasıtasıyla Güney’in durumundan haberdar
olmuştur.
1873 yılının Ekim ayında Ōkubo Kabinesi kurulmuş, ardından yeni
kabinede güney, Japon dış politikasının prensibini oluşturur hale gelmiştir. Bu
doğrultuda Japonya, Güneye yönelik adımlar atarak Ogasawara Adalarının geri
alınmasına karar vermiş, bu karardan iki yıl sonra Ogasawara Adaları ele
geçirilmiştir. 1879 yılında da Ryūkyū Krallığı ortadan kaldırılarak Okinawa adı
altında Japonya’nın topraklarına eklenmiştir (Yasukatsa, 2017: 19).
Japon toplumunda Filipinlere yönelik ilgi de bu dönemden sonra ortaya
çıkmıştır. Bu ilgi yazılı kaynaklara da yansımış ve Filipinler ile ilgili dergilerde
Japonca yazılar yazılmış, kitaplar ve siyasi romanlar yayımlanmıştır.
Dolayısıyla Japon toplumunda, Güney algısının oluşmasında dönem
entelektüellerinin katkılarının önemli olduğunu söylemek mümkündür. Bunların
içerisinde Yokoo Tōsaku (1839-1903), Suigura Jūgō (1855-1924), Suganuma
Teifū (Tadakaze) (1865-1889) gibi dönemin önemli şahsiyetleri Güneydoğu
Asya’da Filipinleri ön plana çıkartmışlardır. Bu kişiler Japon ulusunun göç
etmesi için en uygun ülkelerden birinin Filipinler olduğunu ve Japonya’nın
Filipinlere genişlemesi gerektiğine dair görüşlerini yazılarıyla dile
getirmişlerdir. Çünkü onlara göre; genişlemek, Japonya’nın milli saygınlığını ve
gücünü artırması için bir yoldur. Bu genişleme yolu, Japonya’nın Batılı güçlerle
yüzleşmesinde ve eşit olmayan anlaşmaların düzenlenmesinde uzlaşmaya
varılmasını sağlayacaktır. Japonya’nın dünyadaki halklara, özellikle

73

Japonya’nın Filipinler Siyaset
(1868-1912)

komşularının geri kalmışlığına yardım etmek, onları medenileştirmek gibi bir
misyonu vardır. Kaldı ki Japonya nüfus bakımından kalabalık, buna karşın
kaynak bakımından ise fakirdir. Bundan dolayı Yokoo, Suigura ve Suganuma
düşüncelerinde Japonya’nın güneye, özellikle Filipinlere ilerlemesi ve
genişlemesini savunmuşlardır (Saniel, 1963: 1). Ancak üçünün içerisinde
Filipinler konusunda en önemlisi ve kendisinden sonrakileri de düşünceleriyle
etkileyen Yokoo Tōsaku’dur.
Yokoo Tōsaku, Japonya’nın barışçıl gibi görünen, ama aslında işgalci bir
düşünceyi barındıran hareketle Filipinlere yönelmesini savunmuştur. Bu
düşüncesi ile bağlantılı olarak Yokoo, güneyi sömürgeleştirmeyi üç alana
bölmüştür. İlk bölge Palawan, Sulu ve Mindanao’yu içine alan Filipinlerden;
ikinci bölge Caroline ve Marshall Adalarından; son bölge de Cava’ya yakın olan
Ogasawara Adalarının güneyindeki adalardan oluşmuştur (Saniel, 2006: 52-54).
Bu düşüncesini dile getirdiği 1885 yılında Güney Asya’ya yönelik düzenlediği
toplantıda; maddi durumu olmayan fakir Japonları, Japon toplumunun en alt
tabakasını ve suçluları Filipinlerin; Mindanao, Sulu ve Palawan Adalarına
göndermeyi savunmuştur. Bu kişilerin yerel halk ile yakın temas kurarak, halkın
iyi niyetini kazanmaları gerektiğini dile getirmiştir. Halkın güvenini kazandıktan
sonra da toprak kiralayıp, ürün yetiştirmelerini, dahası toprak satın almalarını
içeren planlarını açıklamıştır (Saniel, 2006: 52-54). Kısacası Yokoo, düzenlediği
toplantıda adım adım Filipinleri kolonileştirme planını açıklamıştır.
Yokoo ile aynı dönemde Filipinlere yönelik ilerlemeyi savunan ve
Yokoo’nun düşüncelerinden etkilenen kişilerden biri Suigura Jūgō’dur. Suigura,
1886 yılında Hankai Yume Monogatari (樊噲夢物語) adlı küçük bir kitapçık
kaleme almış ve bu kitapçıkta Japon toplumunun en alt tabakasını Filipinlere
göndererek, bölgeyi ele geçirmeye yönelik düşüncelerini dile getirmiştir. Ona
göre; 90.000 kişi gönderilmeli ve giden kişiler bölge halkı ile dostane ilişkiler
kurarak İspanyol yönetime saldırmak için doğru zamanı beklemelidir. Daha
sonra bu kişiler, Filipinleri Japonya’nın sömürgesi haline getirmelidirler
(Yoshikawa, 1992: 38; Hayase, 2012: 184). Ancak ne Yokoo ne de Suigura’nın
Filipinlere gidip görmüşlüğü vardır. Bunların içerisinde sadece Suganuma Teifū,
7 Nisan 1889’da Filipinler ile ilgili araştırma yapmak üzere Manila’ya gitmiştir
(Honjō, 1942: 141).
Suganuma, Manila’da yaklaşık üç ay kalmış ve kaldığı süre boyunca
bölgede Japonya’nın muhtemel yapabileceği ticari girişimlerle ilgili
araştırmalarda bulunmuştur. Araştırması o dönem Japonya’nın en etkili gazetesi
olan Nihon’ da (⽇本) yayımlanmıştır (Hayase, 1999: 35). Gazetenin yanı sıra
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Suganuma, Manila’daki gözlemlerini Shin Nihon no Tonan no Yume (新⽇本の

図南の夢) adlı eserinde toplamıştır. Suganuma kitabında Filipinleri, Tanrı’nın
kısa süreliğine başkalarına ödünç verdiği Japonya’nın yeni alanı olarak
nitelendirmiştir. Çünkü ona göre Tanrı, Filipinlerin başkaları tarafından işgal
edileceğinden korkmuş ve Filipinleri korumak amacıyla bir süreliğine
İspanya’ya ödünç vermiştir. Bundan dolayı Japonya, zaten kendisinin olan
toprakları İspanya’dan geri almalı ve Filipinleri ele geçirmelidir (Suganuma,
1943: 33). Kitabın ilk kez 1940 yılında yayımlandığı göz önüne alınırsa,
Suganuma’nın düşünceleri ile Meiji toplumunu etkilemesi söz konusu değildir.
Ancak dönemin entelektüellerinin Filipinlerin ele geçirilmesi ile ilgili
düşüncelere sahip olduklarına dair güzel bir örnektir.
Yukarıda adı geçen kişilerin dışında Meiji Dönemi’nde Filipinler ile
ilgilenen başka şahsiyetler de olmuştur. Örneğin, dönemin bir diğer önemli
kişiliklerinden ve aynı zamanda Suganuma’nın yakın arkadaşı olan Fukumoto
Nichinan (1857-1921) da Japonya’nın Filipinlere kadar genişlemesini
savunanlardan biridir (Hayase, 1989: 291). Dönemin bir diğer önemli
isimlerinden Hattori Tōru, 1891 yılında kaleme aldığı Nanyōsaku (南洋策) adlı
eserinde Filipinler ve Japonya’nın ticari ilişki kurmaları gerektiğini
vurgulamıştır (Setsuho, 2003: 21). Çünkü Tōru, Filipinleri kenevir ve şeker
üretiminde, tekstil endüstrisinde potansiyel olarak görmüştür (Matthiessen,
2016: 20).
Meiji Dönemi’nde yazılan siyasi romanlarda da Filipinler, Japonya’nın
kolonisi olarak aktarılmıştır. Buna en iyi örnek Suehiro Tecchō’nun (18491896) 1891 yılında kaleme aldığı Nanyō no Daiharan ( 南洋の⼤波乱 ) adlı
eseridir. Suehiro, Avrupa’nın durumunu yakından gözlemlemek için Londra,
San Fransisko, Chicago ve New York’a gitmiş, yolculuğu esnasında Filipinler
özgürlük hareketinin liderlerinden Jose Rizal (1861-1896) ile görüşmüştür.
Görüşmesi esnasında Filipinlerin durumu ile ilgili çok fazla bilgi elde eden
Suehiro’da, özgürlük hareketine karşı bir sempati oluşmuştur. Bundan dolayı
romanında da devrimcilerin özgürlük hareketlerinden, Filipinlerin
bağımsızlığından bahsetmiştir. Eserde, Filipinliler ile Japonların özgürlük
mücadelesinde işbirliği yaparak İspanyollara karşı savaşmaları, Filipinler
bağımsızlığını kazandıktan sonra bu yerin Japonya’ya sunulması aktarılmıştır
(Setsuho, 2003: 24; Yasukatsa, 2007: 21-22). Ancak Suehiro, Filipinlere hiç
gitmediği için romanı, ülkenin gerçek görüntüsünü ve yaşamını anlatması
bakımından eksiktir. Meiji Dönemi entelektüellerinin düşünceleriyle ve
romanların da kurgularıyla, dönemin Japon toplumunun Filipinlere yönelik
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algısının şekillenmesinde etkili olduklarını söylemek mümkündür. Filipinlere
yönelik Japon göçlerinin artması da bu durumu kanıtlar niteliktedir.
3. Meiji Dönemi Japonların Filipinlere Yönelik Göçleri
Modernleşmeden sonra ağır borçlar altında kalan ve topraklarını
kaybedip kiracı konumuna düşen çiftçilerin fakirleşmesi, bunun yanı sıra
Japonya’daki nüfus fazlalığı sorunu ve hammadde ihtiyacından dolayı dünyanın
birçok yerine Japon göçleri gerçekleşmiştir. Bazıları Kore, Çin, Kuzey ve
Güney Amerika’ya göç ederken, bazıları da Güneydoğu Asya Bölgesine,
özellikle Filipinlere göç etmişlerdir. Öyle ki Filipinler, yüzde 57’lik oranla en
fazla göç alan Güneydoğu Asya ülkesi olmuştur (Yoshikawa, 1992: 44; Hayase,
2012: 70). Yukarıda sayılan nedenlerin yanı sıra; Japonya’nın ekonomik
gelişimi için kendine pazar arayışı içerisinde olması ve Filipinlerin, Japonya için
uygun bir pazar alanı olarak görülmesi; Filipinlerdeki iş gücü ihtiyacı ve coğrafi
yakınlık da Japonların Filipinlere olan göçlerini artırmıştır (Hayase, 1999: 32).
Kayıtlara göre Filipinlere ilk göç edenler Karayukisanlardır. 4
Karayukisanlar, Filipinlere yasal olmayan yollarla Hong Kong ve Singapur
Limanlarından giriş yapmışlardır. Filipinlerin günümüzdeki başkenti Manila’da
Karayukisanların görülmesi, 1890 yılına kadar dayanmakta olup, 1900 yılında
Filipinlerde 64 Karayukisan’ın olduğu bilinmektedir (Yu-Jose, 1998: 95). Ancak
zamanla bu kişilerin varlığı, Filipinler toplumunu rahatsız etmiş ve 1902 yılında
Filipinlerde kanunlarla Karayukisanların faaliyetleri yasaklanmıştır. Uygulanan
yasağa rağmen hayat kadınlarının sayılarında Birinci Dünya Savaşı’na kadar
azalma görülmemiştir. Çünkü 1900 yılından sonra Filipinlerdeki
Karayukisanların sayısının artışında diğer bölümde değinilecek olan Benguet
yol yapımı etkili olmuştur (Yoshikawa, 1992: 46).
Karayukisanların yanı sıra; inşaat işçileri, tarım işçileri, balıkçılar,
tüccarlar ve oduncular da Filipinlere göç etmişlerdir (Hayase, 2014: 11). İnşaat
işçileri, Benguet yol yapımı inşaatında çalışmak üzere 1903 – 1905 yılları
arasında göç etmişlerdir. Tarım işçileri, adı geçen yol yapımı tamamlandıktan
sonra kenevir yetiştirmek üzere yoğun olarak 1905 yılından sonra Filipinlere
4

Karayukisan (からゆきさん) kelimesi hayat kadını anlamındadır. Ancak tarih içerisinde
Karayuki kelimesi sadece hayat kadınları için kullanılmamış, başlangıçta yani 19.yüzyılda
mevsimlik işçi olarak Japonya’dan ayrılan erkek işçilere de Karayuki denmiştir. İşçi olarak
giden erkeklerin bulunduğu yerlerde zamanla kadınlar çoğaldığından Karayuki kelimesi,
dışarıya giden kadınlar yani hayat kadınları anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Bkz:
Stockwin, Tamura, 1977: 331; Yano, 1980: 225; Wada, 1986: 303; Hiroshi, Hitoshi, 1998:
21.
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gelmişlerdir. Filipinlerdeki balıkçıların faaliyetleri ise, 1900’lü yıllarda
başlamıştır. Japon elçilik raporlarına göre, Filipinlerde 1902 yılında 15, 1903
yılında 45, 1906 yılında da 110 Japon balıkçı bulunmaktaydı. Belirtilen
dönemler, ilk Japon balıkçı göçü dalgası olup, ikinci göç dalgası ise 1920’li
yılların ortasında gerçekleşmiştir (Hashiya, 1986: 142). Çünkü Birinci Dünya
Savaşı’ndan sonra meydana gelen krizle tarım ürünlerinin oranında düşüş
yaşanmış, bu durumdan Manila keneviri ve kauçuk üretimi de etkilenmiştir.
Japon çiftçi sayısında azalma meydan gelirken, balıkçı sayısında da artış
görülmüştür (Adachi, 2011: 347).
Japonların Filipinlere göçleri bazı dönemlerde en üst seviyelere
ulaşmıştır. Japon hükümetinin yapmış olduğu istatistiklere göre bunlardan ilki,
1903 yılından 1904 yılının sonuna kadarki olan dönemdir. Bu dönemde göçlerin
artmasında Amerika’nın Japonlara yönelik Hawaii göçünü yasaklaması ve
Benguet yol yapımı etkili olmuştur. Çünkü Amerika’nın kısıtlaması ile birlikte
bazı göç şirketleri, Filipinleri alternatif olarak görmüşler ve Japon işçileri bu
ülkeye getirmişlerdir (Yu-Jose, 1998: 96; Hayase, 2014: 11).
4. Benguet Yol Yapımı Faciası
Meiji Dönemi’nde Filipinlere göç eden Japonların tam olarak sayısını ve
hangi amaçlarla göç ettiklerini söylemek zordur. Ancak kayıtlara bakıldığında
dönemin sonlarına doğru, özellikle 1903 yılından 1904 yılına kadarki süreçte
Japonların, Filipinlere genel anlamda inşaat işinde çalışmak amacıyla göç
ettikleri görülmektedir (Hayase, 1989: 295). Bu dönemde göç eden Japonlar,
Amerika tarafından yaptırılan Baguio’daki Benguet yol yapımında çalışmak
üzere gelmişlerdir. Filipinlerde işçi gücü az olduğu ve Amerikan hükümetine
göre Filipinliler, fiziken zayıf ve tembel oldukları için yol yapımında dışarıdan
işçiye ihtiyaç duyulmuştur (Hayase, 1986: 75-76). Bundan dolayı yol yapımı
için Rusya, Almanya, Hindistan, Hawaii, Fransa, Meksika, İngiltere, İsveç,
Peru, Çin, Amerika, Japonya vb. olmak üzere toplam 46 ülkeden işçiler
gelmiştir (Hayase, 1986: 78). Yolun yapımına 15 Ocak 1901 tarihinde
başlanmış, inşaat işi 1905 yılının Ocak ayında da sona ermiştir. Her ne kadar yol
yapımı için 46 ülkeden işçiler gelse de çoğunlukla çalışanlar; Japonlar,
Amerikalılar, Filipinliler ve Çinliler olmuştur (Hayase, 1989: 190). Japonlar
1903 yılının Ekim ayından 1904 yılının Mart ayına kadar yol yapımında
çalışmışlardır. Yol yapımı için ilk Japon kafilesi, 16 Ekim 1903 tarihinde 125
kişi olmak üzere Manila’ya ulaşmıştır. İkinci kafilede sayı biraz daha artarak
166 işçi gelmiştir. Fakat Benguet yol yapımı için giden Japon sayısı ile ilgili net
bir bilgi olmamakla birlikte yol yapımında çalışan diğer kişilerin de sayısı tam
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olarak bilinmemektedir (Hayase, 1989: 171). Ancak Japonların ilk gittikleri
tarih olan 1903 yılından yolun yapımının tamamlandığı 1905 yılına kadar
yaklaşık 5000 Japon işçinin çalışmak üzere Filipinlere göç ettiği tahmin
edilmektedir (Hayase, 1985: 511-512).
Japonya’dan yol yapımı için genel anlamda Fukuoka, Hiroshima,
Kumamoto, Wakayama ve Yamaguchi gibi yerlerden çiftçiler gelmişlerdir.
Japonların yapmış oldukları anlaşmaya göre; işçilerin sözleşmesi üç yıllık olup,
çalışma saatleri her gün sabah 6’dan 11’e kadar, öğleden sonra ise 1’den 6’ya
kadar olmak üzere 10 saat olarak belirlenmiştir. Pazar günleri ve Filipinlilerin
resmi tatil günlerinde çalışmak işçinin isteğine bırakılmış, eğer işçi çalışmak
isterse ücretinin ödeneceği belirtilmiştir (Toraji, 1943: 237-238). Ancak ücret
konusunda çalışanlar arasında farklılıklar yaşanmıştır. Çalıştıkları saatlere göre
Japonlar, yol yapımında Filipinliler ve Amerikalılara oranla daha düşük ücret
almışlardır. En yüksek ücreti Amerikalılar alırken, ikinci yüksek ücret ise
Filipinlilere verilmiştir. Japonlar ise üçüncü sırada Çinliler ile aynı ücreti
almıştır (Hayase, 1989: 145). Amerikalılar ile kıyaslandığında, Japonların
sadece aldıkları maaşın değil, yemek için ayrılan bütçenin de az olduğu
görülmektedir. Ancak bu kez Filipinlilerin de aldığı miktar, Japonlar ile aynı
oranda azdır. Amerikalılara aylık yemek için 15 dolar verilirken Filipinliler,
Çinliler ve Japonlara 5 dolar verilmiştir (Hayase, 1989: 153-154). Konaklama
ile ilgili olarak ise anlaşmaya göre; işçilerin kalacak yerleri Beyazlar, Japonlar,
Çinliler ve Filipinliler ayrı ayrı yerlerde olmak üzere işveren tarafından
karşılanmıştır. İşçilerin kaldıkları yerler de bekledikleri gibi güzel ve konforlu
yerler çıkmamıştır. Her bir yerde 100 kişiden fazla kişi bir arada kalmıştır.
Japonlar çatısı akan yerlerde konaklamışlar, ıslak kıyafetleri ve aç bir halde işe
gitmek zorunda kalmışlardır (Hayase, 1898: 163-166). Tüm bu olumsuzluklara
rağmen en zor işler de Japonlara verilmiştir. Bu durumu eleştiren Yoshikawa
Toshiharu, “Amerikalıların, Çinlilerin ve Filipinlilerin yapamadığı zor işlerde,
Japonların kan ve teri bulunmaktadır.” şeklinde ifade eder (Yoshikawa, 1992:
43).
Filipinlere geldikten sonra düşünülenin aksine yol yapım işinin ağır
olması, hayat şartlarının değişmesi, memleket hasreti çekme, olumsuz çalışma
koşulları ve hastalık gibi nedenlerden dolayı işçilerin arasında üç yıllık
sözleşmeyi tamamlayamadan Japonya’ya geri dönenler olmuştur (Hayase, 1989:
137). Bunun yanı sıra yetersiz beslenme, kötü koşullarda konaklama, sağlık
sorunları (dizanteri, tifüs, sıtma ve sinir sistemi hastalığı (beriberi) ), yol
yapımına yönelik teknik hazırlığın yetersiz olması vb. sebeplerden dolayı
hayatını kaybeden çok sayıda Japon işçi de olmuştur (Toraji, 1943: 342-343).
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Özellikle sağlık sorunları yaşayan Japonlar; bulundukları yerde dil sorunu
yaşadıklarından, dertlerini tam anlatamadıklarından ve Filipinlilerin tedavi
yöntemleri farklı olduğu için güvenemediklerinden dolayı hastaneye gitmeyi
çok fazla tercih etmemişlerdir. Hastaneye gitmediklerinden dolayı kayıt altına
alınmadıkları için de, ölen Japon sayısı az zannedilmiştir. Ancak yol yapım
esnasında Japonlardan yaklaşık 700 kişinin hayatını kaybettiği tahmin
edilmektedir (Hayase, 1989: 169). Sadece Japonlar değil, diğer ülkelerin
işçilerinden de, zor şartlarda sağlıksız ortamlarda çalıştıkları için hayatlarını
kaybedenler olmuştur (Hayase, 1989: 75).
Benguet yolunun yapımı 1905 yılının Ocak ayında tamamlanmıştır. Yol
yapımı tamamlandıktan sonra birkaç yüz Japon, Amerika ve Avrupalılarla
kenevir yetiştiren Ōta Kyōzaburō (1876-1917) liderliğinde, Mindanao Adası’na
giderek Davao merkezli Manila kenevirinin ve kauçuğunun üretimine
başlamışlardır (Shin, 1938: 2-3; Hayase, 2014: 13). Kyōzaburō, 1905 yılının
Temmuz ayında yetmiş kişilik Japon çalışanıyla kendi adını taşıyan Manila’nın
ilk ve en büyük kenevir üretimi ile ilgilenen “Ōta Dükkânı”nı açmıştır (Hayase,
1985: 512).
Manila keneviri, gemi halatı yapımında kullanıldığından, dış denizlere
yolculuğun artmasıyla bu ürüne olan ihtiyaç da artmıştır. Talebin artmasıyla
birlikte Japon şirketlerinin sayısında da artış yaşanmış ve bu durum
Filipinlerdeki Japon nüfusunun çoğalmasına neden olmuştur (Adachi, 2011:
345-346). Nitekim kenevir üretimi ile birlikte Japonların Filipinlerdeki nüfusu o
kadar çok artmıştır ki Filipinlerde Manchukuo gibi Davaokuo kelimesi ortaya
çıkmıştır (Hajime, 1990: 40).
Kenevir yetiştiriciliğinin yanı sıra, Benguet yol yapımı tamamlandıktan
sonra Filipinlere çoğunlukla marangozluk işiyle ilgilenen Japonlar göç
etmişlerdir. Filipinliler, Japonlar kadar yetenekli olmadığından ve
Amerikalıların ücretleri de Japonlara kıyasla yüksek olduğundan, Filipinler için
Japon marangozlar cazip hale gelmiştir (Hayase, 2012: 23). Bunun sonucunda
1905 yılında 346, 1909-1912 yılları arasında da 318 kişi marangozluk yapmak
üzere Filipinlere göç etmiştir. Göç edenlerin sayısında artış yaşanmasına rağmen
hiçbir zaman Benguet yol yapımı için göç edenlerin sayısına ulaşılamamıştır
(Hayase, 2012: 11-13).
Sonuç
Japonya ve Filipinler arasındaki ilişkiler, Hideyoshi dönemine kadar
dayanıyor olsa da, ikili ilişkilerin resmi anlamda başlaması, Meiji Dönemi’nde
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Filipinlerin Manila şehrinde Japon elçiliğinin açılması ile gerçekleşmiştir.
Bundan dolayı Filipinler ve Japonya için Meiji Dönemi, hem resmi ilişkilerin
başlaması hem de Japon işçilerin Filipinlere yönelmesi açısından oldukça önem
arz etmektedir. Bu dönemde Filipinlere ilk göç edenler şaşırtıcı bir şekilde
Karayukisanlar, yani hayat kadınları olmuştur. Bu durum Filipinlerdeki Japon
imajını olumsuz anlamda etkilemiş, Japonya tarafından bu kadınların faaliyetleri
küçük düşürücü ve utanç kaynağı olarak görülmüştür. Zamanla da hayat
kadınlarının faaliyetleri yasaklanarak varlıkları ortadan kaldırılmıştır. Ancak
Filipinlerde oluşan olumsuz Japon imajı ortadan kalkmamıştır. Bu durumu
Japonya açısından pek de iyi sonuçlanmayan Benguet yol yapımının da
tetiklediğini söylemek mümkündür. Çünkü yol yapımı için Japonya’dan genel
anlamda vasıfsız işçiler, yani toplumun fakir kesimi göç ettiğinden, Benguet
göçünün Filipinlerdeki Japon imajına olumlu anlamda katkısı olmamış ve
Japonya’nın Batılı ülkelere kıyasla geri kalmışlığını göstermiştir.
Meiji Dönemi’nin bir diğer önemi ise, Japonya’nın Filipinlere yönelik
işgal düşüncesinin bu dönemde yavaş yavaş şekillenmeye başlamasıdır. Bu
konuda dönem entelektüellerin etkisi göz ardı edilemez. Entelektüeller,
Japonya’daki nüfus fazlalığı ve kaynak azlığından dolayı toplumu, Güneydoğu
Asya’ya yönlendirmeye çalışmışlardır. Bu bağlamda düşüncelerinde Filipinlere
de yer verip, Japonya için uygunluğunu dile getirerek, bu ülkenin Japonya’nın
toprağı olması gerektiğini savunmuşlardır. Filipinlerin işgali diğer bir deyişle ele
geçirilmesi gerektiği noktası, aynı zamanda dönemin edebiyat dünyasında da
yerini almıştır. Dönem içerisinde Filipinlerin işgalini içeren siyasi romanların
yayımlanması, bu durumu kanıtlar niteliktedir. Romanlarda, Filipinlerin
özgürlüğüne kavuşmasının altında Japonya’nın işgali işlenmiştir. Romanların,
toplumun ilgisini çekmede kullanılan en etkili araçlardan biri olduğu göz
önünde bulundurulursa, Meiji Dönemi’nden itibaren Japon toplumunda,
Filipinlerin işgal edilmesine yönelik algının oluşturulmaya çalışıldığını ve ikili
ilişkilerin en azından Japonya açısından barışçıl niyetlerle ilerlemediğini
söylemek mümkündür. Sonuç olarak Meiji Dönemi’nde Japonya’nın Filipinlere
yönelik ilgisi entelektüellerle başlamış, Filipinlerdeki devrim hareketiyle birlikte
bölge; yönetimin, devlet adamlarının, siyasi örgütlerin de ilgilendiği yer haline
gelmiştir.
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Öz
Bu araştırmada Yapısal Aile Sistemleri Yaklaşımı’na dayalı olarak
geliştirilen evlilik danışma programının ağır düzeyde zihinsel engelli çocuğu
olan çiftlerin evlilik uyumuna etkisi incelenmiştir. Araştırmada ön test son test
kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu
ağır düzeyde zihinsel engelli çocuğu olan 16 çift oluşturmaktadır. Deney
grubundaki evli çiftlere on oturumdan oluşan Yapısal Aile Sistemleri Yaklaşımı
temelli evlilik danışma programı uygulanmıştır. Uygulama öncesinde ve
sonrasında çiftlerin evlilik uyumlarını ölçmek için Çiftler Uyum Ölçeği ve
çalışma kapsamındaki çiftlerin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla
araştırmacı tarafından hazırlan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Elde edilen
verilerin analizinde, bağımsız gruplarda t-testi ve bağımlı gruplarda t-testi
kullanılmıştır. Verilerin analizi için SPSS 18.0 paket programı kullanılmıştır.
Elde edilen bulgular Yapısal Aile Sistemleri Yaklaşımına dayalı olarak
geliştirilen evlilik danışma programının, ağır düzeyde zihinsel engelli çocuğa
sahip çiftlerin evlilik uyumunu artırdığını ve benzer etkinin izleme testinde de
sürdüğünü göstermiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular ilgili literatür
dahilinde yorumlanmıştır. Sonuç olarak Yapısal Aile Sistemleri Yaklaşımı
temelli evlilik danışma programı, ağır düzeyde zihinsel engelli çocuğa sahip
çiftlerin evlilik uyumlarını arttırmak için kullanılabileceği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Yapısal Aile Sistemleri, Çift, Evlilik Uyumu, Zihinsel
Engel, Evlilik Danışmanlığı.
1

Dr. Öğr. Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü,
gulsah.tura@kocaeli.edu.tr, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0611-7993.

85

Yapısal Aile Sistemleri Yaklaşımına Dayalı Olarak Geliştirilen
Evlilik Danışma Programının Çiftlerin Evlilik Uyumuna Etkis

THE EFFECT OF MARRIAGE COUNSELING PROGRAM DEVELOPED
BASED ON STRUCTURAL FAMILY SYSTEMS APPROACH TO
MARITAL ADJUSTMENT OF COUPLES
Abstract
In this study, the effect of marriage counseling program developed based
on Structural Family Systems Approach on the marital adjustment of couples
with severe mentally handicapped children was examined. experimental design
with pretest-posttest control group is used in the research. The study group
consists of 16 couples with severe mentally handicapped children.
A married counseling program based on the Structural Family Systems
Approach consisting of ten sessions was applied to the married couples in the
experimental group. Before and after the application, the Dyadic Adjustment
Scale was used to measure the marital adjustment of the couples and the
personal information form prepared by the researcher was used to determine
the demographic characteristics of the couples in the study. In the analysis of
the obtained data, t-test was used in independent groups and t-test was used in
dependent groups. SPSS 18.0 software was used for data analysis.
The findings showed that the marital counseling program developed based on
the Structural Family Systems Approach increased the marital adjustment of
couples with severe mentally retarded children and the similar effect continued
in follow up test as well. The findings obtained from the study were interpreted
within the related literature. As a result, it can be said that the marriage
counseling program based on the Structural Family Systems Approach can be
used to increase the marital adjustment of couples with severe mentally
handicapped children.
Keywords: Structural Family System, Couple, Marital Adjustment,
Mental Disability, Marriage Counseling.

Giriş
İnsan yaşamındaki önemli adımlardan biri hiç kuşkusuz evliliktir. Evlilik,
birbirinden farklı iki dünyanın bir araya gelerek yeni bir sistem oluşturdukları
sosyal bir olgudur. Hayatı paylaşmak amacıyla eşleri bir araya getiren evlilik,
aile kurumunu da meşru temellere oturtmaktadır. Sağlıklı ve dengeli bir ailenin
en önemli işaretlerinden biri çiftler arasındaki evlilik uyumudur. Spainer (1976)
tarafından evli çiftler arasındaki gerginliğin ve problemlerin azlığı olarak
tanımlanan evlilik uyumu, bireylerin ve aile üyelerinin sağlık, psikolojik iyilik
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ve yaşam doyumları için çok önemli bir rol oynamaktadır (Scheidler, 2008;
Gülsün, Ak ve Bozkurt, 2009; Şentürk, 2013; Yıldız, 2016; Brandao ve diğ.
2017;). Uyumun sağlanamadığı evlilikler ise bireyleri fiziksel, duygusal ve
sosyal alanlarda olumsuz etkileyebilmektedir. Robles, Slatcher, Trombello ve
McGinn (2014) tarafından gerçekleştirilen bir meta analiz çalışmasında 11
ülkeden 72000’inden fazla evli bireyin incelendiği 126 araştırma ele alınmıştır.
Çalışma sonucunda evlilik kalitesi arttıkça fiziksel sağlığın da arttığı
bildirilmiştir. Evlilik uyumu ve psikolojik özelliklerin incelendiği araştırmalarda
ise evlilik uyumunun, depresyon, kaygı ve somatizasyon ile ilişkili olduğu
görülmüştür (Hanson ve Hanline, 1994; Fisanoğlu, 2007; Düzgün, 2009;
Erdoğan Taycan ve Çepik Kuruoğlu, 2014; Hershkowitz, Dekel, Fridkin ve
Feedman, 2017; Abbas ve diğ., 2019).
Ailede gelişimsel bozukluğa sahip bir üyenin varlığı hem aile içi ilişkileri
hem de bozukluğu olan bireyin gelişim ve sağaltımını karşılıklı olarak
etkileyebilmektedir. Engelli çocuğu olan eşlerle gerçekleştirilen çalışmalar, eşler
arasında düşük evlilik uyumunu göstermektedir (Kazak, 1987; Walker, Manion,
Cloutier ve Johnson, 1992; Toros, 2002; Coşkun ve Akkaş, 2009). Benzer
şekilde zihinsel engelli çocuğa sahip eşlerin, maruz kaldıkları stres nedeniyle
evlilik uyumlarının olumsuz etkilendiğini gösteren çalışmalar da bulunmaktadır
(Sarısoy, 2000; Sarı, Baser ve Turan, 2006). Köksal (2011) zihinsel engelli
çocuğa sahip 200 ebeveyn ile gerçekleştirdikleri araştırmalarında, ebeveynlerin
yaşamlarından algıladıkları stresi yordayan tek değişkenin evlilik uyumu
olduğunu ve evlilik uyumları düştükçe algıladıkları stresin arttığını saptamıştır.
Bu çalışmalar engelli çocuğa sahip olmanın, evlilik üzerine olumsuz etkileri
olduğunu vurgulamaktadır. Dolayısıyla evliliklerde oluşan sorunların
giderilmesi ve engelli çocuğa sahip çiftlerin evlilik uyumlarının arttırılması
uyumlu bireylere ve sağlıklı ailelere zemin hazırlaması açısından önemli hale
gelmektedir.
Birbirlerine ilişkiler aracılığıyla bağlı olan aile üyeleri bireysel
gelişimlerini aileleri arcılığıyla sağlayabildikleri gibi her bir üye de aile içinde
kurduğu etkileşimler yoluyla aile sistemini etkileyebilmektedir. Yapısal Aile
Sistemleri Yaklaşımı’nın (YASY) kurucusu olan Salvador Minuchin, aileleri
anlayabilmek için aile içi etkileşimin belirlenmesi ve bunun üzerine çalışılması
gerektiğini belirterek aileyi bir sistem olarak ele almıştır (Minuchin, 1974).
YASY’ye göre toplumsal sistemin bir alt sistemi olan aile; kendine ait rolleri ve
kuralları olan, sınırlar, güç, hiyerarşi ve koalisyon gibi kavramlarla şekillenen ve
belli bir organizasyona sahip bir yapıdır (Minuchin, 1974, 1981; Aponte ve
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VanDeusen, 1981; Wetchler, 2003; Lee, 2011; Goldenberg ve Goldenberg,
2012). Bir sistem olarak ele alınan ailede, sistemlerin genel özelliği gereği, bir
üyenin davranışı diğer tüm üyelerin davranışlarıyla ilişkilidir (Minuchin, 1974;
Schwartz ve Nichols, 2004). YASY aile sisteminin parçalarının nasıl etkileşime
girdiği, ailede fonksiyonelsiz iletişim kalıplarının nasıl oluştuğu ve ailede
dengenin nasıl sağlandığı üzerine odaklanmaktadır (Bitter, 2014; Gehart, 2016).
Yaklaşımın en önemli kavramları arasında alt sistemler, sınırlar, ittifak, güç ve
aile yapısı bulunmaktadır.
Alt Sistemler. Ailede her birey bir alt sistemi oluşturmaktadır. Aile, alt
sistemler aracılığıyla farklılaşmakta ve işlevlerini yerine getirmektedir
(Minuchin, 1981). Ailedeki her bir birey bir alt sistem olduğu gibi aile üyeleri
arasında kurulan alt sistemler de bulunmaktadır. Alt sistemlerde bireylerin
kendilerine ait rolleri, görevleri ve statüleri vardır ve bireylerin farklı alt
sistemlerdeki rolleri, görevleri ve statüleri farklı olabilir. Çekirdek ailede en
belirgin alt sistemler karı-koca, ebeveyn-çocuk ve kardeş alt sistemleridir
(Sharf, 2010). Minuchin’e göre (1974) aile sistemini oluşturan tüm alt sistemler
iç içe bir yapı sergilemektedir. Bu nedenle bir alt sistemde yaşanan problem
diğer alt sistemleri de kolaylıkla etkileyebilmektedir. Eş alt sistemi iki yetişkinin
bir aile oluşturmak için bir araya gelmesiyle oluşmaktadır ve diğer alt sistemler
açısından merkezi konumdadır. Eş alt-sisteminin, ailenin işlevselliğini sağlamak
amacıyla belirli görevleri bulunmaktadır. Üyeler bu görevleri yerine getirirken
karşılıklı uyum ve tamamlayıcılık becerilerini kullanmaktadırlar (Minuchin,
1974; Minuchin ve Fishman, 1981). Eş alt sisteminde bir takım problemlerin
olduğu ailelerde, sistemler arası sınırlar, alt sistemler ve aile yapısı da kolaylıkla
bozulabilmektedir (MacKinnon, 1989; Brody, Stoneman ve McCoy, 1994).
Dolayısıyla bu alt sistemin güçlü ve sağlıklı kurulması, işlevsel aile için
gereklidir. Eşler birbirlerini tanır, kabul eder, ihtiyaçlarını karşılar ve rollerini
tamamlarlarsa ailenin devamlılığı uzun soluklu olmakta ve işlevsel bir aile
karşımıza çıkmaktadır.
Sınırlar. Ailede sınırlar, psikolojik, duygusal, davranışsal ve ilişkisel
boyutlarda aileyi belirleyen, aileyi diğer ailelerden ayıran ve aile üyelerinin
birbirleriyle olan temasını düzenleyen görünmez çizgilerdir (Gladding, 2011;
Nichols, 2013). Ailede her bir alt sistem, kendi içinde ilişkilerin niteliğini
belirleyen sınırlarla çevrilidir. Ailenin işlevsel olabilmesi için alt sistem
sınırlarının açık ve net olması gerekmektedir. Sınırların nasıl oluşacağını
belirleyen en önemli alt sistem ise eş alt sistemidir (Minuchin, 1974). Eşler
kurdukları dengeli ve uyumlu karı koca ilişkisi ile aile içindeki sınırların da
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belirginleşmesine katkı sağlamaktadırlar. Kısacası işlevsel ailede sınırlar, üyeler
arasındaki ilişkiyi geliştirici nitelikte olmalı, sistemlerin birbirleriyle
etkileşimini olumlu yönde desteklemelidir.
Katı, belirsiz ve belirgin olmak üzere üç tür sınır bulunmaktadır. Katı
sınıra sahip ailelerde üyeler ve alt sistemler birbirlerinden uzaktır. Üyeler
arasında sağlıklı iletişim olmadığı için aile üyeleri birbirlerinden duygusal
olarak kopuktur (Gladding, 2011; White, Klein ve Martin, 2015). Katı sınırlara
sahip ailelerin tam tersine belirsiz sınırlara sahip ailelerde üyeler arasında iç içe
geçmişlik hakimdir. Aile üyelerinde bağımsızlık ve farklılaşma yerine
bağımlılık bulunmaktadır. Belirgin sınırlara sahip ailelerde ise üyeler kendi
bireyselliklerini korur ve ait olma duygusunu yaşarlar. Üyeler arasındaki iletişim
açık ve sağlıklıdır (Rasheed ve diğerleri, 2011; Goldenberg ve Goldenberg,
2012). Herhangi bir problemle karşılaşıldığında üyelerin birbirlerinden yardım
alacaklarını bilmeleri, bireylere güven vermekte ve “biz” duygusunun
oluşumunu desteklemektedir.
İttifak. İttifak, aile sistemi içinde belli bazı işlevleri yüklenmiş bir kişinin
karşısında olmak veya yanında yer almaktır (Minuchin, 1981). Ailelerde en
yaygın ittifak biçimleri “koalisyon” ve “üçgenleşme”dir. Üçgenlerde
ebeveynler, çocuğu kendilerinden taraf olmaya zorlamaktadırlar. Çocuk bir
ebeveynin tarafında olduğunda diğer ebeveyn bunu saldırı ya da ihanet olarak
görebilmektedir (Nazlı, 2016). Anne babası arasında seçim yapmaya zorlandığı
durumlarda kararı ne olursa olsun duygusal yönden olumsuz
etkilenebilmektedir. Koalisyon ise belirli aile üyelerinin ailenin bir üyesine karşı
birleşmesidir. Bu birleşme aynı amacı paylaşan aile üyelerinin diğer aile üye
veya üyelerine karşı olması temelinde olduğu için ailenin bazı üyeleri
koalisyonun dışında kalmaktadır (Marley, 2004; Sharf, 2010). Koalisyonlar, her
ailede belli düzeylerde gerçekleşebilmektedir. Ancak ebeveynin başatlığına bir
tehdit olduğunda veya üyeler arasında ilişki ve iletişimi bozduğunda sorun
yaratabilmektedir (Minuchin, 1974).
Aile Yapısı. Aile yapısı, aile aktifken ortaya çıkan ve aile bireylerinin
etkileşimlerini düzenleyen işlevsel kurallar bütünüdür (Aponte ve Van Deusen,
1981; Gladding, 2011; Nichols, 2013). Ailenin yapısı nasıl kurulduğuna bağlı
olarak aileyi olumlu ya da olumsuz etkileyebilmektedir. Bazı ailelerde yapı, aile
üyelerinin birbirleriyle etkileşimlerini kolaylaştıracak şekilde iyi organize
edilebilmekteyken bazılarında ise aile içi etkileşimleri sağlayacak belirgin bir
yapı kurulamamaktadır (Figley ve Nelson, 1990; Gladding, 2011). İşlevsel
aileler, aile yapısını yeniden yapılayabilecek esnekliğe sahip olduğu için
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yaşamın stresleriyle baş ederek aile bütünlüğünün devamını sağlayacak uyumu
geliştirilebilmektedir (Goldenberg ve Goldenberg, 2012). Aile yapısının
sağlıksız kurulduğu durumlarda ise özellikle eşler iyi organize olamadıkları ve
dengeyi sağlayamadıkları için kriz durumlarını sağlıklı atlatamamaktadır.
Güç. Ailede sorumluluk ve otoritenin hangi bireyde olduğunu, kararların
kim tarafından alınacağını güç belirlemektedir (Sharf, 2010; Lee, 2011). İşlevsel
ailelerde ise anne babaların çocuklarına göre daha fazla güce sahip olması
gerekmektedir. İşlevsel olmayan ailelerde ise aile sistemini oluşturan hiyerarşik
yapılanmada bazı farklılıklar olduğu gözlenmektedir. Anne ve babaların
çocuklarını disipline etmek için yeteri kadar güce sahip olmamalarının yanı sıra
gücün eşlerden birinin üzerinde yoğunlaşması da ailede güç dengesizlikleri
yaratabilmektedir (Aponte ve Van Deusen, 1981; Minuchin, 1981). Sağlıklı
ailelerde eşler gücü dengeli bir şekilde paylaşmakta ve aile sisteminin sağlıklı
devamı için etkili bir şekilde kullanabilmektedirler.
Ailede herhangi bir üyenin engeli, sadece o üyeyi değil, tüm aile
sistemini etkilemektedir (Olkin, 1999). Yaklaşım, aile üyelerinde oluşabilecek
herhangi bir hastalık ya da bozukluk durumunda, oluşan bu hastalık veya
bozukluğa odaklanmak yerine aile sistemindeki fonksiyonel olmayan yapıya
odaklanmaktadır (Minuchin, 1981). Ayrıca yaklaşım, ailenin işlevde bulunma
yolunun sorumluluğunu eşlere vermek üzere planlanmıştır. Dolayısıyla aile
sistemini yeniden yapılandırmak için sadece eşlerin katılımıyla
gerçekleşebilecek çift danışmanlığı da uygulanabilmektedir (Simon, 2015).
Özetle işlevsel aileler, üyeleri arasında uyumun ve bütünlüğün sağlandığı,
sağlıklı iletişim becerilerinin kullanıldığı, sınırların açık, net ve esnek olduğu,
alt sistemlerin (öncelikle ve özellikle eş alt sisteminin) sağlıklı ve dengeli bir
şekilde yapılandığı aileler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yurt dışında gerçekleştirilen çalışmalarda YASY tekniklerinin aile
sistemini yeniden yapılandırmada etkili olduğu belirlenmiştir (Dangel ve
Polster, 1984; Hazelrigg, Cooper ve Borduin, 1987). Becerra ve Michael-Makri
(2012) engelli çocuğa sahip anne ile gerçekleştirdikleri vaka çalışmasında
YASY tekniklerinin anne ve çocuk arasında sağlıklı sınırlar kurulmasına ve aile
içi iletişimin güçlenmesine katkı sağladığını belirtmiştir. Benzer şekilde dikkat
eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuğa sahip eşlerle gerçekleştirilen
YASK temelli programların, ebeveyn çocuk çatışmalarını ve çocuğun
uyumsuzluğunu azalttığı, aile sistemini güçlendirdiği görülmüştür (Barkley,
Guevremont, Anastopoulos ve Fletcher, 1992; Mann, Bourdin, Henggler ve
Blaske, 1990; Szapocznik ve diğ., 1989). Yurt içinde gerçekleştirilen
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çalışmalara bakıldığında ise evlilik uyumuyla ilgili deneysel çalışmalarla
(Baygul, 2015; Kalkan, 2002; Sardoğan ve Karahan, 2005) ve zihinsel engelli
çocuklara sahip ailelerle gerçekleştirilen betimsel çalışmalarla (Avşaroğlu ve
Güleş, 2019; Duran ve Barlas, 2014) karşılaşılmaktadır. Zihinsel engelli çocuğa
sahip ebeveynlerle gerçekleştirilen çalışmaların ise grup rehberliği ve eğitim
programı şeklinde geçekleştiği görülmektedir (Cin ve Kılıç, 2017; Duran, 2014;
Gördeles Beşer ve İnci, 2014; Nuri, 2019). Dolayısıyla zihinsel engelli
çocuklara sahip eşlerin evlilik uyumu üzerine Yapısal Aile Sistemleri Yaklaşımı
temelli bir evlilik danışma programının kullanıldığı bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Bu çerçevede bu çalışmanın engelli çocuğa sahip ebeveynlerin
evlilik uyumlarını arttırmada YASY temelli uygulamaların etkiliğini görme
noktasında önemli olduğu düşünülmektedir.
Sonuç olarak engelli çocuğa sahip eşlerin sağlıklı iletişim kurabilmeleri
ve problemlerine yapıcı çözümler bulabilmeleri başta karı koca alt sisteminin
dengeli kurulmasına ve dolayısıyla eşler arasındaki evlilik uyumunun artmasına
zemin hazırlayacaktır. Eşler arasında uyumun yakalanması ile de sağlıklı ve
uzun ömürlü aile sistemleri gelişecektir. Bu bilgiler ışığında YASY’ye dayalı
olarak geliştirilen aile danışmanlığı programının ağır düzey zihinsel engelli
çocuğa sahip çiftlerin evlilik uyumlarını arttırmada etkili bir program olacağı
düşünülmektedir. Dolayısıyla bu araştırmanın amacı, YASY’ye dayalı olarak
geliştirilen evlilik programının, zihinsel engelli çocuğa sahip eşlerin evlilik
uyumlarına etkisini incelemektir.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı ağır düzeyde zihinsel engelli çocuğa sahip eşlere
verilen Yapısal Aile Sistemleri Yaklaşımı temelli evlilik danışma programının
çiftlerin evlilik uyumları üzerindeki etkililiğini incelemektir. Bu amaçla bu
çalışmada Yapısal Aile Sistemleri Yaklaşımı temelli evlilik danışma
programının evli çiftlerin evlilik uyumlarını arttırmada bir farklılık yaratmakta
mıdır? sorusuna cevap aranmaktadır.
Yöntem
Araştırma Modeli
Bu araştırmada YASY’ye dayalı olarak geliştirilen evlilik programının
zihinsel engelli çocuğa sahip eşlerin evlilik uyumlarını arttırmadaki etkisini
belirlemek amacıyla nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada yarıdeneme modellerinden biri olan eşitlenmemiş kontrol gruplu model
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kullanılmıştır. Yansız atama yoluyla oluşturulmuş deney ve kontrol grubu olmak
üzere iki grubun bulunduğu çalışmada her iki gruba da öntest ve sontest
uygulamaları yapılmıştır. İzleme ölçümü ise sadece deney grubuna
gerçekleştirilmiştir.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubu Kocaeli ilinde yaşayan, çocuğu ağır düzeyde
zihinsel engeli nedeniyle bir özel eğitim merkezine devam eden evli çiftlerden
oluşmaktadır. Araştırmanın amaçları doğrultusunda seçilen çalışma grubu, ağır
zihinsel engelli çocuğa sahip düşük evlilik uyumu olan evli çiftler arasından
deney grubunda 8 erkek ve 8 kadın (16 kişi), kontrol grubunda da 8 erkek ve 8
kadın (16 kişi) olacak şekilde toplam 16 erkek ve 16 kadından (32 kişi)
oluşmaktadır. Deney ve kontrol grubunda yer alan çiftlerin tümü ağır düzeyde
zihinsel engelli çocuğa sahiptir. Ayrıca deney grubundaki çiftlerin biri ağır
düzeyde engelli olmak üzere 5’inin iki çocuğu, 3’ünün 1 çocuğu bulunmaktadır.
Kontrol grubundaki çiftlerin ise 6’sının iki çocuğu, 2’sinin 1 çocuğu
bulunmaktadır. Çalışma grubundaki bireylere ait sosyo-demografik özellikler
Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Çalışma Grubundaki Çiftlerin Sosyo-demografik Özellikleri

Değişkenler
Cinsiyet
Yaş Ortalaması
Evlilik
Yılı Ort.
Eğitim Durumu
Çocuk Sayısı

Deney Grubu
8 Erkek
8 Kadın
42.12 Yıl
13.35 Yıl

Kontrol Grubu
8 Erkek
8 Kadın
44.35 Yıl
14 Yıl

Çalışma Grubu
16 Erkek
16 Kadın
43.23 Yıl
13.67 Yıl

Lise: 6 Kişi
Üniv.:10 Kişi
5 Çift: 2 Çocuklu
3 Çift:
Tek Çocuklu

Lise: 9 Kişi
Üniv.: 7 Kişi
6 Çift:2 Çocuklu
2 Çift:
Tek Çocuklu

Lise: 15 Kişi
Üniv.: 17 Kişi
11Çift: 2 Çocuk
5 Çift:
Tek Çocuklu

Veri Toplama Araçları
Çiftler Uyum Ölçeği (ÇUÖ): Spainer (1976) tarafından evli veya birlikte
yaşayan çiftlerin algıladığı şekliyle ilişkilerinin niteliğini değerlendirmek
amacıyla geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlaması Özkan (1995) tarafından
yapılmıştır. Ölçek 32 maddeden oluşmaktadır. Evet-hayır soruları ve likert
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tipinden oluşan ölçeğin fikir birliği, çift tatmini, çift birlikteliği ve duygulanım
ifadesi olmak üzere toplam dört alt ölçeği bulunmaktadır. Ölçekten alınabilecek
en düşük puan 0, en yüksek puan 151’dir. Türk örneklemde gerçekleştirdikleri
çalışmalarında Fışıloğlu ve Demir (2000) ölçeğin iç tutarlılık katsayısını .90,
yarıya bölme güvenirlilik katsayısını ise .85 olarak belirlemişlerdir. Paralel test
yöntemi ile elde edilen geçerlilik katsayısı ise .82’dir. Ölçekten alınan toplam
puanın yüksekliği, evlilik uyumunun iyi olduğunu işaret etmektedir. Bu
çalışmada ölçeğin toplam puanı kullanılmıştır.
Kişisel Bilgi Formu: Çalışma kapsamındaki çiftlerin demografik
özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Form,
cinsiyet, yaş, eğitim durumu, evlilik yılı ve çocuk sayısını içeren 5 maddeden
oluşmaktadır.
Süreç
Yapısal Aile Sistemleri Yaklaşımı’na ilişkin literatür taraması yapılarak
başlanan deneysel uygulamanın hazırlığına, yurt dışı ve yurt içinde
gerçekleştirilen çalışmalar gözden geçirilerek devam edilmiştir. 90’ar dakikalık
on oturumdan oluşan program eşler arasındaki hatalı yapılanmaları ortadan
kaldırarak işlevsel aile sisteminin oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla
Yapısal Aile Sistemleri Yaklaşımı temel alınarak hazırlanmıştır. Hazırlanan
evlilik programı temel olarak aile sistemine katılmayı, ailenin yapısal haritasını
çıkarmayı, etkileşime odaklanarak bunları değiştirmeyi, işlevsel olmayan
sınırları yeniden çizmeyi, aile içindeki dengeleri değiştirmeyi ve kısır
varsayımları sorgulamayı kapsamaktadır.
Belirlenen hedefler doğrultusunda hazırlanan oturumlar, ilk oturumun
sonrasındaki haftalarda üyelere bir haftalarının nasıl geçtiğinin sorulması, bir
önceki haftanın özetinin yapılması, verilen ödevlerin değerlendirilmesi,
oturumun hedefinin uygulanması, oturumun sonunda özetin yapılması, yeni
ödevlerin verilmesi ve gerekli geribildirimlerin alınması şeklinde
sürdürülmüştür. Programın içeriği aşağıda özetlenmiştir:
Birinci oturumun temel amacı çiftle tanışarak ilk oturumdan başlayarak
içten ve samimi iletişim desteğiyle gerekli güveni oluşturmaya çalışmaktır. Bu
nedenle oluşturulan katılım etkinlikleriyle bu güvenin desteklemesine
odaklanılmıştır. Çiftin programdan beklentileri belirlenerek, uygulanacak olan
programla ilgili gerekli bilgiler verilmiştir. Çiftin evliliğindeki temel
problemleri belirlenmiş ve ortak bir amaç oluşturulmuştur. Bir sonraki oturuma
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kadar verilen ödevleri uygulamaları için üyeler desteklenmiştir. İkinci ve üçüncü
oturumlarda engelli çocuğa sahip olma noktasında eşlerin yaşadıkları güçlükleri
belirlenmiş, duygu, düşünce ve davranışlara odaklanılmıştır. Eşlerin yaşadıkları
güçlükleri somutlaştırmak ve birbirlerini daha net görebilmelerini sağlamak
amacıyla canlandırma tekniklerinden yararlanılmıştır. Her bir oturum ev
ödeviyle sonlandırılmıştır. Dördüncü oturumda aile haritası çıkarılmış, ailedeki
alt sistemler, sınırlar ve ittifaklar belirlenmiştir. Beşinci ve yedinci oturumlar
arasında işlevsel olmayan sınırları yeniden çizme, aile içi koalisyon ve ittifakları
belirleme üzerine çalışılmıştır. Karı koca alt sisteminde belirgin sınırları
yaratmak, eş uyumunu güçlendirmek amacıyla sağlıklı iletişim kalıpları
üzerinde çalışılmıştır. Aile içindeki dengeleri yeniden yapılandırmak için
canlandırma tekniğinden yararlanılmış ve farkındalığı güçlendirmek için ev
ödevleri verilmiştir. Sekizinci ve dokuzuncu oturumlarda çiftin işbirliği ve
uyumu ile evlilik sürecinde karşılaştıkları problemlerinin çözülebileceğine
ilişkin algı ve beceri kazanmaları desteklenmiştir. Aile sisteminde yer alan kısır
varsayımlar sorgulanarak yerlerine alt sistemler arasındaki uyumu destekleyen
becerilerin kazanılmasına odaklanılmıştır. Son oturumda ise çiftin süreçten
kazanımlarına, ilk oturumda belirledikleri amaçlarına ne kadar ulaştıklarına ve
sonlandırmaya ilişkin duygu ve düşüncelerine değinilmiştir.
İşlem
Çalışmaya katılacak çiftleri belirlemek amacıyla Kocaeli ilinde ağır
düzeyde zihinsel engelli çocuğu nedeniyle bir özel rehabilitasyon merkezine
gelen evli çiftlere ulaşılmıştır. Merkeze gelen tüm çiftlere programın içeriği,
amacı ve süreçle ilgili bilgiler verilmesinin ardından, programa katılmak isteyen
gönüllü çiftlerle tanışma ve içeriğin ayrıntılı paylaşımını içeren bir ön görüşme
gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen ön görüşmede gönüllü çiftlere Çiftler Uyum
Ölçeği ve araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu uygulanmıştır.
Eşlerden alınan bilgiler ışığında programa devamlarını engelleyecek şiddet,
madde bağımlılığı vb. gibi özel bir durumlarının olmadığı görülmüştür.
Gerçekleştirilecek çalışmaya düzenli devam konusunda sıkıntı yaşayabilecek
olan ve programın amaçlarıyla kendi beklentileri örtüşmeyen çiftler çalışma
kapsamına alınmamıştır. Deney grubunda 8 evli çift ve kontrol grubunda 8 evli
çift olacak şekilde çalışma grubu belirlenmiştir. Katılım Sözleşmesinin
imzalatıldığı deney grubundaki her bir çift ile ayrı ayrı gerçekleştirilen
uygulamaların her biri 90 dakika sürmüş ve on oturumda tamamlanmıştır.
Deney grubunda yer alan çiftlerin uygulamaları özel bir rehabilitasyon
merkezinde gerçekleştirilmiş, kontrol grubundaki çiftlere ise herhangi bir
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uygulama gerçekleştirilmemiştir. Deney ve kontrol grubuna son
uygulanmasının ardından bir ay sonra izleme testi gerçekleştirilmiştir.

test

İstatistiksel değerlendirme
Verilerin analizinde ilişkili ve ilişkisiz örneklem t-Testi analizi
yapılmıştır. İlişkili örneklem t-Testi uygulamasında ise öntest ve sontest
puanları arasında farkın etki büyüklüğüne bakılmıştır. Veriler SPSS 18.0
programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Bulgular
Deney ve kontrol grubu çiftlerinin ön test, son test ve izleme testi başarı
puanlarına ilişkin betimsel analiz sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Deney ve Kontrol Grubu Betimsel Analiz Sonuçları
Gruplar
Deney Grubu

Ölçümler
Ön test
Son test
İzleme testi

X
5.62
09.67
07.12

s
0.74
4.23
3.24

Kontrol Grubu

Ön test
Son test
İzleme testi

5.82
5.21
3.14

0.16
3.73
1.58

Deney ve kontrol grubunda yer alan çiftlerin Çiftler Uyum Ölçeğinden
aldıkları puan ortalamalarını gösteren Tablo 1 incelendiğinde, deney grubunda
yer alan çiftlerin son test puan ortalamalarının (χ=109.67) öntest puan
ortalamalarından (X=85.62) yüksek olduğu görülmektedir. Kontrol grubunda
öntest ve sontest puan ortalamaları neredeyse birbiriyle aynı iken izleme testinde
deney grubu puan ortalaması öntest puan ortalamasına göre daha yüksek
çıkmıştır (X=107.12).
Deney ve kontrol grubu çiftlerinin ön test başarı puanlarına ilişkin
bağımsız gruplar için t-testi analiz sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.

Deney ve Kontrol Grubu Öntest ve Sontest Puanlarına İlişkin Bulgular
Tablo 2: Deney ve Kontrol Grubu Ön Test ve Sontest Başarı Puanlarına İlişkin tTesti Analiz Sonuçları
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Gruplar
Deney Grubu

Kontrol
Grubu

Ölçümler
Öntest
Ölçümü
Sontest
Ölçümü
Öntest
Ölçümü
Sontest
Ölçümü

N
16

χ͞
85.62

Ss
20.74

16

109.67

14.23

16

105.82

10.16

16

105.21

13.73

t
10.91

p
.000

0.60

.538

Tablo 2’de deney grubunun ön test (X=85.62; Ss=20.74) ve sontest
(X=109.67; Ss=14.23) ortaları arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır (t=10.91;
p<.05). Kontrol grubuna gerçekleştirilen ön test ve son test ölçümlerinde anlamlı
bir farkın olmadığı görülmüştür (t=0.60; p>.05). Bir başka ifade ile deney
grubunda kullanılan çift danışma programının ağır düzeyde zihinsel engelli
çocuğa sahip çiftlerin evlilik uyumunu arttırmada etkili olduğu söylenebilir.
Ayrıca deney grubunda öntest ve sontest puanları arasında ortaya çıkan farkın
etki büyüklülüğü Cohen d değeri ile hesaplanmıştır. Elde edilen etki
büyüklülüğünün (d=2.37) büyük etki büyüklüğüne sahip olduğu söylenebilir.
Deney ve Kontrol Grupları Arasındaki Fark Ortalamalarına İlişkin
Bulgular
Tablo 3: Deney ve Kontrol Gruplarındaki Çiftlerin Fark Ortalamaları
Ölçümler
Deney
Grubu
Kontrol
Grubu

N
16

χ͞
22.93

Ss
7.86

16

.82

4.32

t
9.62

p
.000

Tablo 3’te görüldüğü gibi deney grubundaki çiftlerin ön test ve son test
puan farkı ortalamaları (X=22.93; 7.86) ile kontrol grubundaki çiftlerin ön test
ve son test puan farkı ortalamaları (X= -.82; 4.32) arasındaki farkın anlamlı
olduğu bulunmuştur (t=9.62; p<.001). Deney grubunda ön test ve son test puan
farkları arasındaki artışa karşın kontrol grubunda artış olmamasına dayanarak
geliştirilen Yapısal Aile Sistemleri Yaklaşımı temelli evlilik programının ağır
düzeyde zihinsel engelli çocuğa sahip evli çiftlerin evlilik uyumlarını arttırdığı
ifade edilebilir.
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Deney Grubunun Sontest ve İzleme Testi Puanlarına İlişkin Bulgular
Tablo 4: Deney Grubunun Sontest ve İzleme Testi Puanlarına İlişkin t-Testi Analiz
Sonuçları
Ölçümler

N

χ͞

Ss

Sontest
Ölçümü

16

109.67

14.23

İzlemeTesti
Ölçümü

16

107.12

13.24

t
1.725

p
.090

Tablo 4’te görüldüğü gibi, deney grubunda yer alan çiftlerin ölçek toplam
puanlarının son test ve izleme testi ortalamaları arasında anlamlı bir fark
bulunmamaktadır (t=1.725; p>.05). Bu sonuca dayanarak eşlere uygulanan
programın eşlerin evlilik uyumlarının devamında etkili olduğu söylenebilir.
Sonuç
Deneysel desenin kullanıldığı bu çalışmada ağır düzeyde zihinsel engelli
çocuğa sahip anne babalara Yapısal Aile Sistemleri Yaklaşımı temelli çift
danışma programı uygulanmıştır. Çalışmanın verileri eşitlenmemiş kontrol
gruplu model kullanılarak elde edilmiştir. Deney grubunda yer alan çiftlere
YASY temelli evlilik danışma programı uygulanırken, kontrol grubundaki
çiftlere herhangi bir uygulama gerçekleştirilmemiştir.
Araştırmanın sonuçları YASY temelli çift danışma programının, ağır
düzeyde zihinsel engelli çocuğa sahip çiftlerin evlilik uyumunu artırdığını
göstermektedir. Kontrol grubunda yer alan çiftlerin evlilik uyumlarında anlamlı
bir değişimin olmaması ve deney grubuna uygulanan izleme testinde uygulanan
programın etkililiğinin devam etmesi çalışmanın bulgusunu destekler
niteliktedir. Elde edilen bu sonuç çiftler üzerinde Yapısal Aile Sistemleri
Yaklaşımının etkilerinin incelendiği deneysel çalışmalarla paralellik
göstermektedir (Barkley, Guevremont, Anastopoulos ve Fletcher, 1992; Mann,
Borduin, Henggler ve Blaske, 1990; Szapocznik ve diğ., 1989).
Çiftlerin evlilik uyumlarını arttırmak için gerçekleştirilen evlilik danışma
programlarının etkililiği üzerine yapılan deneysel çalışmaların sonuçlarına
benzer şekilde bu çalışmada da çiftlerin evlilik uyumlarının arttığı ve etkinin
izleme testinde de devam ettiği gözlenmiştir (Baygül, 2015; Kahraman, 2011;
Sardoğan ve Karahan, 2005).
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Bu araştırmada zihinsel engelli çocuğa sahip çiftlerin evlilik uyumlarını
arttırmak amacıyla kullanılan evlilik danışma programı, Yapısal Aile
Danışmanlığı Kuramı temellinde geliştirilmiştir. Deney grubunda yer alan
çiftlerle yürütülen oturumlarda Yapısal Aile Sistemleri Yaklaşımının etkililiği
kanıtlanmış yöntemlerinin kullanılmasının çiftlerin evlilik uyumlarını arttırmada
katkısı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca çiftlerle yürütülen oturumlarda aile
sistemini netleştirmek, alt sistemler arasındaki sınırları görebilmek için
kullanılan aile haritası ve canlandırma tekniklerinin, eşlerin birbirlerini
anlamalarında ve ortak amaç doğrultusunda ilerlemelerinde etkili olduğu
söylenebilir. İkinci oturumdan sonraki oturumlarda canlandırma, ev ödevi
verme, yeniden çerçeveleme, rol değişimi gibi tekniklerden yararlanılmıştır. Bu
tekniklerin çiftlerin problemlerini netleştirmelerinde ve amaçlarına yönelik ortak
adım atmalarında etkili olduğu gözlenmiştir. Bu tekniklerin, zihinsel engelli
çocuğa sahip olan çiftlerin sorunlarının nereden kaynaklandığını anlamalarına,
birbirlerinin ihtiyaç ve isteklerini fark etmelerine, zihinsel engelli çocuklarıyla
ilgili konularda ortak karar alarak birbirlerine destek olmalarına katkı sağladığı
söylenebilir.
Evlilik uyumu ile ilgili literatür incelendiğinde karı koca alt sistemindeki
etkileşimler, ilişki ve rollerde uzlaşabilme, sağlıklı iletişim becerileri kullanma,
net ve açık sınırlara sahip olma gibi faktörlerin evlilik uyumda etkili olduğu
görülmektedir (Kalkan ve Ersanlı, 2009; Segrin, Hanzal ve Domschke, 2009;
Şener ve Terzioğlu, 2008). Bu çalışmada da bu becerileri güçlendirmeye yönelik
uygulamalara yer verilmiştir. Bu kapsamda çiftler arasındaki ilişkide birbirini
anlama, sağlıklı iletişim kurabilme, problemlerine yapıcı çözümler üretebilme
ve dolayısıyla zihinsel engelli çocuklarıyla ilgili konularda da bu becerileri
kullanabilme konusunda farkındalık kazandıkları ifade edilebilir.
Araştırmanın sınırlılıkları arasında çiftlerin ön test puanlarının kontrol
grubuna göre daha düşük olması söylenebilir. Ayrıca araştırmanın diğer
sınırlılıkları çiftlerin evlilik uyum düzeylerinin Çiftler Uyum Ölçeğinin ölçtüğü
niteliklerle sınırlı olması, çocukların çalışma kapsamına alınmaması ve engel
grubunun ağır düzeyde zihinsel engelli çocuğu olan ebeveynlerle sınırlı olması
şeklinde sıralanabilir.
Gelecekte gerçekleştirilecek çalışmalara yönelik olarak, farklı engel
grubundaki çocuklara sahip ebeveynlerle benzer çalışmalar yürütülebilir ve
engelli çocuğa sahip ebeveynlerle gerçekleştirilecek grup danışmanlığı
uygulamaları geliştirilebilir. Farklı evlilik danışmanlığı yaklaşımları kullanılarak
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geliştirilecek programlarla evlilik uyumunda farklı yaklaşımların etkililiği
ölçülebilir.
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Öz
Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin engelli bireylere yönelik
tutumunu ölçmek ve değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma
kapsamında 277 üniversite öğrencisine ulaşılmıştır. Katılımcılara sosyodemografik bilgilerinin ölçüldüğü veri formu ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı
tarafından (2009) “Toplum Özürlülüğü Nasıl Anlıyor?” adlı çalışma için
geliştirilen Özürlülere Yönelik Tutum Ölçeği uygulanmıştır. Özürlülere Yönelik
Tutum Ölçeği 43 maddeden ve altı boyuttan (eğitim ortamları, kişilerarası
ilişkiler, çalışma yaşamı, aile yaşamı, kişisel özellikler, yetkinlik bağımsız
yaşam) oluşmaktadır. Araştırmanın sonucunda engelli bireylere yönelik
üniversite öğrencilerinin olumlu tutuma sahip olduğu sonucuna ulaşılmış olup,
bu tutum sınıf, ailenin gelir düzeyi, engelli arkadaşı olma durumu, toplumda
engelli bireylere yönelik önyargı olduğunu düşünme durumlarına göre
farklılaşmamaktadır. Üniversite öğrencilerinin engellilere yönelik tutumları
diğer bazı değişkenlere göre farklılaşmaktadır. Çalışma kapsamında engelli
bireylere yönelik tutumların geliştirilmesi için toplumsal yaşamın her alanında
koordineli çalışmaların yapılması, toplumda yaşayan bütün yaş aralıklarındaki
bireylere empati yeteneğinin kazandırılması için programların yürütülmesi,
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fırsat eşitliğinin sağlanması için engelli bireylere yönelik pozitif ayrımcılık
içeren hukuki altyapının ve denetimin güçlendirilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Engelli, Üniversite Öğrencileri, Engelli Bireylere
Yönelik Tutum.
EXAMINATION OF ATTITUDES OF UNIVERSITY STUDENTS
TOWARDS PERSON WITH DISABILITIES
Abstract
This research was carried out in order to measure and evaluate the
attitudes of university students toward persons with disabilities. The population
of the study consists of 277 university students. Participants performed data
form, which socio-demographic data was measured with, and Attitudes Scale
toward Persons with Disabilities developed for the research titled “How society
perceives persons with disabilities” by Administration for Disabled People
(2009). Attitudes Scale toward Persons with Disabilities consists of 43
questions and six factors which are education environment, interpersonal
relations, working life, family life, personal characteristics, Competencyindependent living. As a result of the research, it was concluded that university
students have positive attitudes toward persons with disabilities and these
attitudes can be changeable according to its grade, level of income, being friend
with disabilities, thought of prejudice toward the disabled in society. University
students’ attitudes toward persons with disabilities differentiate according to
some variables. It is recommended that in order to improve attitudes toward
persons with disabilities within the scope of the study, coordinated studies
should be done in all areas of communal living, programs should be performed
to gain ability for empathy toward persons with disabilities who are in all age
ranges living in society, and legal infrastructure supervision containing positive
discrimination toward persons with disabilities should be done in order to
provide equal opportunities.
Keywords: Disabled, University Students, Attitudes towards Persons with
Disabilities.
Giriş
Engellilik; bireyin sağlık durumu ile kişisel ve çevresel faktörleri
arasındaki etkileşimin negatif yönlerini ön plana çıkaran, toplumsal katılımı
kısıtlayan ve aktiviteleri sınırlayan bir olgudur (WHO, 2014: 3). Bir başka
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tanımlamaya göre ise engellilik kavramı, yeteneklerin kısıtlı ya da noksan
olmasını ifade etmektedir. Hastalık ve engellilik hali birbirine yakın iki
kavramdır. Hastalık halinin iyileşme ya da ölümle sonuçlanan geçici bir durum,
engellilik halinin ise kronik bir durum olması yönüyle bu iki kavram birbirinden
ayrılmaktadır (Whyte ve Ingstad, 1995: 3).
Engelli bireyler genellikle tarihsel süreç içinde toplumda ötekileştirilen
dezavantajlı gruplar arasında yer almıştır. Toplumun olumsuz tutum ve
davranışları engelli bireylerin yaşamlarını daha da güç durumda bırakarak
toplumun dışına itilmelerine neden olmuştur (Buz ve Karabulut, 2015: 27).
Bilhassa Sanayi Devrimi engelli bireylerin yeni zorluklarla karşılaşmasında bir
dönüm noktası olmuştur. Söz konusu bu dönemde engelli-yoksul bireyler
kategorileştirilerek olumsuz şartlarda yaşamaya zorlanmış ve sayıları gittikçe
artmıştır. Sanayi Devrimi’nden itibaren üretimin fabrikalarda gerçekleştirilmesi
ile birlikte emeğin ücreti yükselmiş olup, engellilerin üretime katkı
sağlayabilecek olmalarına karşın engellerinden dolayı işgücü piyasasından da
dışlanmıştır (Özgökçeler, 2012: 268). 1970’li yıllarda gündeme gelmeye
başlayan engelli hakları günümüzde sosyal dışlanma ile birlikte ele alınmakta
olup, engelli bireylerin toplumsal katılımının sağlanmasına yönelik çeşitli
politikalar hayata geçirilmektedir (Çaha, 2016: 124).
Engellilik, engelli birey ve aile çevresi olmak üzere bir bütün olarak ele
alındığında nüfusun önemli bir kısmını doğrudan ilgilendirmektedir. Başka bir
deyişle engellilik toplumun tamamını etkileyen bir sorun olabilmektedir (Ünal
ve Yıldız, 2017: 344). Dünya Sağlık Örgütü’nün 2014 yılındaki raporunda,
dünyada bir milyardan fazla engelli bireyin olduğu ve bu rakamın dünya
nüfusunun yaklaşık %15'ni oluşturduğu görülmektedir. Dünya ölçeğinde
nüfusun yaşlanması ve kronik hastalıkların artmasına bağlı olarak engellilik
daha da yaygınlaşmaktadır. Düşük gelirli ülkelerde engellilik oranları yüksek
gelirli ülkelerle kıyaslandığında daha yüksektir. Aynı zamanda engellilik
kadınları, yaşlı bireyleri ve yoksul bireyleri daha fazla etkilemektedir (WHO,
2014: 1). Ülkemizde ise engellilik oranı 2002 yılı istatistiki verilerine göre
%12,3’tür (TÜİK, 2020).
Bireye atfedilen ve onun bir psikolojik objeye yönelik duygu, düşünce ve
davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturma eğilimi ‘tutum’ olarak ifade
edilmektedir (Çöllü ve Öztürk, 2006: 377). Tutumlar günlük yaşantımızda
büyük ölçüde eylemlerimizi ortaya koymadan önceki niyetlerimizi ifade etme
yönünden güçlü bir etkiye sahiptir (Eroğlu, 2013: 128). Aynı durumlar
karşısında farklılaşabilen söz konusu bu tutumlar engelli bireylere yönelik
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olarak da şekillenebilmektedir. Engelli bireylere yönelik tutumların olumsuz
olması durumunda, engelli bireylerin yaşama ilişkin hedeflerine erişmelerinde
ve rollerini gerçekleştirmelerinde ciddi bir engel oluşturmaktadır (Antonak ve
Livneh, 2000: 211). Aynı zamanda yetersizliği olan engelli bireylere yönelik
tutumlar, engelli bireylerin bütün ekonomik ve toplumsal yaşamlarını
etkileyebilmektedir (Şenel, 1996: 69).
Sosyal hayatta tutumlar duygusal, bilişsel ve davranışsal olmak üzere üç
unsurdan oluşmaktadır. Bunlardan duygusal unsur; bir tutumun duygusal
kısmını, bilişsel unsur; fikirler, inançlar ve görüşleri ifade eder. Davranışsal
unsur ise; bir bireyin herhangi bir konuyla etkileşimde bulunmaya yönelik
istekliliğini ve bunu gerçekleştirme tarzını tanımlamaktadır. Engelli bireylere
yönelik tutumun belirlenmesinde tutumların söz konusu bu üç bileşeninin iyi
anlaşılması önemlidir. Bununla birlikte tutumlar ve davranışlar arasındaki
ilişkinin oldukça karmaşık olduğu ve tutumların sadece davranışların küçük bir
parçasını açıkladığı da göz ardı edilmemelidir (Maurya ve Parasar, 2017: 138139).
Engellilik sadece fiziksel ve ruhsal yönüyle ele alınmayıp, aynı zamanda
sosyal yönüyle de değerlendirilmelidir. Sosyal bir olgu olarak ele alındığında
engelli birey ile engelli olmayan birey arasında, engelli bireyin sahip olduğu
bedensel ve ruhsal bazı dezavantajlarının dışında bir farklılığın olmadığı
düşüncesinin yaygınlaştırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Fakat toplumda var
olan farklılık temelli tutumu oluşturan unsurlar genellikle engelli bireylerin
toplumsal yaşamda göz ardı edilmeleri ve engelli bireylere yönelik farkındalık
düzeyinin düşük olmasına bağlanmaktadır (Burcu, 2015: 11). Gerek teknolojinin
gelişmesi gerekse sağlık ve insan tanımlamalarındaki genişleme ve insan
haklarının gündeme gelmesi, engelli bireylerin toplumdaki konumunu yeniden
şekillendirmiştir. Engelli bireylerin söz konusu bu toplumsal konumları
ülkelerin gelişmişlik düzeyi, uygulanan sosyo-ekonomik politikalar ve engelli
bireylere yönelik farkındalık düzeyleri gibi faktörlerden etkilenmektedir (Güven
Karahan ve Kuru, 2015: 37).
Engelli bireylere yönelik olumsuz tutumlar engellilere yönelik fırsat
eşitliğinin sağlanmasında büyük bir engel oluşturmaktadır. Tutumların
geliştirilmesine yönelik programlar ülkeler ve kuruluşlar tarafından hayata
geçirilmektedir. Buna rağmen çoğu engelli birey insan haklarına erişimde hala
olumsuz tutumlardan kaynaklanan engellerle karşılaşmaya devam etmektedir
(Fisher ve Purcal, 2017: 161). Hak eşitliği ilkesi üzerine inşa edilen insan
hakları hukuku, evrensel olup, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin herkes için
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geçerlidir. Dolayısıyla bireylerin hak ve özgürlüklerine erişimini zorlaştıran
yahut kısıtlayan engellerin olabildiğince kaldırılması zaruridir. Toplumda
yaşayan bireyler arasında fırsat eşitliğini ciddi anlamda sekteye uğratan
olguların temelinde ise ayrımcılık gelmektedir (Kolat, 2009: 13-14). Bireyin
sahip olduğu fiziksel fonksiyonlarındaki bozukluk ile bunların hareket yeteneği
üzerinde meydana getirdiği eksiklik ve güçlükler, bireyi içinde yaşadığı
toplumdaki diğer bireylerden farklı kılabilmektedir. Her türlü ayrımcılığın
temelini oluşturan farklı olmak engelli bireyin toplumdan uzaklaşmasına neden
olabilmektedir. Engelli bireylere yönelik toplumsal yapıda hak temelinde
eşitliğin sağlanamaması ise genellikle toplumsal destek düzeyinin düşük olması
ile dışlayıcı tutum ve davranışlardan kaynaklanabilmektedir (Yetim, 2014: 5).
Birey ve gruplar arasında kurulacak ilişkilerin temelini tutumlar
oluşturmakta olup, engelli bireylere yönelik toplumda gelişen söz konusu bu
tutumların değiştirilmesi için genellikle davranışların değiştirilmesi iyi bir yol
gibi gözükebilmektedir. Fakat tutumların değiştirilmesinin kolay bir süreç
olmadığı, oldukça karmaşık ve zorlu bir süreç olduğu göz önünde
bulundurulmalıdır. Engelli bireylere yönelik tutumların geliştirilmesi için engelli
bireylerin hakları, önyargılı ve ötekileştiren yaklaşımlar yerine daha eşitlikçi
yaklaşım, engelli bireyin sahip oldukları bilgi, beceri ve yetenekleri gerçeklikten
hareket edilerek değerlendirilmelidir (Tasa ve Mamatoğlu, 2018: 13).
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin engelli bireylere yönelik
tutumlarının belirlenmesi ve sosyo-demografik özelliklerin engelli bireylere
yönelik tutumları üzerinde etkili olup olmadığının ortaya konulması
amaçlanmıştır. Alanyazın taramasında engelli bireylere yönelik tutumla ilgili
çalışmaların sınırlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla elde edilecek
bulguların engelli bireylere yönelik tutumların geliştirilmesi ile ilgili hayata
geçirilecek politikalara katkı sağlayabilmesi bakımından önemli olduğu
düşünülmektedir.
Engellilik insani bir durum olup, hemen hemen herkes yaşamının
herhangi bir noktasında geçici veya kalıcı olarak birtakım fiziksel ve ruhsal
anlamda yetersizlikler yaşayabilmektedir. Özellikle uzun bir yaşam sürecini
deneyimleyen yaşlıların yaşa bağlı olarak çeşitli yetersizliklerle karşılaşmaları
daha da muhtemeldir (WHO, 2011: 7). Bu anlamda geleceğimizin teminatı olan
gençlerin engellilere yönelik tutumları ileride belirlenecek politika
uygulamalarına yön verecek ve toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecektir. Bunun
için çalışmada üniversite öğrencilerinin engelli bireylere yönelik tutumlarının
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda “üniversite öğrencilerinin engelli
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bireylere yönelik tutumları yaş, cinsiyet, sınıf, ailenin geliri, en uzun yaşanılan
yer, aile, akraba ve yakın çevrede engelli birey olma durumu ve varsa yakınlık
derecesi, engelli arkadaşı olma durumu, engelli bireylerin diğer bireyler gibi
aynı okul/sınıfta eğitim görmeleri gerektiği ile toplumda engelli bireylere
yönelik ön yargıların olup olmama durumlarına göre farklılaşmakta mıdır?”
sorularına cevap aranmıştır.
1.Gereç ve Yöntem
1.1.Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin engelli bireylere yönelik
tutumlarını belirlemek ve sosyo-demografik özelliklerin engelli bireylere
yönelik tutum üzerinde etkili olup olmadığını ortaya koymaktadır.
1.2.Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Çalışmanın evrenini, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
bünyesindeki Orman Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır.
Araştırmada örneklem seçilmemiş ve bütün evrene (400) ulaşılmaya
çalışılmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı 20 Mayıs- 24 Mayıs
2019 tarihleri arasında araştırmaya katılmaya gönüllü olan öğrenciler ile
gerçekleştirilmiş olup toplam 277 adet kullanılabilir anket elde edilmiştir.
1.3.Veri Toplama Aracı
Araştırmada öğrencilerin engelli bireylere yönelik tutumları ve bu
tutumların sosyo-demografik özelliklerini ölçmek için araştırmacılar tarafından
literatür bilgisi (Çakırer Çalbayram vd., 2018; Ünal ve Yıldız, 2017; Şahin ve
Bekir, 2016) dahilinde hazırlanan yaş, cinsiyet, sınıf, aile geliri, yaşanılan en
uzun yer, engelli yakını olma durumu gibi 10 sorudan oluşan kişisel bilgi formu
kullanılmıştır. Öğrencilerin engellilere yönelik tutumlarını ölçmek için ise
ÖZİDA (T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı) tarafından (2009)
“Toplum Özürlülüğü Nasıl Anlıyor?’’ adlı çalışma için geliştirilen “Özürlülere
Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Özürlülere Yönelik Tutum Ölçeği, 43
maddeden ve altı faktörden (eğitim ortamları, kişilerarası ilişkiler, çalışma
yaşamı, aile yaşamı, kişisel özellikler, yetkinlik bağımsız yaşam) oluşmaktadır.
Özürlülere Yönelik Tutum Ölçeği’nde bazı maddeler olumlu, bazı maddeler ise
olumsuz tutum ifadelerinden oluşmaktadır. Ölçekteki maddelerin beşi tutumun
duygu, dördü davranış, diğerleri ise düşünce ve inanç boyutunu içeren
maddelerdir. Ölçek beşli likert tipi olarak hazırlanmış olup, ölçekte ifadeler
“tamamen katılıyorum” (5), “katılıyorum” (4), “kararsızım” (3), “katılmıyorum”
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(2) “kesinlikle katılmıyorum” (1) şeklinde puanlanırken, ölçekteki olumsuz
maddeler ters çevrilerek puanlanmaktadır.
1.4.Verilerin Analizi
Verilerin analizi SPSS 22 programı ile %95 güven düzeyinde yapılmıştır.
Ölçek puanları normal dağılım göstermiştir ve analizlerde parametrik olan test
teknikleri kullanılmıştır. Buna göre “Özürlüye Yönelik Tutum Ölçeği” ve alt
boyut puanlarının demografik değişkenlere göre farklılık gösterme durumu
parametrik olan test tekniklerinden t ve ANOVA testleri ile analiz edilmiştir.
2.BULGULAR
Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin bulgular
Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. Öğrencilerin Demografik Özellikleri
n
Cinsiyet

Sınıf

%

Kadın

106 38,3%

Erkek

171 61,7%

1.Sınıf

72

26,0%

2.Sınıf

58

20,9%

3.Sınıf

66

23,8%

4.Sınıf

81

29,2%

Geliri Giderden
47 17,0%
Az
Geliri Gidere
159 57,4%
Eşit
Geliri Giderden
71 25,6%
Fazla

Ailenin Gelir Durumu

En Uzun Süre Yaşanılan Yer

İl

148 53,4%

İlçe

90

32,5%

Köy/Kasaba

39

14,1%

Tablo 1’de araştırmaya katılan üniversite öğrencileri 18-25 yaş aralığında
olup, %61,7’si erkek, %29,2’si 4.sınıf, %57,4’ünün ailesinin geliri giderine eşit,
%53,4’ünün en uzun süre yaşadığı yer ildir.
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Tablo 2. Engelli Bireylerle İlgili Bulgular

Aile, Akraba ya da Yakın Çevrede Engelli Birey Olma
Durumu

Engelli Bireyin Olması Durumunda Yakınlık Derecesi

n

%

Evet

88

31,8%

Hayır

189 68,2%

Hala

7

8,0%

Baba

1

1,1%

Kuzen

30

34,1%

Aile dostu

24

27,3%

Komşu

10

11,4%

Kardeş

5

5,7%

Teyze

3

3,4%

Dayı

3

3,4%

Anneannem

2

2,3%

Dede

1

1,1%

Amca

2

2,3%

Evet

104 37,5%

Hayır

173 62,5%

Engelli Bireylerin Diğer Bireyler ile Aynı Okul/Sınıfta Eğitim Evet
Görmesi Gerektiğini Düşünme Durumu
Hayır

218 78,7%

Engelli Arkadaşı Olma Durumu

Toplumda Engelli Bireylere Yönelik Ön Yargı Olma Durumu

59

21,3%

Evet

225 81,2%

Hayır

52

18,8%

Tablo 2’de öğrencilerin aile, akraba ya da yakın çevresinde engelli birey
olanların oranı %31,8; yakınlık derecesi kuzen olanların oranı %34,1; engelli
arkadaşı olanların oranı %37,5; engelli bireylerin diğer bireyler ile aynı
okul/sınıfta eğitim görmesi gerektiğini düşünenlerin oranı %78,7; toplumda
engelli bireylere yönelik ön yargı olduğunu düşünenlerin oranı %81,2’dir.
Tablo 3. Engelliye Yönelik Tutum Ölçeği ve Alt Boyut Puanlarına Ait Betimsel
İstatistikler

Eğitim
Ortamı

n

Minimu
m

Maximu
m

Ortalam
a

ss

Çarpıklı
k

Basıklı
k

Cronbach’
s Alpha

27
7

7,00

15,00

13,67

1,81

-1,523

1,963

,504
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Kişileraras
ı İlişkiler
Çalışma
Yaşamı
Aile
Yaşamı
Kişisel
Özellikler
YetkinlikBağımsız
Yaşam
Engelliye
Yönelik
Tutum
Ölçeği

27
7
27
7
27
7
27
7

19,00

42,00

35,25

5,48

-0,787

-0,301

,754

20,00

45,00

37,30

6,09

-0,646

-0,422

,786

3,00

15,00

10,96

2,60

-0,185

-0,438

,564

15,00

35,00

29,30

4,81

-0,818

0,127

,754

27
7

23,00

60,00

50,48

7,49

-0,822

0,389

,831

27
7

113,00

211,00

176,96

23,7
9

-0,636

-0,534

,935

Tablo 3’te katılımcıların eğitim ortamı puanları ortalaması 13,67±1,81;
kişilerarası ilişkiler puanları ortalaması 35,25±5,48; çalışma yaşamı puanları
ortalaması 37,30±6,09; aile yaşamı puanları ortalaması 10,96±2,60; kişisel
özellikler puanları ortalaması 29,30±4,81; yetkinlik-bağımsız yaşam puanları
ortalaması 50,48±7,49; engelliye yönelik tutum puanları ortalaması
176,96±23,79’dur. Güvenirlik testine göre eğitim ortamı ve aile yaşamı
boyutlarının güvenirliği düşüktür. Kişilerarası ilişkiler, çalışma yaşamı ve kişisel
özellikler boyutlarının güvenirliği oldukça yüksektir. Yetkinlik-bağımsız yaşam
boyutu ve engelliye yönelik tutum ölçeğinin güvenirliği çok yüksektir.
Tablo 4. Engelliye Yönelik Tutum Ölçeği ve Alt Boyut Puanlarının Cinsiyet
Açısından İncelenmesi
Cinsiyet
Eğitim Ortamı

Kişilerarası İlişkiler

Çalışma Yaşamı

Aile Yaşamı
Kişisel Özellikler

n

Ortalama

ss

Kadın

106

14,10

1,49

Erkek

171

13,40

1,95

Kadın

106

35,79

5,41

Erkek

171

34,92

5,51

Kadın

106

38,33

5,64

Erkek

171

36,66

6,28

Kadın

106

11,42

2,48

Erkek

171

10,67

2,64

Kadın

106

29,73

4,20

113

t

p

3,176

,002*

1,293

,197

2,233

,026*

2,377

,018*

1,163

,246
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Yetkinlik-Bağımsız Yaşam

Engelliye Yönelik Tutum Ölçeği

Erkek

171

29,04

5,15

Kadın

106

51,75

7,54

Erkek

171

49,69

7,37

Kadın

106

181,13

22,34

Erkek

171

174,37

24,35

2,246

,025*

2,316

,021*

*p<0,05 anlamlı fark var, p>0,05 anlamlı fark yok; t testi

Tablo 4’te engelliye yönelik tutum ölçeği ve alt boyutlarının cinsiyet
açısından farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi amacıyla bağımsız gruplar t
testi yapılmıştır. Üniversite öğrencilerinin engelli bireylere yönelik tutumlarının
cinsiyet değişkenine göre ölçeğin “eğitim ortamı” (p<0,05), “çalışma yaşamı”
(p<0,05), “aile yaşamı” (p<0,05) ve “yetkinlik-bağımsız yaşam” (p<0,05) alt
boyutları ile “engelliye yönelik tutum ölçeği” (p<0,05) arasında anlamlı fark
bulunmaktadır. Buna göre kadınların engelliye yönelik tutumlarında puan
ortalamaları en yüksek iken, erkeklerin puan ortalamaları en düşüktür.
Üniversite öğrencilerinin engelliye yönelik tutumlarında cinsiyet
değişkenine göre ölçeğin “kişilerarası ilişkiler” (p<0,05) ve “kişisel özellikler”
(p<0,05) alt boyutlarında anlamlı fark bulunmamaktadır. Cinsiyete göre
kişilerarası ilişkiler ve kişisel özelliklere yönelik tutumlar değişmemektedir.
Tablo 5. Engelliye Yönelik Tutum Ölçeği ve Alt Boyut Puanlarının Sınıf Açısından
İncelenmesi
n

Ortalama

ss

1.Sınıf

72

13,90

1,48

2.Sınıf

58

13,29

2,07

3.Sınıf

66

13,83

1,72

4.Sınıf

81

13,60

1,93

1.Sınıf

72

35,33

5,45

2.Sınıf

58

34,17

5,79

3.Sınıf

66

35,02

5,78

4.Sınıf

81

36,15

4,94

1.Sınıf

72

37,25

5,96

2.Sınıf

58

35,59

7,06

3.Sınıf

66

38,15

5,29

Sınıf

Eğitim Ortamı

Kişilerarası İlişkiler

Çalışma Yaşamı

114
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p

1,452

,228

1,529

,207

2,234

,085
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Aile Yaşamı

Kişisel Özellikler

Yetkinlik-Bağımsız Yaşam

Engelliye Yönelik Tutum Ölçeği

4.Sınıf

81

37,88

5,93

1.Sınıf

72

11,43

2,28

2.Sınıf

58

10,59

2,51

3.Sınıf

66

10,73

2,87

4.Sınıf

81

10,99

2,68

1.Sınıf

72

29,67

4,90

2.Sınıf

58

28,52

5,04

3.Sınıf

66

29,50

4,79

4.Sınıf

81

29,37

4,61

1.Sınıf

72

51,40

6,84

2.Sınıf

58

48,66

8,84

3.Sınıf

66

50,80

7,37

4.Sınıf

81

50,70

6,98

1.Sınıf

72

178,99

23,46

2.Sınıf

58

170,81

26,24

3.Sınıf

66

178,03

22,98

4.Sınıf

81

178,69

22,57

1,369

,253

0,693

,557

1,587

,193

1,665

,175

*p<0,05 anlamlı fark var, p>0,05 anlamlı fark yok; ANOVA testi

Tablo 5’te engelliye yönelik tutum ölçeği ve alt boyutlarının sınıf
açısından anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi amacıyla
ANOVA testi yapılmıştır. Üniversite öğrencilerinin engelli bireylere yönelik
tutumlarının sınıf değişkenine göre ölçeğin “eğitim ortamı” (p>0,05), “kişiler
arası ilişkiler” (p>0,05), “çalışma yaşamı” (p>0,05), “aile yaşamı” (p>0,05),
“kişisel özellikler” (p>0,05), “yetkinlik-bağımsız yaşam” (p>0,05) alt boyutları
ve “engelliye yönelik tutum ölçeği” (p>0,05) arasında anlamlı fark
bulunmamaktadır. Buna göre üniversite öğrencilerinin engelliye yönelik
tutumları sınıf değişkenine göre değişmemektedir.
Tablo 6. Engelliye Yönelik Tutum Ölçeği ve Alt Boyut Puanlarının Ailenin Gelir
Durumu Açısından İncelenmesi
n

Ortalama

ss

Geliri Giderden Az

47

13,34

2,21

Geliri Gidere Eşit

159

13,71

1,75

Ailenin Gelir Durumu
Eğitim Ortamı

115
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p

1,007 ,367
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Kişilerarası İlişkiler

Çalışma Yaşamı

Aile Yaşamı

Kişisel Özellikler

Yetkinlik-Bağımsız Yaşam

Geliri Giderden
Fazla

71

13,80

1,65

Geliri Giderden Az

47

34,34

6,30

Geliri Gidere Eşit

159

35,14

5,45

Geliri Giderden
Fazla

71

36,10

4,89

Geliri Giderden Az

47

36,62

5,62

Geliri Gidere Eşit

159

37,25

6,38

Geliri Giderden
Fazla

71

37,86

5,74

Geliri Giderden Az

47

11,09

2,82

Geliri Gidere Eşit

159

10,77

2,59

Geliri Giderden
Fazla

71

11,28

2,48

Geliri Giderden Az

47

28,89

4,75

Geliri Gidere Eşit

159

29,46

4,74

Geliri Giderden
Fazla

71

29,21

5,05

Geliri Giderden Az

47

50,04

7,67

Geliri Gidere Eşit

159

50,21

7,70

Geliri Giderden
Fazla

71

51,37

6,89

Geliri Giderden Az

47

174,32

23,63

159

176,55

24,29 0,755 ,471

71

179,62

22,82

Engelliye Yönelik Tutum Ölçeği Geliri Gidere Eşit
Geliri Giderden
Fazla

1,536 ,217

0,598 ,551

1,005 ,367

0,265 ,767

0,676 ,510

*p<0,05 anlamlı fark var, p>0,05 anlamlı fark yok; ANOVA testi

Tablo 6’da engelliye yönelik tutum ölçeği ve alt boyutlarının ailenin gelir
durumuna göre anlamlı farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi amacıyla
ANOVA testi yapılmıştır. Üniversite öğrencilerinin engelli bireylere yönelik
tutumlarının ailenin gelir durumuna göre ölçeğin “eğitim ortamı” (p>0,05),
“kişiler arası ilişkiler” (p>0,05), “çalışma yaşamı” (p>0,05), “aile yaşamı”
(p>0,05), “kişisel özellikler” (p>0,05), “yetkinlik-bağımsız yaşam” (p>0,05) alt
boyutları ve “engelliye yönelik tutum ölçeği” (p>0,05) arasında anlamlı
farklılaşma bulunmamaktadır. Buna göre üniversite öğrencilerinin engelliye
yönelik tutumları ailenin gelir durumuna göre değişmemektedir.
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Tablo 7. Engelliye Yönelik Tutum Ölçeği ve Alt Boyut Puanlarının En Uzun Süre
Yaşanılan Yer Açısından İncelenmesi
n

Ortalama

ss

İl

148

13,74

1,69

İlçe

90

13,61

1,86

Köy/Kasaba

39

13,56

2,16

İl

148

35,29

5,36

İlçe

90

35,42

5,27

Köy/Kasaba

39

34,72

6,43

İl

148

37,41

5,93

İlçe

90

37,27

6,22

Köy/Kasaba

39

36,95

6,54

İl

148

10,89

2,57

İlçe

90

11,03

2,62

Köy/Kasaba

39

11,05

2,73

İl

148

29,37

5,21

İlçe

90

29,28

4,08

Köy/Kasaba

39

29,08

4,90

İl

148

50,47

7,13

İlçe

90

50,68

7,54

Köy/Kasaba

39

50,08

8,78

İl

148

177,16

23,75

İlçe

90

177,29

22,77

Köy/Kasaba

39

175,44

26,69

En Uzun Süre Yaşanılan Yer
Eğitim Ortamı

Kişilerarası İlişkiler

Çalışma Yaşamı

Aile Yaşamı

Kişisel Özellikler

Yetkinlik-Bağımsız Yaşam

Engelliye Yönelik Tutum Ölçeği

F

p

,212

,809

,231

,794

,091

,913

,120

,887

,059

,943

,088

,916

,093

,911

*p<0,05 anlamlı fark var, p>0,05 anlamlı fark yok; ANOVA testi

Tablo 7’de engelliye yönelik tutum ölçeği ve alt boyutlarının uzun süre
yaşanılan yer açısından farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi amacıyla
ANOVA testi yapılmıştır. Üniversite öğrencilerinin engelli bireylere yönelik
tutumlarının en uzun süre yaşanılan yere göre ölçeğin “eğitim ortamı” (p>0,05),
“kişiler arası ilişkiler” (p>0,05), “çalışma yaşamı” (p>0,05), “aile yaşamı”
(p>0,05), “kişisel özellikler” (p>0,05), “yetkinlik-bağımsız yaşam” (p>0,05) alt
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boyutları ve “engelliye yönelik tutum ölçeği” (p>0,05) arasında anlamlı fark
bulunmamaktadır.
Tablo 8. Engelliye Yönelik Tutum Ölçeği ve Alt Boyut Puanlarının Aile, Akraba ya
da Yakın Çevrede Engelli Birey Olma Durumu Açısından İncelenmesi
Aile, Akraba ya da Yakın Çevrede Engelli Birey
Olma Durumu
Eğitim Ortamı

Kişilerarası İlişkiler

Çalışma Yaşamı

Aile Yaşamı

Kişisel Özellikler

Yetkinlik-Bağımsız Yaşam

Engelliye Yönelik Tutum Ölçeği

n

Ortalama

ss

Evet

88

13,86

1,87

Hayır

189

13,58

1,78

Evet

88

36,39

5,06

Hayır

189

34,72

5,60

Evet

88

38,34

5,72

Hayır

189

36,81

6,21

Evet

88

11,23

2,47

Hayır

189

10,83

2,66

Evet

88

29,85

4,74

Hayır

189

29,04

4,83

Evet

88

51,94

7,05

Hayır

189

49,80

7,61

Evet

88

181,61

21,71

Hayır

189

174,79

24,45

t

p

1,205

,229

2,370 ,018*

1,951

,052

1,182

,238

1,306

,193

2,234 ,026*

2,237 ,026*

*p<0,05 anlamlı fark var, p>0,05 anlamlı fark yok; t testi

Tablo 8’de engelliye yönelik tutum ölçeği ve alt boyutlarının aile, akraba
ya da yakın çevrede engelli birey olma durumu açısından farklılaşıp
farklılaşmadığının incelenmesi amacıyla bağımsız gruplar t testi yapılmıştır.
Üniversite öğrencilerinin engelli bireylere yönelik tutumlarının aile, akraba ya
da yakın çevrede engelli birey olma değişkenine göre ölçeğin “kişilerarası
ilişkiler” (p<0,05) ve “yetkinlik-bağımsız yaşam” (p<0,05) alt boyutlarında ve
“engelliye yönelik tutum ölçeği” (p<0,05) arasında anlamlı fark bulunmaktadır.
Buna göre kişilerarası ilişkiler ve yetkinlik-bağımsız yaşam alt boyutları ile
engelliye yönelik tutumlarında aile, akraba ya da yakın çevrede engelli yakını
olan üniversite öğrencilerinin puan ortalamaları en yüksek iken, engelli yakını
olmayanların puan ortalamaları en düşüktür.
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Aile, akraba ya da yakın çevrede engelli birey olma değişkenine göre
“eğitim ortamı” (p<0,05), “çalışma yaşamı” (p<0,05), “aile yaşamı” (p<0,05) ve
“kişisel özellikler” (p<0,05) alt boyutları arasında anlamlı fark
bulunmamaktadır. Buna göre üniversite öğrencilerinin eğitim ortamı, çalışma
yaşamı, aile yaşamı ve kişisel özelliklere yönelik tutumları yakın çevresinde
engelli birey olma durumuna göre değişmemektedir.
Tablo 9. Engelliye Yönelik Tutum Ölçeği ve Alt Boyut Puanlarının Engelli Arkadaşı
Olma Durumu Açısından İncelenmesi
Engelli Arkadaşı Olma Durumu
Eğitim Ortamı

Kişilerarası İlişkiler

Çalışma Yaşamı

Aile Yaşamı

Kişisel Özellikler

Yetkinlik-Bağımsız Yaşam

Engelliye Yönelik Tutum Ölçeği

n

Ortalama

ss

Evet

104

13,50

2,04

Hayır

173

13,77

1,66

Evet

104

35,31

5,68

Hayır

173

35,22

5,37

Evet

104

37,82

5,43

Hayır

173

36,99

6,45

Evet

104

10,91

2,62

Hayır

173

10,98

2,60

Evet

104

29,85

4,48

Hayır

173

28,97

4,99

Evet

104

50,54

7,87

Hayır

173

50,45

7,28

Evet

104

177,92

23,30

Hayır

173

176,38

24,13

t

p

-1,222

,223

0,129

,897

1,097

,274

-0,214

,831

1,469

,143

0,100

,920

0,522

,602

*p<0,05 anlamlı fark var, p>0,05 anlamlı fark yok; t testi

Tablo 9’da engelliye yönelik tutum ölçeği ve alt boyutlarının engelli
arkadaşı olma durumu açısından farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi
amacıyla bağımsız gruplar t testi yapılmıştır. Üniversite öğrencilerinin engelli
bireylere yönelik tutumlarının engelli arkadaşı olma durumuna göre ölçeğin
““eğitim ortamı” (p>0,05), “kişiler arası ilişkiler” (p>0,05), “çalışma yaşamı”
(p>0,05), “aile yaşamı” (p>0,05), “kişisel özellikler” (p>0,05), “yetkinlikbağımsız yaşam” (p>0,05) alt boyutları ve “engelliye yönelik tutum ölçeği”
(p>0,05) arasında anlamlı fark bulunmamaktadır.
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Tablo 10. Engelliye Yönelik Tutum Ölçeği ve Alt Boyut Puanlarının Engelli
Bireylerin Diğer Bireylerle Aynı Okul/Sınıfta Eğitim Görmesi Gerektiğini Düşünme Durumu
Açısından İncelenmesi
Engelli Bireylerin Diğer Bireyler ile Aynı
Okul/Sınıfta Eğitim Görmesi Gerektiğini Düşünme
Durumu

Eğitim Ortamı

Kişilerarası İlişkiler

Çalışma Yaşamı

Aile Yaşamı

Kişisel Özellikler

Yetkinlik-Bağımsız Yaşam

Engelliye Yönelik Tutum Ölçeği

n

Ortalama

ss

Evet

218

13,83

1,65

Hayır

59

13,07

2,22

Evet

218

35,72

5,49

Hayır

59

33,51

5,10

Evet

218

37,94

6,04

Hayır

59

34,92

5,71

Evet

218

11,06

2,61

Hayır

59

10,56

2,53

Evet

218

29,48

4,95

Hayır

59

28,63

4,22

Evet

218

51,45

7,09

Hayır

59

46,88

7,90

Evet

218

179,50

23,62

Hayır

59

167,56

22,17

t

p

2,922 ,004*

2,791 ,006*

3,456 ,001*

1,324

,186

1,211

,227

4,289 ,000*

3,490 ,001*

*p<0,05 anlamlı fark var, p>0,05 anlamlı fark yok; t testi

Tablo 10’da engelliye yönelik tutum ölçeği ve alt boyutlarının engelli
bireylerin diğer bireylerle aynı okul/sınıfta eğitim görmesi gerektiğini düşünme
durumu açısından farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi amacıyla bağımsız
gruplar t testi yapılmıştır. Üniversite öğrencilerinin engelli bireylere yönelik
tutumlarının engelli bireylerin diğer bireylerle aynı okul/sınıfta eğitim görmesi
gerektiğini düşünme durumuna göre ölçeğin “eğitim ortamı” (p>0,05),
“kişilerarası ilişkiler” (p>0,05), “çalışma yaşamı” (p>0,05), “yetkinlik-bağımsız
yaşam” (p>0,05) alt boyutları ve “engelliye yönelik tutum ölçeği” (p>0,05)
arasında anlamlı fark bulunmaktadır. Buna göre engelli bireylerin diğer bireyler
ile aynı okul/sınıfta eğitim görmesi gerektiğini düşünenlerin puan ortalaması en
yüksek iken, aynı okul/sınıfta eğitim görmemesi gerektiğini düşünenlerin puan
ortalamaları en düşüktür.
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Engelli bireylerin diğer bireylerle aynı okul/sınıfta eğitim görmesi
gerektiğini düşünme durumuna göre ölçeğin “aile yaşamı” (p>0,05) ve “kişisel
özellikler” (p>0,05) alt boyutları arasında anlamlı fark bulunmamaktadır.
Tablo 11. Engelliye Yönelik Tutum Ölçeği ve Alt Boyut Puanlarının Toplumda
Engelli Bireylere Yönelik Ön Yargı Olduğunu Düşünme Durumu Açısından İncelenmesi
Toplumda Engelli Bireylere Yönelik Ön Yargı Olma
Durumu
Eğitim Ortamı

Kişilerarası İlişkiler

Çalışma Yaşamı

Aile Yaşamı

Kişisel Özellikler

Yetkinlik-Bağımsız Yaşam

Engelliye Yönelik Tutum Ölçeği

n

Ortalama

ss

Evet

225

13,75

1,74

Hayır

52

13,35

2,08

Evet

225

35,40

5,34

Hayır

52

34,63

6,04

Evet

225

37,36

6,06

Hayır

52

37,04

6,28

Evet

225

11,09

2,58

Hayır

52

10,37

2,63

Evet

225

29,32

4,67

Hayır

52

29,23

5,43

Evet

225

50,76

7,27

Hayır

52

49,27

8,34

Evet

225

177,67

23,13

Hayır

52

173,88

26,48

t

p

1,439 ,151

0,903 ,367

0,343 ,732

1,826 ,069

0,114 ,909

1,295 ,196

1,035 ,302

*p<0,05 anlamlı fark var, p>0,05 anlamlı fark yok; t testi

Tablo 11’de engelliye yönelik tutum ölçeği ve alt boyutlarının engelli
bireylere yönelik ön yargı olduğunu düşünme durumu açısından farklılaşıp
farklılaşmadığının incelenmesi amacıyla bağımsız gruplar t testi yapılmıştır.
Üniversite öğrencilerinin engelli bireylere yönelik tutumlarının engelli bireylere
yönelik ön yargı olduğunu düşünme durumuna göre ölçeğin “eğitim ortamı”
(p>0,05), “kişiler arası ilişkiler” (p>0,05), “çalışma yaşamı” (p>0,05), “aile
yaşamı” (p>0,05), “kişisel özellikler” (p>0,05), “yetkinlik-bağımsız yaşam”
(p>0,05) alt boyutları ve “engelliye yönelik tutum ölçeği” (p>0,05) arasında
anlamlı fark bulunmamaktadır.
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Sonuç
Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin engelli bireylere yönelik
tutumlarının yaş, cinsiyet, sınıf, ailenin gelir durumu, en uzun yaşanılan yer,
aile, akraba ve yakın çevrede engelli birey olma durumu ve varsa yakınlık
derecesi, engelli arkadaşı olma durumu, engelli bireylerin diğer bireyler gibi
aynı okul/sınıfta eğitim görmeleri gerektiği ile toplumda engelli bireylere
yönelik ön yargıların olup olmama durumlarına göre farklılık gösterip
göstermediğinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Engelliye yönelik tutum ölçeği toplam puanı temel alındığında; 129 ve
üzerinde alınan puanlar “olumlu tutum” sergilemektedir (ÖZİDA, 2009; 104).
Buna göre çalışmamızda üniversite öğrencilerinin Engelliye Yönelik Tutum
Ölçeği’nden elde edilen puanın 176,96 olması öğrencilerin engellilere yönelik
tutumunun olumlu olduğunu göstermektedir. Ayrıca öğrencilerin Engelliye
Yönelik Tutum Ölçeği’nin alt boyutlarında da olumlu tutuma sahip oldukları
bulgusu elde edilmiştir. Çakırer Çalbayram ve arkadaşlarının (2018) yaptığı
çalışmada sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin engelli bireylere yönelik
tutumlarının olumlu olduğu belirtilmiştir. Ünal ve Yıldız’ın (2017) yapmış
oldukları çalışmada üniversite öğrencilerinin engelli bireylere yönelik
tutumlarının olumlu olduğu bulgusu elde ediliştir.
Üniversite öğrencilerinin engelliye yönelik tutumlarında cinsiyete göre
ölçeğin “eğitim ortamı”, “çalışma yaşamı”, “aile yaşamı”, “yetkinlik-bağımsız
yaşam” alt boyutları ile “engelliye yönelik tutumları”nda istatistiksel olarak
anlamlı fark bulunmaktadır. Ölçeğin “kişilerarası ilişkiler” ve “kişisel
özellikler” alt boyutlarında ise anlamlı farklılık bulunmamıştır. Gedik ve
Toker’in (2018) yaptığı çalışmada engellilere yönelik tutumda kaynak dağıtımı
alt boyutu ile cinsiyet arasında anlamlı fark bulunmazken, duyarlık ve toplumsal
değerler alt boyutlarında anlamlı farklılaşmanın olduğu bulunmuştur.
Akyıldız’ın (2017) yaptığı başka bir çalışmada ise engellilere yönelik
tutumlarda cinsiyete göre eğitim ortamı ve çalışma yaşamı alt boyutlarında
anlamlı farklılık bulunurken, kişilerarası ilişkiler, aile yaşamı, kişisel özellikler,
yetkinlik ve bağımsız yaşam alt boyutlarında anlamlı fark bulunmamıştır.
Çakırer Çalbayram ve arkadaşlarının (2018) yaptığı bir başka çalışmada eğitim
ortamı alt boyutu ile cinsiyet arasında anlamlı farklılık olduğu bulgusuna
ulaşılmıştır. Ünal ve Yıldız’ın (2017) yaptığı bir çalışmada ise cinsiyet
değişkeni ile engelliye yönelik tutum puanı arasında anlamlı farklılığın olmadığı
sonucuna ulaşılmıştır.
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Üniversite öğrencilerinin engelliye yönelik tutumlarında aile, akraba ya
da yakın çevrede engelli birey olma durumuna göre ölçeğin “kişilerarası
ilişkiler” ve “yetkinlik-bağımsız yaşam” alt boyutları ile “engelliye yönelik
tutum” arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Ölçeğin
“eğitim ortamı”, “çalışma yaşamı”, “aile yaşamı” ve “kişisel özellikler” alt
boyutları ile aile, akraba ya da yakın çevrede engelli birey olma durumu
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir.
Çolak ve Çetin’in (2014) öğretmenler ile yaptığı çalışmada ailesinde engelli
birey bulunma durumu ile engellilik algısı arasında anlamlı farklılığın olduğu
bulunmuştur. Altıparmak ve Yıldırım Sarı’nın (2012) yaptığı benzer bir
çalışmada ise engellilere yönelik tutumları ile yakınlarında engelli birey olma
durumu arasında anlamlı farklılaşmanın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Üniversite öğrencilerinin engelliye yönelik tutumlarında engelli
bireylerin diğer bireylerle aynı okul/sınıfta eğitim görmesi gerektiğini düşünme
durumuna göre “aile yaşamı” ve “kişisel özellikler” alt boyutları arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmazken, “eğitim ortamı”, “kişilerarası
ilişkiler”, “çalışma yaşamı” ve “yetkinlik-bağımsız yaşam” alt boyutları ile
“engelliye yönelik tutum” arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık
bulunmuştur. Kösterelioğlu’nun (2013) yaptığı çalışmasında katılımcıların
engelli bireylerin eğitim görmeleri ve eğitim ortamlarında bulunmaları
gerektiğine inandıkları ifade edilmiştir.
Üniversite öğrencilerinin engelliye yönelik tutumlarında sınıf, ailenin
gelir durumu, engelli arkadaşı olma durumu, toplumda engelli bireylere yönelik
ön yargı olduğunu düşünme durumu ve en uzun süre yaşanılan yer açısından
bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği sonucuna
ulaşılmıştır. Şahin ve Bekir’in (2016) yaptığı çalışmada öğrencilerin sınıfı ve
gelir durumu açısından ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı
farklılık bulunmadığı görülmüştür.
Dezavantajlı gruplar içinde yer alan engelli bireylere yönelik tutum,
sosyo-demografik değişkenlere göre farklılık gösterebilmektedir. Engelli
bireylere yönelik tutumun olumlu ya da olumsuz olması bireylerin toplumsal
bütünleşmesinde doğrudan etkilidir. Tutumun olumsuz olması beraberinde
engelli bireylerin sosyal dışlanması sonucunu getirebilmektedir. Toplumsal
gelişmelere yön veren gençler bir toplumda toplumsal duyarlılığın
sağlanmasında kilit role sahiptir. Engelli bireylerin toplumsal bütünleşmelerinin
sağlanmasında da gençlerin tutumları belirleyici olabilmektedir. Çalışma
kapsamında engelli bireylere yönelik tutumların geliştirilmesinde toplumsal
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yaşamın her alanında farkındalık oluşturmaya yönelik koordineli çalışmaların
yapılması, toplumdaki bütün yaş aralıklarındaki bireylere empati yeteneğinin
kazandırılması için programların hayata geçirilmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması
için engelli bireylere yönelik pozitif ayrımcılık içeren hukuki altyapının ve
denetimin güçlendirilmesi önerilmektedir.
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Öz
Bu çalışmada Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi yöntemi kullanılarak
Türkiye’deki yenilenebilir enerji kaynakları arasında, belirli kriterlere göre
öncelik sıralaması yapılmıştır. Araştırmanın kriterleri yenilenebilir enerji
alanında etkin olan teknik, ekonomik, çevresel ve sosyal başlıkları altındaki 12
alt kriter, alternatifleri ise biyokütle, güneş, hidrolik, jeotermal ve rüzgâr
enerjileridir. Enerji alanındaki çok kriterli karar verme problemlerinde karar
vericilerin seçimlerinin sayısallaştırılması bulanık mantık ilkeleri ile daha iyi
sağlanabilmektedir. Çalışmada enerji kaynaklarının değerlendirilmesinde
Üçgensel Bulanık Sayılara dayalı, Bulanık AHP yöntemi kullanılmış, kriterler de
maliyet odaklılıktan ziyade, sürdürülebilir kalkınmanın bir parçası olarak yeşilçevre odaklı anlayışla oluşturulmuştur. Alternatiflerin bulanık ağırlıklarının
sıralanması hem Kwong-Bai, hem de Kareli Ortalama yöntemleri ile
gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda ele alınan kriterlere göre öncelik
sıralaması güneş enerjisi, hidrolik enerji, rüzgâr enerjisi, biokütle enerjisi ve
jeotermal enerji olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bulanık AHP, Üçgensel Bulanık Sayılar, Yenilenebilir
Enerji Kaynakları.
SELECTION OF RENEWABLE ENERGY SOURCE USING FUZZY
AHP METHOD
Abstract
In this study renewable energy sources in Turkey are prioritized by using
fuzzy Analytical Hierarchy Process according to defined criteria. The 12 sub
1
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criteria that can be grouped under the titles of technical, economic,
environmental and social has been considered among the effective ones in the
renewable energy field. The alternatives of research are biomass, solar, wind,
hydraulic and geothermal energy sources. The quantification of linguistic terms
perform better with fuzzy logic in decision making problems for energy field. The
fuzzy Analytical Hierarchy Process based on the Triangular Fuzzy Numbers is
used in the research. The criteria are determined by the green environmental
perspective as a part of sustainable development. Both Kwong-Bai and Quadratic
Mean Methods was used to de-fuzzification of weights of alternatives. As the
result of both methods, the order of priority of alternatives was obtained as solar,
hydraulic, wind, biomass and geothermal respectively.
Keywords: Fuzzy AHP, Triangular Fuzzy Numbers, Renewable Energy
Sources.
Giriş
Enerji alanında verilen kararlar çok sayıda seçim problemi içermektedir.
Bu kararlar politik, çevresel, ekonomik ve toplumsal anlamdaki dengeleri
gözetmeyi gerektirmektedir. Dengelerin gözetilmesi ilgili alanlarda etkin olan
kriterlerin karar aşamasında dikkate alınmasını gerektirir. Türkiye’de ve dünyada
gerçekleşen gelişmelerle birlikte enerji alanındaki kararlarda kullanılan kriterler
çoğalmış, ve bu durum karar problemlerini karmaşıklaştırmıştır. Özellikle son
yıllarda çevre konusundaki duyarlılıkların artışı ile birlikte enerji alanındaki karar
problemlerinde çevresel kriterler önem kazanmıştır. Enerji alanındaki karar
problemlerinde çok sayıda kriterin olması problemlerin çözümünde matematiksel
yöntemleri kullanmayı gerekli hale getirmektedir. Türkiye’de Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan planlamalarda matematiksel yöntemler
1984 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır (Erdoğdu, 2007, 1131). Bugün
gelinen noktada Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinin (ÇKKVT) de gelişimi
ile birlikte enerji alanındaki planlama problemlerinde birçok matematiksel teknik
kullanılmaktadır (Beccalı, Cellura ve Ardente, 1998; Chatzimouratidis ve
Pilavachi, 2008; Aras, Erdoğmuş ve Koç, 2004; Erdoğdu, 2007; Uysal, 2011;
Karaca ve Ulutaş, 2018). Bulanık mantık ilkelerinin ÇKKVT’ye uygulanması ile
elde edilen bulanık teknikler de enerji planlanması problemlerinde sıklıkla
kullanılmaktadır (Kaya ve Kahraman, 2010; Heo, Kim ve Boo, 2010; Sağır ve
Doğanalp, 2016; Solangi, Tan, Mirjat, Valasai, Khan ve Ikram; 2019).
Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) tekniklerinden birisi de Analitik
Hiyerarşi Prosesidir (AHP). AHP karar problemlerinde dilsel ifadelerden
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faydalanarak kriterleri ya da kriterlere göre alternatifleri ikili olarak kendi
aralarında karşılaştırma olanağı veren bir tekniktir. Bulanık mantığın ÇKKV
tekniklerine entegre edilmesiyle elde edilen Bulanık AHP ile dilsel ifadelerin
sayısal temsili, klasik yöntemlere göre gerçeğe daha yakın olarak yapılmaktadır.
Böylece enerji alanındaki planlama, kaynak seçimi, kaynak için yer seçimi, enerji
politikası, enerji yönetimi, enerji sistemlerinin dağıtım ve iletimi gibi karar
problemlerinde Bulanık AHP kullanılabilmektedir.
Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranları gittikçe
artmasına rağmen yine de bu oranlar yenilenebilir olmayan kaynaklara göre daha
azdır: 2015 yılı itibari ile Türkiye toplam enerji tüketiminin % 87,6’sını fosil
yakıtlardan, sadece % 13,4’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmiştir
(HDR, 2018). Dünyada fosil yakıt rezervlerinin azalması bu yakıt türünü çokça
kullanan ülkeleri enerji kesintileri riskleri ile karşı karşıya getirmektedir. Öte
yandan fosil yakıtların çevreye verdiği zarar da ortadadır. Üstelik Türkiye’de bu
fosil yakıtların büyük çoğunluğu ithal edilmekte (Karaca ve Ulutaş, 2018) bu
durum da yabancı kaynaklara olan bağımlılığı beraberinde getirmektedir. Tüm bu
sorunların çözümü için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının
arttırılması gerekmektedir. 2019-2023 yılları arasını kapsayan 11. Beş Yıllık
Kalkınma planında yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak elektrik üretiminin
arttırılması için gerekli planlama ve yatırımların gerçekleştirileceği belirtilmiştir.
Ayrıca Plan’da yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı 2018
yılı itibari ile % 32,5 iken bu oranın 2023 itibari ile % 38,5’a çıkarılmasının
hedeflendiği ifade edilmiştir (T.C. Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe
Başkanlığı, s.119-121). Bu hedefler yenilenebilir enerji alanında hem kamu hem
de özel sektör tarafından yeni yatırımların yapılacağını, yeni enerji santrallerinin
kurulacağını göstermektedir. Bu çalışmada bulanık AHP ile yenilenebilir enerji
kaynaklarından biyokütle, güneş, hidrolik, jeotermal ve rüzgâr enerjisi kaynakları
arasından belirlenen kriterlere göre en uygun olanın seçim problemi ele alınmıştır.
Birinci bölümde konu ve yöntem ile ilişkili literatür taraması yapılmış, ikinci
bölümde araştırma yöntemi olan Bulanık AHP algoritması anlatılmış, üçüncü
bölümde Bulanık AHP yöntemi kullanılarak yenilenebilir enerji kaynakları
arasında kriterlere göre öncelik sıralaması gerçekleştirilmiş, dördüncü bölümde
ise araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar verilmiştir.
1. Literatür Taraması
Enerji planlaması temelde birçok kısıt ve faktöre dayalı olan girdi ve çıktı
değerlerini değişkenler olarak ifade eden arz ve talep dengelerinden oluşmaktadır
(Beccali, Cellura ve Mistretta, 2003). Enerjiye bağımlı olan gündelik yaşamın
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sürdürülmesi için dünya üzerinde coğrafi olarak dengesiz dağılmış olan enerji
kaynaklarının (Tatlı ve Koç, 2018) ihtiyaç noktalarına ulaştırılması gereklidir. Bu
dağıtımın yanı sıra her ülkenin elindeki yenilenebilir enerji potansiyelini
kullanarak kendi enerjisini üretmesi için gereken altyapı çalışmaları da enerji
planlamasının bir parçasıdır. Bu planlama çalışmasının ilk aşaması enerji
alanındaki yatırım alternatifleri arasından en uygun olanın seçilmesidir. Bu başlık
altında ÇKKVT kullanarak enerji alanındaki karar problemlerinin çözümünü
konu edinen çalışmalar ele alınmıştır.
Beccalı, Cellura ve Ardente (1998) enerji planlaması alanında yaptıkları
ve 12 kriter kullandıkları çalışmada ELECTRE III yöntemini kullanmıştır.
Kullandıkları kriterler, enerji tasarruf hedefleri, teknik olgunluk-güvenirlik,
kurulum ve bakım gerekliliklerinin yerelde bilinirliği, tasarruf edilen enerji
maliyeti, performansın sürekliliği, arazi gereksinimleri, yeşil çevreci faktörlere
göre sürdürülebilirlik, kirlilik yaratan diğer emisyonlara göre sürdürülebilirlik,
diğer çevresel faktörlere göre sürdürülebilirlik, piyasa olgunluğu, işgücü etkisidir.
Aras, Erdoğmuş ve Koç (2004) Türkiye’de bir üniversite kampüsüne
rüzgâr araştırma türbini kurulumu için en uygun yerin belirlenmesini
amaçladıkları çalışmalarında AHP yöntemini kullanmışlardır. Araştırmalarında
maliyet, topografya, altyapı, güvenlik ve ulaştırma uygunluğu kriterlerini dikkate
almışlar; alt kriterleri ise tesis kurulumu, onarım-bakım, gözlem, yer çalışmaları,
kurulum, doğal bariyer, yön, bölgenin yapısı, elektrik kaynağına yakınlık, diğer
altyapı kriterleri, hırsızlık ve zarar olarak belirlemişlerdir. Araştırmacılar bu
çalışma sonucunda kampüs içindeki beş alternatif noktadan en uygun olanını
belirlemişlerdir.
Sağır ve Doğanalp (2006) çalışmalarında Bulanık TOPSIS yöntemini
kullanarak Türkiye’deki enerji kaynaklarını değerlendirmişlerdir. Kriter olarak
güvenirlik, rezerv miktarı, maliyet, çevresel etki, risk, üretim kapasitesi, iklim
değişimi üzerine etkileri, sürdürülebilirliğe olan katkısı, hükümet politikalarınca
desteklenme, ülke ekonomisi açısından sahip olunan önem, basitlik ve sosyal
kabul kriterlerini dikkate almışlardır. Çalışmaları sonucunda alternatiflerin en
uygun olan sıralamasının yenilenebilir, nükleer ve fosil kaynaklar olduğunu
belirtmişlerdir.
Chatzimouratidis ve Pilavachi (2008) içinde yenilenebilir enerji
kaynaklarının da yer aldığı 10 enerji kaynağını, yerel toplulukların yaşam kalitesi
üzerindeki etkilerine göre değerlendirdikleri çalışmalarında AHP yöntemini
kullanmışlardır. Araştırmacılar kriterleri yaşam kalitesi ve sosyoekonomik
konular olarak iki ana başlıkta gruplandırmış, yaşam kalitesi kapsamında ölümcül
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olaylar, radyoaktif olmayan emisyonlar, radyoaktivite, arazi gereklilikleri
maddelerini; sosyoekonomik konular kapsamında ise yeni işler yaratma
kapasitesi, fayda oranı ve sosyal kabul maddelerini dikkate almışlardır.
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre alternatifler arasındaki yenilenebilir
enerji kaynakları ilk beş sırada jeotermal, rüzgâr, biyokütle, güneş ve hidrolik
olarak yer almış, diğer enerji kaynakları ise sonraki beş sırada yer almıştır.
Carrion, Estrella, Dols, Toro, Rodrıguez ve Ridao (2008) araştırmalarında
bir şebekeye bağlı olan fotovolvatik enerji santrali için en uygun yerin seçim
problemine çözüm aramışlardır. Araştırmacılar yöntem olarak AHP ve Coğrafi
Bilgi Sistemlerini (CBS) kullanmışlardır. Çalışmalarında çevre, orografi, yer
bilgisi ve iklim olarak 4 ana kriterin ağırlıklandırılması AHP yöntemi ile
gerçekleştirilmiş, bu ağırlıklara göre var olan alternatifler arasından en uygun
yerin seçimi CBS ile gerçekleştirmişlerdir.
Kaya ve Kahraman (2010) en uygun yenilenebilir enerji kaynağının ve bu
kaynak için İstanbul’da en uygun üretim yerinin seçimi problemlerine
odaklandıkları çalışmalarında yöntem olarak bulanık VIKOR ve bulanık AHP
yöntemlerini kullanmışlardır. Araştırmacılar yenilenebilir enerji kaynaklarını
teknik, ekonomik, çevresel ve sosyal ana kriterleri altındaki 9 alt kritere göre
değerlendirmiştir. Elde edilen sonuçlara göre alternatiflerin en uygun sıralaması
rüzgâr, güneş, biokütle, jeotermal, hidrolik olarak belirlenmiştir. Sonrasında en
iyi alternatif olarak rüzgâr enerjisi üretim tesisi için belirledikleri 7 kriteri dikkate
alarak İstanbul’daki 6 ilçe arasından en uygun olan yeri belirlemişlerdir.
Heo, Kim ve Boo (2010) yenilenebilir enerji dağıtım programını
değerlendirme faktörlerini analiz ettikleri araştırmalarında yöntem olarak Bulanık
AHP kullanmışlardır. Faktörleri belirlerken Kore’de yenilenebilir enerji
alanındaki ilişkili kamu kurumlarından, özel kuruluşlardan ve sivil toplum
örgütlerinden oluşan tüm paydaşlardan oluşturdukları geniş bir uzmanlar
kümesini kullanmışlardır. Araştırmada teknoloji, piyasaya uyum, ekonomiklik,
çevre ve politika olarak grupladıkları 5 ana kriter altında toplamda 17 alt kriteri
önem derecelerine göre sıralamışlardır.
Uysal (2010) Türkiye’de yenilenebilir enerji alternatiflerinin
değerlendirilmesini amaçladıkları çalışmasında yöntem olarak teori ve matris
yaklaşımı kullanmıştır. Teknolojik, çevresel, sosyo politik, ekonomik ve
yenilenebilir enerji potansiyeli kriterleri olarak grupladıkları kriterleri kullanmış
ve beş yenilenebilir enerji kaynağını kriterlere göre sıralamışlardır. Araştırma
sonunda alternatiflerin en uygun sıralamasını güneş, rüzgâr, biyokütle, hidrolik
ve jeotermal biçiminde oluşturmuşlardır.
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Yakıcı-Ayan ve Babuççu (2013) yenilenebilir enerji kaynakları üzerine
yatırım projelerini değerlendirdikleri çalışmalarında AHP yöntemini
kullanmışlardır. Araştırmalarında ana kriterleri enerji kriterleri, ekonomik,
çevresel, kurumsal kriterler olmak üzere dört başlıkta ele almışlar, ana kriterleri
17 alt kritere ayırmışlardır. Araştırma sonucunda yenilenebilir enerji alanındaki
yatırım projelerinin en uygun sırası hidrolik, rüzgâr, biyokütle, jeotermal ve güneş
enerjisi olarak belirlenmiştir.
Özcan, Ünlüsoy ve Eren (2017) Türkiye’de yenilenebilir enerji
kaynaklarından en uygun olan kaynağın seçimini araştırdıkları çalışmalarında
ANP ve TOPSIS yöntemlerini kullanmışlardır. Çalışmalarında teknik, ekonomik,
sosyal ve çevresel faktörler olarak grupladıkları ana kriterlere göre 12 kriter
üzerinden yenilenebilir enerji alternatiflerini sıralamış, bu kaynaklarla yapılacak
yatırım önceliklerini elde etmişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre alternatiflerin en
uygun sıralaması rüzgâr, hidrolik, biokütle, jeotermal ve güneş şeklinde olmuştur.
Karaca ve Ulutaş (2018) Türkiye için en uygun yenilenebilir enerji
kaynağının seçimini amaç edindikleri çalışmalarında Entropi ve WASPAS
yöntemlerini kullanmışlardır. Araştırmalarında teknik, ekonomik, çevresel ve
sosyal kriterler olarak grupladıkları ana kriterleri toplamda 20 alt kritere
ayırmışlardır. Araştırmacılar kriterleri Entropi yöntemi ile ağırlıklandırmış,
alternatifleri de bu kriter ağırlıklarını kullanarak WASPAS yöntemi ile
sıralamışlardır. Sonuçlara göre alternatiflerin en uygun sıralanması hidrolik,
jeotermal, rüzgâr, biokütle ve güneş şeklinde belirlenmiştir.
Solangi, Tan, Mirjat, Valasai, Khan ve Ikram (2019) Pakistan’daki
yenilenebilir enerji kaynaklarını Bütünleşik Delphi, AHP ve Bulanık TOPSIS
kullanarak değerlendirmişleridir. Araştırmacılar çalışmalarında yenilenebilir
enerji kaynağı seçimindeki en önemli kriterleri Delphi yöntemi ile ekonomik,
çevresel, teknik ve sosyo-politik olarak dört ana başlıkta belirlemişlerdir. Bu
kriterlerin toplamda 20 alt kriterini oluşturmuşlar, ağırlıklandırmada AHP,
alternatifleri sıralamada Bulanık TOPSIS kullanmışlardır. Araştırmadan elde
edilen sonuçlara göre alternatiflerin en uygun sıralamasını rüzgâr, hidrolik, güneş,
biyokütle ve jeotermal kaynaklar olarak belirlemişlerdir.
Yapılan literatür taraması sonucunda enerji alanındaki karar
problemlerinde çok sayıda ÇKKVT kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu çalışmada
bulanık AHP kullanılması klasik ÇKKV tekniklerine göre bulanık ortamın
sağladığı bir avantaj oluşturacaktır. Ayrıca bu araştırmada literatürdeki
çalışmalarda rastlanmamış olan ancak sürdürülebilir yeşil ekonominin bir parçası
olan çevreci alt kriterler diğer kriterler arasında dağıtılmıştır.
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2. Araştırmanın Yöntem ve Modeli
2.1. Bulanık Mantık
İlk defa Azeri asıllı Lütfi Askerzade (Lotfi Askar Zadeh) tarafından
literature kazandırılan “bulanık ilkeler” uzun yıllar bilim dünyasında kabul
görmemiş, Japonya’nın 1970 sonrasında bulanık mantık ve sistemlere ilişkin
yapılar kullanarak teknolojik alanda yarattığı devasa gelişmeler sonucunda
dikkate alınmaya başlamıştır. Mamdani ve Assilian tarafından 1975’de buhar
makinesi kontrolünün bulanık mantıkla modellenmesi sonucu bulanık kümeler
kuramına ilişkin felsefi yaklaşımlar pratikte de uygulanmaya başlamıştır (Şen,
2003).
Bulanık mantık, klasik kümeler teoreminin nesnelerin bir kümeye ait olup
olmaması gibi iki keskin sınırla belirlenen ölçütün esnetilmesi ile ortaya çıkan
yeni bir kümeler kuramına dayanmaktadır. Aristo mantığı ile kurulan klasik
anlamdaki kümeler teorisi, nesnelerin bir kümeye ait olma ya da olmama gibi ikici
(düalist) durumu kümeye ait olma derecesine genişletilerek yeniden ele alınmıştır.
Böylece, bulanık mantık sayesinde özellikle insan algıları, tercihleri ve
düşüncelerinin “var-yok”, “evet-hayır”, “sıcak-soğuk”, “siyah-gri-beyaz”, “az
katılıyorum-çok katılıyorum-hiç katılmıyorum-fikrim yok” gibi keskin sınırlarla
belirlenmesi yerine, bir yargıdan diğerine geçişkenlik derecelerinin de dikkate
alınması mümkün hale getirilmiştir. Bulanık mantığın bu yeni bakış açısı, klasik
mantık ve istatistik biliminin algoritmalarıyla ifade edilen insan algı, görüş ve
düşüncelerinin daha açıklayıcı olmasını; düşünce ile ilişkili dilsel ifadelerin
sembolleştirilmesinin daha kavrayıcı olarak yapılmasını sağlamıştır. Koç (2019)
karar vericilerin cinsiyetiniz nedir gibi sonlu net yanıt içeren sorularla karşı
karşıya olmadığını, dolayısıyla karar verme problemlerinde geleneksel “Boolean
Mantığı”ndan daha ileri bir mantık kullanılması gerektiğini belirtmektedir. Sosyal
yaşamdaki ÇKKV problemleri matematiksel olarak modellenirken karar
vericilerin algılarının dilsel ifadeler aracılığı ile sayısal sembollere
dönüştürülmesi ihtiyacı öne çıkmaktadır. Bulanık ÇKKV tekniklerinin kullanımı,
insan algılarının matematiksel olarak modellenmesine dayanan klasik ÇKKV
tekniklerine göre daha gerçekçi bir yaklaşımı temsil etmektedir.
2.1.1. Üçgensel Bulanık Sayılar:
Bulanık ÇKKV tekniklerinden birçoğu Üçgensel Bulanık Sayıları
kullanmaktadır. Bir Üçgensel Bulanık Sayı bir olaydaki en düşük olasılık l
(lower), net değer m (middle) ve en yüksek olasılık u (upper) olmak üzere (l,m,u)
şeklinde ifade edilmektedir (Şekil 1)
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Şekil 1. Üçgensel Bulanık Sayı

Üçgensel Bulanık Sayı Eşitlik (1)’de verilen fonksiyonla ifade
edilmektedir (Göktolga ve Karakış; 2018: 96).

𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇 =

0
𝑥𝑥 𝑥 𝑥𝑥 (𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚
(𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑢𝑢
0

𝑥𝑥 𝑥 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑙𝑙 𝑙 𝑙𝑙 𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑥𝑥 𝑥 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

(1)

𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇) = 1 olmak üzere m’ye Üçgensel Bulanık Sayının tepesi denir ve m’nin
l ve u’nun orta noktası olma zorunluluğu bulunmamaktadır (Baykal ve Beyan,
2004:234).
𝑀𝑀2 = 𝑝𝑝2 , 𝑟𝑟2 , 𝑠𝑠2 ve 𝑀𝑀7 = 𝑝𝑝7 , 𝑟𝑟7 , 𝑠𝑠7 iki Üçgensel Bulanık Sayı olmak üzere
temel matematiksel işlemler Eşitlik (2), Eşitlik (3) ve Eşitlik (4)’te açıklandığı
gibi yapılmaktadır (Ecer, 2018a:621).
𝑝𝑝2 , 𝑟𝑟2 , 𝑠𝑠2

𝑝𝑝7 , 𝑟𝑟7 , 𝑠𝑠7 = 𝑝𝑝2 + 𝑝𝑝7 , 𝑟𝑟2 + 𝑟𝑟7 , 𝑠𝑠2 + 𝑠𝑠7

𝑝𝑝2 , 𝑟𝑟2 , 𝑠𝑠2 ⊗ 𝑝𝑝7 , 𝑟𝑟7 , 𝑠𝑠7 = 𝑝𝑝2 𝑝𝑝7 , 𝑟𝑟2 𝑟𝑟7 , 𝑠𝑠2 𝑠𝑠7
𝑝𝑝2 , 𝑟𝑟2 , 𝑠𝑠2

:2

2

=( ,

2

,

2

;< =< ><

(Toplama)

(Çarpma)

(Çarpımsal Tersini Alma)

)
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2.2. Bulanık AHP
Bulanık AHP, belirli kriterlere göre amaca en uygun seçeneği belirlemek
üzere Bulanık Küme teorisinin AHP algoritmalarına uygulanması ile
oluşturulmuş bir yöntemdir. Bu yöntem Chang (1996) tarafından kurulan mertebe
analizine dayanmaktadır. Yöntemin gelişimi ile ilgili olarak çok sayıda
araştırmacının katkıları bulunmaktadır. Liou ve Wang (1992) çalışmalarında
bulanık AHP algoritmasına, iyimserlik indeksini dâhil etmiştir. Stam, Minghe ve
Haines (1996) ise AHP’deki bulanık tercihleri belirlerken yapay sinir ağlarını
kullanmışlardır. Öte yandan gerçekleştirilen diğer çalışmalar kapsamında, Weck,
Klocke, Schell ve Rüenauer (1997) bulanık AHP’de bulanık kümeyi ortaya
çıkaran bir yöntemi, Kwong ve Bai (2003) ise Bulanık AHP’de son aşamadaki
Üçgensel Bulanık Sayıları sıralamak için kullanılan bir yöntemi geliştirmiştir. Bir
diğer çalışmada kapsamında, Abdel-Kader, Dugdale (2001), Bulanık Sayıları
sıralamada α yöntemini geliştirmiştir.
2.2.1. Bulanık AHP Algoritması:
Günümüze kadar, seçim ya da sıralama yaptıkları alanları farklı olsa da
yöntem olarak bulanık ÇKKVT kullanan çok sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir.
Awasthi, Govindan ve Gold (2018) Bulanık AHP ve Bulanık VIKOR
yöntemlerini sürdürülebilir küresel tedarikçi seçim problemine uygulamışlardır.
Ecer (2018b) mobil bankacılık hizmetlerini değerlendirmek için Bulanık AHP ve
ARAS modelini kullanmıştır. Perçin ve Aldalou (2018) Bulanık AHP ve Bulanık
TOPSIS yöntemlerini bütünleştirerek havacılık sektöründe çalışan şirketleri
finansal performanslarına göre sıralamışlardır. Göktolga ve Karakış (2018)
bireysel emeklilik şirketlerinin finansal değerlendirmesini Bulanık AHP ve
VIKOR yöntemleri ile analiz etmişlerdir. Güler ve Yomralıoğlu (2018) Elektrikli
araçlar için şarj istasyonu yeri seçim problemini Coğrafi Bilgi Sistemleri ve
Bulanık AHP yöntemlerini kullanarak ele almışlardır. Ecer (2018a) Bulanık AHP
ve EDAS yöntemlerini kullanarak üçüncü parti lojistik tedarikçi seçim problemini
ele almıştır. Çalık, Pehlivan ve Kahraman (2018) istatistiki bölge birimlerinin
performanslarına göre değerlendirilmesi için Bulanık AHP ve Veri Zarflama
yöntemlerini kullanmışlardır.
Bulanık AHP’de ilk adım problemin amaç, kriterler, alt kriterler ve
alternatifleri gösterecek şekilde hiyerarşik bir yapıda ifade edilmesidir (Awasthi,
Govindan ve Gold, 2018: 112). İkinci aşamada ise amaç ile ölçütler arasında
sayısal bağ kurulmaktadır.
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𝑋𝑋 = 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥7 , … , 𝑥𝑥A ölçüt kümesi, 𝑈𝑈 = 𝑢𝑢2 , 𝑢𝑢7 , … , 𝑢𝑢A amaç kümesini
temsil etmek üzere her bir nesne bir amacı gerçekleştirmek üzere ele alınmaktadır
(Chang, 1996). Böylece her ölçüt için İfade (5)’ te gösterildiği gibi m tane
genişletilmiş mertebe analiz değeri elde edilmektedir.

𝑀𝑀C2, , 𝑀𝑀C7, , … , 𝑀𝑀CD,

(5)

𝑖𝑖 = 1,2, … , 𝑛𝑛
H

Bu gösterimdeki tüm 𝑀𝑀C, (𝑗𝑗 = 1,2, … , 𝑚𝑚) sayıları Üçgensel Bulanık

Sayılardır. Chang’in Bulanık AHP için geliştirdiği mertebe analizi aşağıdaki
adımlarda anlatılmıştır (Chang, 1996; Çalık, Pehlivan ve Kahraman; 2018):
Ölçüt i’ye göre bulanık sentetik mertebenin değeri Eşitlik (6)’da verildiği
gibi hesaplanmaktadır.
𝑆𝑆K =

D
HL2

H
𝑀𝑀C,

⊗

Bu çarpımdaki

A

D

KL2 HL2

H
𝑀𝑀C,

H
D
HL2 𝑀𝑀C,

:2

(6)

değerini elde etmek için verilen m mertebe analiz

değerine Eşitlik (7)’de verilen bulanık toplama işlemi uygulanmaktadır.
D
HL2

H
𝑀𝑀C,

D

=

HL2

𝑙𝑙H ,

D
HL2

𝑚𝑚H ,

D
HL2

𝑢𝑢H

(7)

Eşitlik (6)’daki ikinci vektör ise Eşitlik (8)’de verilen işlem uygulanarak elde
edilmektedir.
A

D

KL2 HL2

H
𝑀𝑀C,

A

=

KL2

𝑙𝑙H ,

A
KL2

𝑚𝑚H ,

A
KL2

𝑢𝑢H

(8)

Eşitlik (8) kullanılarak belirlenen vektörün çarpımsal tersi Eşitlik (9)
kullanılarak elde edilmektedir.
A

D

KL2 HL2

H
𝑀𝑀C,

:2

=

1

A
KL2 𝑢𝑢K

,

1

A
KL2 𝑚𝑚K

,

1

A
KL2 𝑙𝑙K

(9)

Böylece Eşitlik (7) ve Eşitlik (9) kullanılarak hesaplanan iki vektör
çarpılarak Eşitlik (6) elde edilmiş olur. Bundan sonraki aşamadaki hedef, 𝑆𝑆K
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Bulanık Sayılarının sıralanması olup bu konu ile ilgili çok sayıda yöntem
bulunmaktadır. Bu yöntemlerden bazıları Chang Yöntemi, Kwong-Bai Yöntemi
ve Kareli Ortalama Yöntemidir.
2.2.2. Bulanık Sentez Değerlerin Chang Yöntemi ile Sıralanması:
𝑀𝑀2 = (𝑙𝑙2 , 𝑚𝑚2 , 𝑢𝑢2 ) ve 𝑀𝑀7 = (𝑙𝑙7 , 𝑚𝑚7 , 𝑢𝑢7 ) iki Bulanık Sayı olmak üzere

𝑀𝑀7 ≥ 𝑀𝑀2 in olabilirlik derecesi Eşitlik (10)’daki gibi tanımlanmaktadır.
𝑉𝑉 𝑀𝑀7 ≥ 𝑀𝑀2 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠STU 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝜇𝜇V< 𝑥𝑥 , 𝜇𝜇VW 𝑥𝑥

Eşitlik (10)’daki ifadenin farklı bir gösterimi Eşitlik (11)’de verilmiştir:

𝑉𝑉 𝑀𝑀7 ≥ 𝑀𝑀2 = ℎ𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑀𝑀2 ∩ 𝑀𝑀7 = 𝜇𝜇VW 𝑑𝑑
1
𝑒𝑒ğ𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑚𝑚7 ≥ 𝑚𝑚2
0
𝑒𝑒ğ𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑙𝑙2 ≥ 𝑢𝑢7
=
𝑙𝑙2 − 𝑢𝑢7
𝑑𝑑𝑑𝑑ğ𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
(𝑚𝑚7 − 𝑢𝑢7 ) − (𝑚𝑚2 − 𝑙𝑙2 )

(10)

(11)

Eşitlik (11)’deki d değeri Üçgensel Bulanık Sayılarının kesişim noktasının
ordinatıdır. Yani 𝑀𝑀2 = 𝑙𝑙2 , 𝑚𝑚2 , 𝑢𝑢2 ve 𝑀𝑀7 = (𝑙𝑙7 , 𝑚𝑚7 , 𝑢𝑢7 ) yi karşılaştırabilmek
için, hem 𝑉𝑉 𝑀𝑀2 ≥ 𝑀𝑀7
hem de 𝑉𝑉 𝑀𝑀7 ≥ 𝑀𝑀2
değerlerinin bulunması
gerekmektedir.
Bir konveks Bulanık Sayının k tane konveks Bulanık Sayıdan büyük
olmasının olabilirlik derecesi Eşitlik (12)’de olduğu gibi tanımlanmaktadır:

𝑀𝑀K 𝑖𝑖 = 1,2, … , 𝑘𝑘 bulanık sayılar olmak üzere,

𝑉𝑉 𝑀𝑀 ≥ 𝑀𝑀2 , 𝑀𝑀7 , … , 𝑀𝑀a = 𝑉𝑉 𝑀𝑀 ≥ 𝑀𝑀2 ve 𝑉𝑉 𝑀𝑀 ≥ 𝑀𝑀7 ve… ve 𝑉𝑉 𝑀𝑀 ≥ 𝑀𝑀a
=min 𝑉𝑉 𝑀𝑀 ≥ 𝑀𝑀K 𝑖𝑖 = 1,2, … , 𝑘𝑘

Eşitlik (12) kullanılarak Eşitlik (13) elde edilmektedir.

(12)

min 𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖 ≥ 𝑆𝑆𝑘𝑘 )= 𝑑𝑑 ′ (𝐴𝐴𝑖𝑖 )

(13)

𝑊𝑊 e = (𝑑𝑑 e 𝐴𝐴2 , 𝑑𝑑 e 𝐴𝐴7 , … , 𝑑𝑑 e 𝐴𝐴A )h

(14)

Böylece Reel Sayılara dönüştürülen bulanık sentez değerleri Reel
Sayılardaki büyüklük sırasına göre sıralanabilir. Karşılaştırılan kriter ya da
seçeneklere ilişkin bir ağırlık elde edilmeye çalışılıyorsa; elde edilmesi amaçlanan
ağırlık vektörü ( )h operatörü matrisin transpozunu (devriğini) temsil etmek üzere
Eşitlik (14)’te verilen formül kullanılarak elde edilmektedir.
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Normalize edilmiş ağırlık vektörü Eşitlik (15)’de verilmektedir.
𝑊𝑊 e = (𝑑𝑑 𝐴𝐴2 , 𝑑𝑑 𝐴𝐴7 , … , 𝑑𝑑 𝐴𝐴A )h

(15)

2.2.3. Bulanık Sentez Değerlerin Kwong-Bai Yöntemi ile Sıralanması:

𝑀𝑀 = 𝑙𝑙, 𝑚𝑚, 𝑢𝑢 Üçgensel Bulanık Sayı olmak üzere, bu Bulanık Sayı Eşitlik
(16) kullanılarak Reel (Gerçel) Sayılara dönüştürülmektedir (Kwong, Bai,
2003:623).
𝑀𝑀 =

lmnDmo

(16)

p

Böylece Eşitlik (16) ile elde edilen Reel Sayılar arasından en yüksek
değerin seçimi en iyi çözüm olarak belirlenerek diğer alternatifler de ağırlıkların
Reel Sayılardaki bilinen büyüklük sıralamasına göre sıralanarak
değerlendirilmektedir.
2.2.4. Bulanık Sentez Değerlerin Kareli Ortalama Yöntemi ile
Sıralanması:
𝑀𝑀 = 𝑙𝑙, 𝑚𝑚, 𝑢𝑢 Üçgensel Bulanık Sayısı, Eşitlik (17) kullanılarak reel
sayılara dönüştürülür ve sonrasında sıralama yapılır (Göksu ve Güngör, 2008:4)
M=

l W mDW moW

(17)

q

Eşitlik (17) ile bulanık sayılar, Reel Sayılara dönüştürülerek durulaştırılır,
alternatiflerin ağırlıkları arasından en büyük değerin seçimi en iyi çözüm olup,
bulanık değerlerin karşılıklarının Reel Sayılardaki sıralaması da alternatiflerin
sıralanmış halini vermektedir. Chang tarafından önerilen algoritmada Eşitlik (11)
kullanılmakta ve bazı ağırlıklar sıfır değerini almaktadır. Bu nedenle bu çalışmada
alternatiflerin sentez değerleri Chang’in mertebe analiz yöntemi ile hesaplanmış
olup, sıralama için Kwong-Bai ve Kareli Ortalama yöntemleri kullanılmıştır.
Çalışmada kullanılan ölçek dereceleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. AHP’de Kullanılan Ölçek, Bulanık Ölçek ve Karşılık Ölçek
Sözel Önem
Eşit Önem
Biraz daha fazla önemli
Kuvvetli derecede önemli
Çok Kuvvetli derecede önemli

Bulanık Ölçek
(1,1,1)
(1,2,3)
(2,3,4)
(3,4,5)
(4,5,6)
(5,6,7)
(6,7,8)
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Karşılık Ölçek
(1/1,1/1,1/1)
(1/3,1/2,1/1)
(1/4,1/3,1/2)
(1/5,1/4,1/3)
(1/6,1/5,1/4)
(1/7,1/6,1/5)
(1/8,1/7,1/6)
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(7,8,9)
(8,9,9)

Tamamıyla önemli
Kaynak: Saaty ve Vargas, 2001:6-7

(1/9,1/8,1/7)
(1/9,1/9,1/8)

3. Uygulama
Gerçekleştirilen literatür taraması yenilenebilir enerji alanındaki ÇKKV
problemlerinde kullanılacak kriterlerin seçiminin kullanılacak olan yöntem
konusunda da bir gereklilik getirdiğini göstermektedir (Wang, Jing, Zhang ve
Zao: 2009). Karar verme problemlerinin genel özelliği bulanıklıktır ve bulanık
AHP karar vericilerin tercihlerinin yaklaşık veya adapte edilebilir yollarla ifade
edilmesini sağlar (Güler ve Yomralıoğlu, 2018: 250). Ayrıca klasik ÇKKV
yöntemleri insan düşüncesinin muğlaklığını çok fazla ortaya çıkaramamaktadır
(Ecer, 2018b: 674). Bu sebeplerle bu çalışmada Bulanık AHP yöntemi
kullanılmıştır.
Çalışmada yenilenebilir enerji alanında diğer pek çok çalışmada da yer alan
4 ana gruptaki kriterler arasından bazıları seçilmiş, ayrıca sürdürülebilir yeşil
ekonomi için yeşil çevreci kriterler de diğer kriterler arasında dağıtılmıştır.
Seçilen kriterlere ilişkin hiyerarşi ağacı Şekil (2) de verilmiştir.
Amaç: Yenilenebilir
Enerji Kaynak Seçimi
Teknik

Ekonomik

Çevresel

Sosyal

Verimlilik

İlk Kurulum
Maliyeti

Katı Atık
Çıkarma

Sosyal
Kabul

Kapasite

İşletme
Maliyeti

Hava
Emisyonu

İstihdam
Kapasitesi

Güvenirlik

Atıkları Yok
etme
Maliyeti

Arazi ve
Topografya
Gereksinmeleri
Sürdürülebilir Tarım
veHayvancılığa Etki

Alternatifler
Biyokütle

Güneş

Hidroelektrik

Jeotermal

Şekil 2. Kriter ve Alternatiflere İlişkin Hiyerarşi Ağacı
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Rüzgâr
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Enerji Kaynağı Seçimi

Seçilen kriterlere ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir:
(C1) Verimlilik: Bir enerji kaynağından elde edilen enerji miktarının
kullanılan enerji miktarına oranıdır (Kaya ve Kahraman, 2010:2523).
(C2) Kapasite: Enerji kaynağından üretilebilecek enerjinin büyüklüğü,
kurulu güç miktarıdır.
(C3) Güvenirlik: Enerjiye ihtiyaç duyulduğu anda kesintisiz olarak temin
edebilme durumudur, enerji kaynağının sürekliliği anlamına gelmektedir (Sağır
ve Doğanalp:243).
(C4) İlk Kurulum Maliyeti: Araç ve donanım tedariki, gerekli yasal izinler
ve vergiler, kaynağın ana yollara bağlantı yollarının kurulması, web ve iletişim
hizmetlerinin satın alınması, sondaj ve diğer ilk hizmetlerdir (Kaya ve Kahraman,
2010:2523).
(C5) İşletme Maliyeti: Bir işletmenin sabit ve değişken maliyetleri, yani
çalışan maaş ve ücretleri, enerji mal ve hizmet maliyetleri, bakım onarım
maliyetleridir (Kaya ve Kahraman, 2010:2523).
(C6) Atıkları Yok Etme Maliyeti: Yeni sürdürülebilir çevresel
politikalardan birisi olarak atıkların yok edilmesi ya da dönüştürülmesi
maliyetidir.
(C7) Katı Atık Çıkarma: Enerji üretimi esnasında çıkan katı atık miktarıdır.
(C8) Hava Emisyonu: Enerji üretimi esnasında çıkan ve havaya karışan gaz
atıklardır. Sera gazı salınımı olarak da adlandırılır. Yenilenebilir kaynaklarda bu
salınım az da olsa vardır (Özcan, Ünlüsoy ve Eren:2017).
(C9) Arazi ve Topografya Gereksinmeleri: Toplam alan kullanımı, birim
m2 ye göre üretilen enerji miktarı ile yatırım alanının sahip olması gereken
özellikler, hammadde, yakıt ve işgücüne yakınlığıdır (Özcan, Ünlüsoy ve
Eren:2017).
(C10) Sürdürülebilir Tarım ve Hayvancılığa etki: Yatırım alternatifinin
çevrede yaşayan yöre halkının yaşamı için gelir kaynağı durumunda olan
hayvancılık ve tarımın zarar görmeden, fayda görerek sürdürülmesine olumlu
katkısıdır.
(C11) Sosyal Kabul: İşletmenin kurulacağı yerdeki yerel toplulukların o
enerji kaynağına ilişkin olumlu görüşleridir (Kaya ve Kahraman, 2010:2523;
Özcan ve Erol:2014).
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(C12) İstihdam Kapasitesi: Enerji kaynağının kurulumu ve işletmesi
sırasındaki iş yaratma büyüklüğüdür (Kaya ve Kahraman, 2010:2523; Özcan ve
Erol:2014).
Araştırmada hazırlanan Saaty’nin ikili karşılaştırma ölçeği yenilenebilir
enerji sistemleri alanında Uzman olan Mühendis-Akademisyen tarafından
doldurulmuştur. Uzman Karar Vericinin doldurduğu ölçeğe göre oluşturulan
kriterlerin ikili karşılaştırma matrisleri ve bu matrislere Bulanık AHP algoritması
uygulandıktan sonra elde edilen bulanık ağırlıklar Tablo 2-5’ te verilmiştir. Örnek
teşkil etmesi amacıyla Tablo 2’deki Teknik kriterlere ilişkin ağırlıkların Bulanık
AHP algoritması kullanılarak elde ediliş biçimi aşağıda verilmiştir.
(1,1,1)
(1/4,1/3,1/2)
(1/8,1/7,1/6)

6,7,8

(4,5,6)
(1,1,1)
(1/6,1/5,1/4)

= 5.20,6.25,7.33
=

2.17,2.20,2.25

(6,7,8)
(4,5,6)
(1,1,1)

à
sşuvwux {

13.37,15.45,17.58

= (0.0569,0.0647,0.0748 )

à

sşuvwux p

sşuvwux y

(1,1,1)�(4,5,6)�(6,7,8)
(1,1,1)�(4,5,6)�(6,7,8)
(1/8,1/7,1/6)�(1/6,1/5,1/4)�(1,1,1)

6,7,8 � 5.20,6.25,7.33 � 2.17,2.20,2.25

sşuvwux |
à

à

=

(0.3412,0.4531,0.5985)
= (0.2957,0.4045,0.5486)
0.1232,0.1424,0,1683

[(

2

2y.~{

,

2

2~.n~

,

2

2q.qy

6,7,8 0.0569
5.20,6.25,7.33 (0.0647)
2.17,2.20,2.25 0.0748

)]

Örnek çözümde bulanık sayıların toplanması, çarpılması ve çarpımsal
tersinin alınmasını içeren Eşitlik (2), Eşitlik (3) ve Eşitlik (4)’te verilen temel
matematiksel işlemlerle; karar vericiden elde edilen ve Tablo 1 kullanılarak
sayısallaştırılan ölçek değerleri üzerinde Eşitlik (6), Eşitlik (7), Eşitlik (8) ve
Eşitlik (9)’da verilen işlemler uygulanmıştır. Aynı algoritma Ekonomik, Çevresel
ve Sosyal başlıkları altındaki diğer kriterlere de uygulanmış olup elde edilen
ağırlıklar da Tablo 3-5 arasında verilmiştir.
Tablo 2.Teknik Kriterlere İlişkin İkili Karşılaştırma Matrisi ve Bulanık Ağırlık Değerleri
Verimlilik
Kapasite
Güvenirlik

Verimlilik
(1,1,1)
(1/5,1/4,1/3)
(1,1,1)

Kapasite
(4,5,6)
(1,1,1)
(1/6,1/5,1/4)

Güvenirlik
(1,1,1)
(4,5,6)
(1,1,1)
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Bulanık Ağırlık
(0.3412, 0.4531,0.5985)
(0.2957,0.4045,0.4171)
(0.1232, 0.1424,0.1280)
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Tablo 3.Ekonomik Kriterlere İlişkin İkili Karşılaştırma Matrisi ve Bulanık Ağırlık Değerleri

İlk Kurulum
İşletme
Atık_Yok

İlk Kurulum

İşletme

(1,1,1)
(1/4,1/3,1/2)
(1/8,1/7,1/6)

(2,3,4)
(1,1,1)
(1/6,1/5,1/4)

Atıkları
Yok etme
(6,7,8)
(4,5,6)
(1,1,1)

Bulanık Ağırlıklar
(0.4106, 0.5890,0.8365)
(0.2395,0.3391,0.4826)
(0.0589,0.0719,0.0912)

Tablo 4. Çevresel Kriterlere İlişkin İkili Karşılaştırma Matrisi ve Bulanık Ağırlık Değerleri

Katı Atık
Hava Emis.
Arazi_Gerek
Sürd.TarHay

Katı Atık
Çıkarma

Hava Emisyonu

Arazi_Gereksin
im

(1,1,1)
(2,3,4)
(1,1,1)
(1/4,1/3,1/2)

(1/4,1/3,1/2)
(1,1,1)
(1/4,1/3,1/2)
(1/4,1/3,1/2)

(1,1,1)
(2,3,4)
(1,1,1)
(1/4,1/3,1/2)

Sürd.
Tar. ve
Hayv.
(2,3,4)
(2,3,4)
(2,3,4)
(1,1,1)

Bulanık Ağırlıklar
(0.1315,0.2214,0.3588)
(0.2072,0.3516,0.5961)
(0.1155,0.1823,0.2845)
(0.0598,0.0781,0.1113)

Tablo 5. Sosyal Kriterlere İlişkin İkili Karşılaştırma Matrisi ve Bulanık Ağırlık Değerleri
Sosyal Kabul
Sosyal Kabul
İstihdam Kapasitesi

(1,1,1)
(1/4,1/3,1/2)

İstihdam
Kapasitesi
(2,3,4)
(1,1,1)

Bulanık Ağırlıklar
(0.4615,0.7500,1.1765)
(0.1923,0.2500,0.3529)

Bundan sonraki aşamada Karar Verici-Uzman tarafından 5 alternatif olan
Biyokütle, Güneş, Hidrolik, Jeotermal ve Rüzgâr enerjileri kriterlere göre
değerlendirilmiş, sonuçlar Tablo 1’de verilen Bulanık ölçek ve Karşılık Ölçek
değerlerine göre sayısallaştırılmıştır. Bulanık AHP algoritması uygulanmış ve her
alternatife ilişkin sentez değerleri elde edilmiştir. Elde edilen bulanık sentez
değerlerine ilişkin matrisler ile her alternatife ilişkin hesaplanan toplam bulanık
öncelik değerleri Tablo 6-10 arasında verilmiştir.
Tablo 6-10 arasındaki ilk sütun olan Global Bulanık Ağırlıklar Tablo 2-5
arasında hesaplanan değerlerdir. İkinci sütundaki sentez değerleri, karar vericinin
her alternatifi kriterlere göre değerlendirdiği ölçeklerin karar matrisine
geçirilmesi sonrasında, Tablo 2-5 öncesindeki örnekte gösterildiği gibi Bulanık
AHP algoritması uygulanarak elde edilmişlerdir. Son sütun ise global bulanık
ağırlıklarla sentez değerlerin Eşitlik (3)’te verilen çarpma kuralı ile çarpılması ile
elde edilmiştir. Her bir alternatife ilişkin Toplam Bulanık Öncelik de üçüncü
sütundaki değerlerin Eşitlik (2) deki toplama kuralı ile toplanması ile elde
edilmiştir.
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Tablo 6. Biyokütle için Toplam Bulanık Öncelik
Verimlilik
Kapasite
Güvenirlik
İlk Kurulum
İşletme
Atık Yok etme
Katı Atık Çık.
Hava Emis.
Arazi Gereks.

Global Bulanık Ağırlıklar
(0.3412, 0.4531, 0.5985)
(0.2957,0.4045, 0.4171)
(0.1232, 0.1424, 0.1280)
(0.4106, 0.5890, 0.8365)
(0.2395,0.3391, 0.4826)
(0.0589,0.0719, 0.0912)
(0.1315,0.2214,0.3588)
(0.2072,0.3516,0.5961)
(0.1155,0.1823,0.2845)

Sürd Tar Hayv.
Sosyal Kabul
İstihdam

(0.0598,0.0781,0.1113)
(0.4615, 0.7500, 1.1765)
(0.1923,0.2500, 0.3529)

Sentez Değerleri
(0.1049, 0.1638,0.2459)
(0.1041,0.1695,0.2615)
(0.1591,0.2941,0.5166)
(0.0673,0.0813,0.1017)
(0.0556,0.0791,0.1309)
(0.0495, 0.0588, 0.0724)
(0.4491,0.6161,0.8354)
(0.0238,0.0305,0.0455)

Ağırlık
(0.0358,0.0742,0.1472)
(0.0308,0.0686,0.1090)
(0.0196,0.0419,0.0661)
(0.0277,0.0479,0.0851)
(0.0133,0.0268,0.0632)
(0.0029,0.0042,0.0066)
(0.0590,0.1364,0.2997)
(0.0049,0.0107,0.0259)

(0.0828,0.1343,0.2177)
(0.0096,0.0245,0.0619)
(0.4121,0.5888,0.1225)
0.0246,0.0460,0.0136)
(0.1818,0.2392,0.3404)
(0.0839,0.2553,0.4005)
(0.3143,0,.3158,0.3692)
(0.0604,0.0923,0.1303)
Toplam Bulanık Öncelik (0.3725,0.8288,1.4091)

Tablo 7. Güneş için Toplam Bulanık Öncelik
Verimlilik
Kapasite
Güvenirlik
İlk Kurulum
İşletme
Atık Yok etme
Katı Atık Çık.
Hava Emis.
Arazi Gereks.
Sürd. Tar ve
Hayv.
Sosyal Kabul
İstihdam

Global Bulanık Ağırlıkları
(0.3412, 0.4531, 0.5985)
(0.2957,0.4045,0.4171)
(0.1232, 0.1424,0.1280)
(0.4106, 0.5890,0.8365)
(0.2395,0.3391,0.4826)
(0.0589,0.0719,0.0912)
(0.1315,0.2214,0.3588)
(0.2072,0.3516,0.5961)
(0.1155,0.1823,0.2845)
(0.0598,0.0781,0.1113)
(0.4615, 0.7500,1.1765)
(0.1923,0.2500,0.3529)

Sentez Değerleri
(0.0434,0.0537,0.0703)
0.3317,0.4809,0.6881)
(0.0625,0.0882,0.1391)
(0.3030,0.4545,0.6683)
(0,2058,0,3755,0.6577)
(0.2178,0.2941,0.3947)
(0.0741,0.1093,0.1561)
(0.2088,0.2689,0.3457)
(0.1185,0.1748,0.2613)

Ağırlık
(0.0148,0.0243,0.0421)
(0.0981,0.1945,0.287)
(0.0077,0.0126,0.0178)
(0.1244,0.2677,0.559)
(0.0493,0.0101,0.3174)
(0.0128,0.0211,0.036)
(0.0097,0.0242,0.056)
(0.0433,0.0945,0.1967)
(0.0137,0.0319,0.0743)

(0.0031,0.0048,0.0012)
(0.0525,0.0617,0.0110)
(0.2121,0.3189,0.4681) (0.0979,0.3511,0.5507)
(0.1000,0.1395,0.1560) (0.0192,0.039,0.0551)
Toplam Bulanık Öncelik (0.4940,1.0758,2.1933)

Tablo 8. Hidrolik için Toplam Bulanık Öncelik
Verimlilik
Kapasite
Güvenirlik
İlk Kurulum
İşletme
Atık Yok etme
Katı Atık Çık.
Hava Emis.
Arazi Gereks.
Sürd Tar ve Hayv.
Sosyal Kabul
İstihdam

Global Bulanık Ağırlıkları

Sentez Değerleri

Ağırlık

(0.3412, 0.4531, 0.5985)
(0.2957,0.4045,0.4171)
(0.1232, 0.1424,0.1280)
(0.4106, 0.5890,0.8365)
(0.2395,0.3391,0.4826)
(0.0589,0.0719,0.0912)
(0.1315,0.2214,0.3588)
(0.2072,0.3516,0.5961)
(0.1155,0.1823,0.2845)
(0.0598,0.0781,0.1113)
(0.4615, 0.7500,1.1765)
(0.1923,0.2500,0.3529)

(0.3759,0.5215,0.7233)
(0,1398,0.1878,0.2546)
(0.1439,0.2794,0.5166)
(0.0690,0.0845,0.1090)
(0.0720,0.1520,0.2923)
(0.2178,0.2941,0.3947)
(0.0741,0.1093,0.1561)
(0.2088,0.2689,0.3457)
(0.0790,0.1012,0.1393)
(0.0828,0.0991,0.0184)
(0.1061,0.1827,0.2908)
(0.1000,0.1395,0.1560)
Toplam Bulanık Öncelik

(0.1283,0.2363,0.4329)
(0.0414,0.0760,0.1062)
(0.0177,0.0398,0.0661)
(0.0283,0.0498,0.0911)
(0.0173,0.0015,0.1411)
(0.0128,0.0211,0.0360)
(0.0097,0.0242,0.0560)
(0.0433,0.0945,0.1967)
(0.0091,0.0184,0.0396)
(0.2567,0.0077,0.0020)
(0.0490,0.2181,0.3421)
(0.0192,0.0390,0.0551)
(0.6328,0.8264,1.5649)
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Tablo 9. Jeotermal için Toplam Bulanık Öncelik
Verimlilik
Kapasite
Güvenirlik
İlk Kurulum
İşletme
Atık Yok etme
Katı Atık Çık.
Hava Emis.
Arazi Gereks.
Sürd Tar ve Hayv.
Sosyal Kabul
İstihdam

Global Bulanık Ağırlıkları

Sentez Değerleri

Ağırlık

(0.3412, 0.4531, 0.5985)
(0.2957,0.4045,0.4171)
(0.1232, 0.1424,0.1280)
(0.4106, 0.5890,0.8365)
(0.20395,0.3391,0.4826)
(0.0589,0.0719,0.0912)
(0.1315,0.2214,0.3588)
(0.2072,0.3516,0.5961)
(0.1155,0.1823,0.2845)
(0.0598,0.0781,0.1113)
(0.4615, 0.7500,1.1765)
(0.1923,0.2500,0.3529)

(0.0448,0.0564,0.0763)
(0.0667,0.0809,0.1032)
(0.1439,0.2500,0.4371)
(0.0690,0.0845,0.1090)
(0.0583,0.0849,0.1462)
(0.0495,0.0588,0.0724)
(0.0382,0.0561,0.1055)
(0.1148,0.1627,0.2244)
(0.2484,0.4139,0.6619)
(0.1051,0.1514,0.0318)
(0.0909,0.1130,0.1348)
(0.3143,0.3588,0.5106)
Toplam Bulanık Öncelik

(0.0153,0.0255,0.0457)
(0.0197,0.0327,0.0430)
(0.0177,0.0356,0.0559)
(0.0283,0.0498,0.0911)
(0.0140,0.0001,0.0705)
(0.0029,0.0042,0.0066)
(0.0050,0.0124,0.0378)
(0.0238,0.0572,0.1277)
(0.0287,0.0755,0.1883)
(0.0063,0.0118,0.0035)
(0.0420,0.1011,0.1585)
(0.0604,0.1277,0.1802)
(0.2641,0.5336,1.0088)

Global Bulanık Ağırlıkları

Sentez Değerleri

Ağırlık

(0.3412, 0.4531, 0.5985)
(0.2957,0.4045,0.4171)
(0.1232, 0.1424,0.1280)
(0.4106, 0.5890,0.8365)
(0.2395,0.3391,0.4826)
(0.0589,0.0719,0.0912)
(0.1315,0.2214,0.3588)
(0.2072,0.3516,0.5961)
(0.1155,0.1823,0.2845)
(0.0598,0.0781,0.1113)
(0.4615, 0.7500,1.1765)
(0.1923,0.2500,0.3529)

(0.1395,0.2046,0.2954)
(0.0667,0.0809,0.1032)
(0.0625,0.0882,0.1391)
(0.1869,0.2951,0.4504)
(0.1715,0.3084,0.5481)
(0.2178,0.2941,0,3947)
(0.0741,0.1093,0.1561)
(0.2088,0.2689,0.3457)
(0.1185,0.1748,0.2613)
(0.0828,0.0991,0.0184)
(0.1212,0.1462,0.1702)
(0.1000,0.1395,0.1560)
Toplam Bulanık Öncelik

(0.0476,0.0927,0.1768)
(0.0197,0.0327,0.0430)
(0.0077,0.0126,0.0178)
(0.0767,0.1738,0.3767)
(0.0411,0.1046,0.2645)
(0.0128,0.0211,0.0360)
(0.0097,0.0242,0.0560)
(0.0433,0.0945,0.1967)
(0.0137,0.0319,0.0743)
(0.0049,0.0077,0.0020)
(0.0559,0.1277,0.2003)
(0.0192,0.0390,0.0551)
(0.3047,0.7625,1.3224)

Tablo 10. Rüzgâr için Toplam Bulanık Öncelik
Verimlilik
Kapasite
Güvenirlik
İlk Kurulum
İşletme
Atık Yok etme
Katı Atık Çık.
Hava Emisy.
Arazi Gereks.
Sürd Tar ve Hayv.
Sosyal Kabul
İstihdam

Bundan sonraki aşamada Tablo 6-10 arasında koyu renklerle verilmiş olan
alternatiflere ilişkin toplam bulanık öncelikler durulaştırılarak karşılaştırma ve
sıralama yapılmıştır, sonuçlar Tablo 11’de verilmiştir. Durulaştırma işlemi için
hem Kwong Bai hem de Kareli Ortalama Yöntemleri kullanılmıştır.
Tablo 11. Durulaştırılmış Öncelikler ve Sıralama
Bulanık Ağırlık

Biyokütle
Güneş
Hidro
Jeotermal
Rüzgâr

(0.3725,0.8288,1.4091)
(0.4940,1.0758,2.1933)
(0.6328,0.8264,1.5649)
(0.2641,0.5336,1.0088)
(0.3047,0.7625,1.3224)

Kwong-Bai Y.
ile
Durulaştırılmış
Ağırlık
0,8495
1,1651
0,9172
0,5679
0,7795
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Kwong
Bai
Y.ile
Sıra
3
1
2
5
4

Kareli Ortalama
Y.
ile
Durulaştırılmış
Ağırlık
0,9680
1,4390
1,0851
0,6763
0,8987

Kareli
Ortalama
Y. ile Sıra
3
1
2
5
4
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Tablo 11 incelendiğinde, iki yönteme göre de en uygun sıralama Güneş,
Hidrolik, Biyokütle, Rüzgâr ve Jeotermal olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, iki
yöntemin de birbiri ile tutarlı bir sıralama oluşturduğu görülmektedir. Araştırma
sonuçlarının literatürdeki yenilenebilir enerji kaynaklarını çeşitli kriterlere göre
en uygun şekilde sıralayan diğer çalışmalarla karşılaştırılabilmesi için Tablo 12
oluşturulmuştur.
Tablo 12. Karşılaştırma
Araştırmacı
Kaya ve Kahraman (2010)
Uysal (2010)
Yakıcı, Ayan ve Babuççu (2013)
Özcan & Eren (2017)
Karaca & Ulutaş (2018)
Solangi ve diğerleri (2019)

Kaynakların En uygun Sıralaması
Rüzgâr, Güneş, Biyokütle, Jeotermal, Hidrolik
Güneş, Rüzgâr, Biyokütle, Hidrolik, Jeotermal
Hidrolik, Rüzgâr, Biyokütle, Jeotermal, Güneş
Rüzgâr, Hidrolik, Biokütle, Jeotermal, Güneş.
Hidrolik, Jeotermal, Rüzgâr, Biokütle, Güneş
Rüzgâr, Hidrolik, Güneş, Biyokütle, Jeotermal

Bu çalışmadan elde edilen sonuca göre birinci sırada Güneş enerjisinin,
son sırada ise Jeotermal kaynakların bulunması Uysal’ın (2010) çalışması ile
benzerlik göstermektedir. Öte yandan Solangi ve diğerlerinin (2019)
çalışmalarında da son sırada Jeotermal kaynakların bulunması bu çalışma
sonuçlarını teyit eder niteliktedir. Yakıcı, Ayan ve Babuççu’nun (2013) ve Özcan
& Eren (2017) ile Karaca & Ulutaş’ın (2018) çalışmalarında ise güneş enerjisi bu
çalışmada elde edilen sonuçla uyumsuz olarak en son sırada yer almaktadır. Tablo
12’deki çalışmalardan Kaya ve Kahraman (2010) ile Solangi ve diğerlerinin
çalışmalarında bulanık ÇKKV teknikleri kullanılırken diğer çalışmalarda klasik
teknikler kullanılmıştır. Çalışmalarda dikkate alınan kriterlerin farklılıkları ve
farklı ağırlıklandırılmaları öncelik sıralaması farklılıklarının nedenini
açıklamaktadır.
Sonuçlar
21. yüzyıldaki değişimler ve çevre konusundaki artan farkındalıklar
sayesinde biyokütle enerjisi, güneş enerjisi, hidrolik enerji, jeotermal enerji ve
rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılacağı
öngörülmektedir. Bu enerji kaynaklarının ise birbirlerine göre üstünlükleri ve
zayıf yönleri bulunmaktadır.
Bu araştırma kapsamında yenilenebilir enerji kaynakları alternatifleri
Chang’in geliştirdiği Bulanık AHP algoritması kullanılarak üstünlüklerine göre
sıralanmıştır. Söz konusu sıralama Güneş, Hidrolik, Biyokütle, Rüzgâr ve
Jeotermal biçiminde oluşmuştur. Karar vermenin doğasında olan bulanıklığı
sayısallaştırmak ve belirsizlikleri daha iyi ifade etmek için Üçgensel Bulanık
Sayılar temel alınmıştır. Bulanık ortam karar vericinin tercihlerinin daha gerçeğe
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yakın olarak sayısallaştırılmasını sağlamıştır. Kullanılan Bulanık AHP
algoritması ile nitel kriterler nicel kriterlere dönüştürülebilmiştir. Ayrıca dilsel
ifadeler de kullanılan yöntem ile sayısallaştırılabilmiştir.
Algoritmanın uygulanması sonucu oluşan bulanık ağırlıklar hem KwongBai hem de Kareli Ortalama yöntemleri ile durulaştırılarak sıralanmıştır. İki
yöntemde de aynı sıralama oluşmuştur. İki yöntemin de birbiri ile tutarlı bir
sıralama yaptığı görülmektedir. İleriki araştırmalarda aynı konu için farklı
tekniklerle en uygun sıralamanın yapılması önerilmektedir.
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Öz
Osmanlı Devleti merkez ile taşranın haberleşmesini sağlamak amacıyla
menzil-ulak sistemini kurdu. 1840 yılında posta teşkilatı kurularak menzil ve
posta teşkilatı birlikte kullanıldı. Kırım Savaşı sırasında telgraf hattı kuruldu.
Haberleşmede posta teşkilatının yanında telgraf da kullanılmaya başlandı.
Telgraf hattı 1860 yılında Sivas, Elazığ ve Diyarbakır’a ulaştı. Bu yenilik,
haberleşmeyi geliştirerek idari işleyişi kolaylaştırdı. Devlet bu yöntemle
Dersim’in (Tunceli) de içinde bulunduğu Doğu illerine daha hızlı ulaşmaya
başladı, bu da merkezi otoritenin hâkimiyetine katkı sağladı.
19.yüzyılın ikinci yarısında Ma’muratu’l-aziz (Elazığ) vilayetine bağlı
Dersim (Tunceli) sancağının güney kazalarında posta taşımacılığı ve telgraf
hatları kısmen kullanılmıştır. İç Dersim denilen kısımda ise feodal aşiret yapısı
etkin olmuştur. Aşiretlere bağlı eşkıya grupları, çevredeki ilçe ve köylere sürekli
saldırarak güvenlik zafiyeti oluşturmuştur. Asayiş probleminden dolayı İç ve
Doğu Dersim’e posta taşımacılığı yapılamamıştır. Devlet 1890’lı yıllarda
otoritesini hâkim kılmak ve askeri birimlerle iletişim kurabilmek amacıyla
Dersim’in İç ve Doğu kısmına telgraf hatları çekmiştir. Fakat sürekli isyan eden
ve eşkıyalık yapan silahlı aşiret üyeleri, hükümetin bölgeye erişimini engellemek
için zaman zaman telgraf hatlarını tahrip ederek posta araçlarına saldırmış ve
malzemelerini gasbetmişlerdir. Bu da devletin bölgeyle iletişimini ve bölgeye
hâkimiyetini kesintiye uğratmıştır.
1

Bu çalışma 1914-1923 Yılları Arasında Dersim’de (Tunceli) Asayiş adlı doktora tezinden
türetilmiştir.
2
Öğr. Gör., Bingöl Üniversitesi, etas@bingol.edu.tr, ORCID: https://orcid.org/0000-00022962-7689.
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Bu çalışmada, 19.yy. sonlarında ve 20. yy. başlarında Dersim sancağı
sınırlarında posta taşımacılığı ve telgraf hatlarının tarihi seyri, kullanımı
hakkında genel bilgiler verilerek, bölgede sürekli asayiş sorunlarının
yaşanmasına neden olan aşiretlerin haberleşme kanallarının kullanımına olan
etkileri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dersim, Haberleşme, Posta, Telgraf, Asayiş.
THE USE OF COMMUNICATION TOOLS AND PUBLIC ORDER IN
DERSIM IN THE LATE 19TH AND EARLY 20TH CENTURIES
Abstract
The Ottoman Empire established the range-messenger system to enable
the center to communicate with the provinces. In 1840, the range and postal
organization were used together after having established the postal
organization. During the Crimean War, a telegraph line was also established. In
addition to the postal organization, telegraph was used in the communication.
The telegraph line reached Sivas, Elazığ and Diyarbakır in 1860. This
innovation facilitated administrative functioning by improving communication.
With this method, the state started to reach the eastern provinces, which also
included Dersim (Tunceli), more rapidly, and this contributed to the domination
of central authority.
In the second half of the 19th century, the postal transport and telegraph
lines were partially used in the southern subprovinces of Dersim (Tunceli)
Sanjak of the province of Ma’muratul-aziz (Elazığ). In the so-called Interior
Dersim, feudal tribal formation was effective. The bandits of the tribes caused
constantly security problems by attacking the surrounding towns and villages.
Due to the public order problem, there was no postal transportation in Interior
and Eastern Dersim. In the 1890s ın order to make its authority dominant and
communicate with the military units, the state installed telegraph lines to some
parts of Interior and Eastern Dersim. But the members of the armed tribes and
bandits, who were constantly rebelling, attacked the mail vehicles and usurped
their materials from time to time by destroying the telegraph lines to prevent the
government from accessing the region. This interrupted the state's
communication and dominance with the region.
In this study, general information about the historical course and usage
of postal transportation and telegraph lines in Dersim Sanjak borders at the late
nineteenth century and beginning of the twentieth century has been given and
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the effects of tribes that cause continuous public order problems on the use of
communication channels have been examined.
Keywords: Dersim, Communication, Post, Telegraph, Public Order.

Giriş
Dersim’de haberleşme ve asayiş ilişkisinin daha iyi anlaşılabilmesi için
Dersim coğrafyası ve toplumu hakkında bazı açıklayıcı değerlendirmelerin
yapılması yararlı olacaktır.
Dersim ismi, 1935 yılına kadar Tunceli bölgesi için kullanılmıştır. Bölge
19. yüzyıl ortasına kadar Çemişgezek ilçesinin ön planda olduğu idari bir birim
iken, Tanzimat’tan sonra merkezileşme faaliyetlerine bağlı olarak yapılan ıslahat
çalışmalarıyla Hozat ilçesi merkez olmak üzere yeni bir idari birim hâline
getirilmiştir (Tunceli İl Yıllığı 1967: 17, Tunceli Valiliği 2012: 13-16).
Dersim, doğudan Kiğı ve Palu, kuzeydoğudan Tercan, kuzeyden Erzincan
ve Kemah, batıdan Kemaliye ve Arapgir, güneyden Keban, Elazığ ve Palu ile
çevrili bölgedir. Çevresi nehirlerle kuşatılmış bir ada görünümündedir. Doğudan
Büyüksu/Perisuyu, Güneyden Murat Nehri, kuzeyden Munzur silsilesinin
hemen kuzeyindeki Fırat-Karasu ile çevrilidir (Dersim Raporu 2011: 21).
Çevresindeki nehirler ve dağlar birer doğal set gibi çevreyle teması zorlaştıran
ve sosyal hayatı şekillendiren önemli unsurlardır.
Genel olarak dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip olan Dersim’in
birçok bölümünde ormanlarla kaplı olan dağlar, bölge içi geçişleri
sınırlandırmıştır. Çemişgezek, Pertek, Mazgirt hattı boyunca akan Murat
Nehri’nden kuzey yönüne ilerledikçe artan yükselti (Sevgen 1999: 13) iklimi,
dolayısıyla insan yaşamını doğrudan etkilemiştir.
Topraklarının büyük kısmının tarıma elverişli olmaması, iklim
koşullarının olumsuz etkisi gibi nedenler, toplumun yaygın bir şekilde tarım
üretimi yapmasını ve hayvancılığın yeterli düzeye ulaşmasını engellemiştir.
Sanayi üretimi de çok düşük seviyede kalmıştır. Bu tabii problemlerin yanı sıra
toprak, aşirete ait olmasına rağmen, toprak kullanımı ile ilgili hususlarda ve
toplumsal hayatın her alanında aşiret ağalarının kurmuş olduğu feodal düzen
hâkim olmuştur (Günel 2010: 15, 92).
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Dersim’in Toplumsal Yapısı ve Asayiş
Dersim’de toplumun büyük kısmı aşiretlerden oluşmuştur. Her aşiret en
az bir reis tarafından idare edilmiştir. Sözleri emir olarak algılanan bu reislere,
hükümdara karşı sergilenen itaate benzer, mutlak bir itaat sergilenmiştir (Dersim
Raporu 2011: 69, Kemali 2013: 225 ). Dersim toplumunun devlete ve çevre
toplumlara karşı olan davranışlarından dolayı Çemişgezek, Pertek, Çarsancak,
Mazgirt, Pülümür mıntıkaları muti (itaat eden) olarak değerlendirilirken, bunun
dışında kalan bazı kısımlar gayrı muti (itaat etmeyen) olarak değerlendirilmiştir
(BOA.Y.A.HUS.235.76.8-2, Yıldırım 2014: 181).
Merkezi idarenin Dersim’e hâkim olamamasından doğan otorite boşluğu,
aşiret ağaları ve seyyidler tarafından doldurulmaya çalışılmıştır. Eğitim
kurumlarının ve çevre ile temasın çok az olduğu bölgede toplumun büyük bir
kısmı, eylemleri sorgulama ve yanlışa itiraz etme şuuruna sahip olamamıştır. Bu
da Diyarbakır Vali Vekili’nin Dersim ile ilgili hazırlamış olduğu layihasında
belirttiği gibi birçok reisin gücü kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmasına
ve halkı kışkırtarak şekavete yönlendirmesine zemin hazırlamıştır (BOA.İ.DH.
1467.1.5.1). Böylece yerleşik yapının etkisiyle bazı reislerden ve toplumun bir
kısmından kaynaklı gasp, hırsızlık gibi birçok asayiş hadisesi yaşanmıştır.
Dersim’de soygunculuk, gasp, vergi ve asker vermeme gibi hadiseler 19.
yüzyılda dinî, etnik veya siyasi nitelik taşımamıştır (Yılmazçelik 2017: 260).
Bazı aşiretlerin günlük hayat tarzı hâline gelmiş olan hadiseler, 19. yüzyıl ve
sonrasında diğer birçok nedenle birlikte, “bazı aşiretlerin ve reislerinin kendileri
için rakip olarak gördükleri” devlete karşı yürüttükleri iktidar mücadelesinden
kaynaklanmıştır (Danık 2014: 116). 1921 yılında yaşanan Koçgiri İsyanı siyasi
nitelik taşıdığı için bir istisna olarak bu değerlendirmenin dışında kalmıştır.
Dersim’de yaygın olarak görülen asayiş olaylarının nedeni fakirlik kabul
edilse de bu olayların farklı birçok sebebi vardır. Bu sebepler merkezi otorite
boşluğu, eğitimden yoksunluk, toplumun ahlaki değer eğitiminin yetersiz olması
sonucu ortaya çıkan zafiyet (Yılmazçelik 2017: 193), toplumda lider
konumundaki bazı şahısların kişisel menfaatleri için toplumu suça
yönlendirmeleri (BOA.İ.DH.1467.1.5), toplumdaki ahlaki zafiyeti gidermeye
yönelik bir uygulamanın ve eğitim sisteminin olmaması, eşkıyalık olaylarının
toplum nazarında övünme ve kahramanlık algısına sebep olan teşvik edici yönü
şeklinde sıralanabilir.
Farklı bölgelerde genellikle bireylerin veya toplumun haksızlığa uğraması
sonucu eşkıyalık hareketleri ortaya çıkarken (Yılmazçelik 2017: 260), yukarıda
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sayılan nedenlerin etkisiyle Dersim’de gasp, soygunculuk ve çapulculuk
toplumun bir kısmında ahlaki yönü sorgulanmadan sergilenen günlük hayat tarzı
hâline gelmiştir. Böylece eşkıya açısından çapulculuk eylemi, hemen her
ilkbahardan itibaren başlayan ve karlar yağıp, yollar kapanana kadar icra edilen
bir meslek olmuştur. (BOA.BEO.4610.345718.4.1) Bu eşkıyalık faaliyetleri
esnasında köy basmak, adam öldürmek, hayvanları çalmak sıradan eylemler
hâline gelmiştir (Kemali 2013: 228).
Dersim’de vuku bulan asayiş olayları genel hatlarıyla üç grupta
değerlendirilebilir. Bunlar, bazı aşiretlerin tek başına ya da ittifak yaparak devlet
görevlilerine ve kurumlarına karşı silahlı eylemde bulunması, “silahlı kolların”
çevredeki topluluklara gasp amaçlı saldırılarda bulunması, aşiretler arası kan
davaları ve mücadeleler şeklinde sıralanabilir.
Düzenin sağlanmasından sorumlu olan devlet, mevcut aşiret yapısından
dolayı Dersim’de hiçbir zaman tam hâkimiyet kuramamıştır. Osmanlı Devleti
bölgeden vergi ve asker toplamaya çalışmış, asayiş ile alakalı mevzular dışında
Dersim bölgesi ile ilgilenmemiştir (Yılmazçelik 2017: 210). Dersim sancağı
veya vilayetini oluşturduğu ilk andan itibaren burayı idareyi maslahat
yöntemiyle yönetmeye çalışmıştır. Devletin otoritesini yerleştiremediğinin
kanıtı olan bu uygulama, bazı aşiretlerin ve ağaların suçlarının cezasız
kalmasına ve bunların pervasızca hareket etmelerine sebep olmuştur (Kemali
2013: 157).
Osmanlı Devleti, Dersim’deki sorunları teşhis edip sorunlara çözüm
üretebilmek amacıyla, bölgeye müfettişler, idari ve askeri uzmanlar
göndermiştir. Bu uzmanlar Dersim’in ıslah edilmesiyle alakalı çeşitli raporlar
hazırlayarak bazı önerilerde bulunmuştur. Fakat sorunları ortadan kaldıracak
yeterlilikte çözümler üretilemediği için Dersim’deki sorunlar Cumhuriyet’in ilk
yıllarında da devam etmiştir.
1. Dersim Sancağında Haberleşme
Osmanlı Devleti, devlet ve toplum için temel bir zorunluluk olan
haberleşme ihtiyacını karşılamak amacıyla geçmişte kullanılmış olan
haberleşme sistemlerinden yararlanarak sınırları boyunca “menzil sistemi”ni
kullandı. Ulaklar aracılığıyla devlet kurumları arasında idari iletişimi sağladı.
Şartlardan dolayı menzil teşkilatı her yerde kurulamadı (Çetin 2011: 18) fakat
sistem peyderpey geliştirildi. 1840 yılında posta sisteminin kurulmasıyla devlet
evrakının yanı sıra halka ait mektup ve benzeri emanetler de taşınmaya başlandı
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(Yazıcı 1992: 336). 1860’lı yıllarda telgraf sisteminin Anadolu’da kurulmasıyla
haberleşme daha da hızlandı.
Devlet kurumlarının yanı sıra toplumun bilgi ve etkileşim kaynağı olan
haberleşme sistemi, Dersim sancağında kesin sınırlarla resmi ve gayrıresmi
haberleşme sistemi şeklinde sınıflandırılamamıştır. Fakat araştırma konusunun
daha iyi anlaşılabilmesi açısından haberleşmeyi, toplumun haberleşme
yöntemleri ve devlet kurumlarının resmi haberleşme yöntemleri şeklinde
değerlendirmekte yarar telakki edilmiştir. Zira Dersim’de toplumun bir kısmı
sancağın ücra köşelerinde merkezi otoriteden bigâne yaşamış ve bu durum
sosyal hayatı bütün yönleriyle etkilemiştir.
Osmanlı toplumunun genelinde olduğu gibi Dersim halkının büyük
çoğunluğu da köylerde yaşamıştır. Toplumun tabiatın içinde yaşaması, arazinin
dağlık ve ormanlık olması, etrafı nehirlerle çevrili olan sancağın 5-6 ay karla
kaplı olması ve aşiretler arası mücadele gibi nedenlerden dolayı mıntıkalar arası
gidiş-gelişler çok sınırlı kalmıştır. Daha da önemlisi bazı aşiret kollarının saldırı,
soygun ve çapulculuk faaliyetlerinden (Sevgen 1999: 73) dolayı Dersim’de
düzenli haberleşme ve taşımacılık yapılamamış, posta taşımacılık sistemi de
ihtiyacı karşılayacak düzeye ulaştırılamamıştır. Dersim’i birkaç defa gezen ve
değerlendirmelerine kuşkuyla yaklaşılması gereken bir seyyah, Dersim’in ilkel
ve ulaşımı daha sınırlı olan iç kısımlarının haberleşme durumu için şu
saptamada bulunmuştur: Dersim’de aşiretlerin haberleşmelerinde ne telgraf ne
postaları vardır, haberler ağızdan ağıza yayılır. Mektupları ise tamamen sözlü
mesajlardır, bunları muhataplarına belli ya da tesadüfi bir yolcu aracılığı ile
iletilir. Dersimlilerin Telgrafları ise bir dağbaşına çıkıp seslenmektir. Bu
yöntemle Dersim'in doğu ucunda meydana gelen herhangi bir meselenin haberi
ağızdan ağıza çarpıtılarak ve ilavelerle gün batımına kadar Dersim’in batı ucuna
ve her tarafına ulaştırılır (Antranik 2014: 153). Biraz abartılı olmakla birlikte bu
değerlendirme “İç Dersim” toplumunun haberleşme yöntemlerini büyük oranda
yansıtmıştır.
Dersim’de coğrafyanın kendi hususiyetinden kaynaklanan olumsuz
etkilerinin yanı sıra coğrafya ile bağlantılı asayiş olayları da çok sık yaşanmıştır.
Hem coğrafyanın ve asayişin hem de devletle ilişkilerde belirleyici konumda
olan mezhepsel durumun (Sunni-Alevi/Kızılbaş) etkisiyle Dersim’in kuzey ve
doğu bölümleri posta taşımacılığı ve telgraf hizmetleri bakımından Osmanlı
Devleti’nin diğer kısımlarına göre daha az gelişmiştir. Mutasarrıflık merkezi
olan Hozat ve Dersim’in güney hattını oluşturan Çemişgezek, Pertek, Mazgirt,
Peri’de (Çarsancak-Akpazar) ise posta ve telgraf sistemi kısmen
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kullanılabilmiştir. (Mamuratülaziz Salnamesi 1325: 136,165) Bu bakımdan
Dersim’e bağlı birçok yerde posta hattı ve telgraf sistemi ya hiç kullanılamamış
ya da ihtiyaca cevap verecek düzeye ulaşamamıştır. Bu da insanların
ihtiyaçlarını mevcut imkânlarla karşılamasına neden olmuştur.
Arşiv belgelerinden anlaşıldığı kadarıyla Dersim’in merkezi olan
Hozat’ın yanı sıra Çemişgezek, Pertek, Mazgirt, Peri (Çarsancak-Akpazar) gibi
merkezlere devlet otoritesi belli düzeyde yansımıştır. Dolayısıyla haberleşme
araçlarının kısmen kullanıldığı bu birimlerde toplum eksik de olsa gelişmelerden
haberdar olabilmiş ve devlet kurumlarıyla iletişim halinde olmuştur. NazımiyeHozat hattının kuzeyinde olup da iç kısımda kalan bölge halkı ise muhtemelen
hem toplumun diğer kısmıyla iletişim kuramadığı hem de mevcut haberleşme
araçlarından bigâne yaşadığı için gelişmelerden yeterince haberdar olamamıştır.
Dışarıdan gelen ve tanımadıkları bir kişiye “düşmana bilgi taşıyacak
casus” şüphesiyle yaklaşan (Antranik 2014: 117) İç Dersim halkı, içinde
bulunduğu tabii ve beşeri şartların etkisiyle farklı yöntemlerle gelişmelerin
ancak bir kısmından haberdar olabilmiştir.
Gelişmelerden haberdar olmanın bir yolu da misafirlerdir. Aşiretlerin
hâkim olduğu iç kısma giden herhangi bir misafir aşiretin ve köyün ağası
tarafından ağırlanmıştır. Köyün en etkin şahsı olan ağa, ağırladığı bu
misafirinden öğrendiği yeni havadisleri şahsi menfaatine uygun bir şekilde,
yönetimindeki topluma aktarmak suretiyle toplum nezdindeki otoritesini biraz
daha arttırmıştır (Bruinessen 2015: 134, Uluğ 2014: 122).
Aşiretler ve ağalar muhtelif yerlere gönderdikleri veya çeşitli birimlerde
çalışan adamları vasıtasıyla da olaylardan haberdar olabilmiştir. Dışarıdan gelen
memurlar veya memurların eşleri zaman zaman kendilerini topluma kabul
ettirmek, “üstünlüklerini kanıtlama hevesini tatmin etmek” gibi durumlarda
bilerek veya farkında olmadan kimi bilgileri toplumla paylaşarak, toplumun
gelişmelerden haberdar olmasını sağlamıştır (Uluğ 2011: 69,70). Bahsi geçen
yöntemler, İç Dersim toplumunun haber alma yöntemlerinin başlıcaları
olmuştur. Dolayısıyla toplum genelde, metne dayanmayan yani “kulaktan
dolma” bilgilerle, gelen habercinin aktarabildiği kadarıyla ya da aktaranın niyeti
doğrultusunda olayları öğrenebilmiştir.
Dersim, biraz bilinçli olarak biraz da toplumsal farklılıklardan
kaynaklanan sürecin doğası gereği dış dünya ile bağlarını karşılıklı
zayıflatmıştır. Bu da Dersim’deki kültürel kapalılığı daha da pekiştirmiştir.
Dersim ile ilgili hazırlanmış olan raporların genelinde toplumsal yapıdan
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kaynaklanan belli sorunlara ve çözüm yollarına dikkat çekilmiştir. Bu çerçevede
toplumsal, ekonomik, askeri ve idari amaçlı olarak eğitim kurumlarının
açılması, yolların yapılması, haberleşme hatlarının yaygınlaştırılması gerektiği
vurgulanmıştır. Bahsedilen eksiklerin tamamlanmasıyla aşiretlerin ıslah
edilmesi ve çevredeki topluluklara saldırması engellenmek istenmiştir. Fakat
hiçbir zaman arzu edilen neticeye ulaşılamamıştır.
1.1. Dersim Sancağında Posta Taşımacılığı
Osmanlı Devleti’nde 1840 yılına kadar haberleşme ulak ve menzilhane
üzerinden yürütülmüştür. Menzil taşıma sisteminde ilk dönemler sadece resmi
evrak ve malzeme taşınmıştır. 1840 yılından itibaren halkın haberleşme
vazifesini de üstlenen posta teşkilatı kurulmuştur. İstanbul’dan Anadolu ve
Rumeli yönüne posta kervanları gönderilmiştir (Yazıcı 1992: 336). Posta
taşımacılığı ile ilk zamanlar sadece mektup, gazete ve matbu evrak taşınmışsa
da zamanla para ve bazı hafif eşya da taşınmaya başlanmıştır (Yurtoğlu 2016:
50, Bezaz 2006?: 18).
Postacılık hizmetleri bir bölgeye ulaşabilme imkanlarına bağlı olarak
“muntazam ve gayrımuntazam” şeklinde yapılanmıştır. Tatarlar tarafından
yürütülen muntazam postacılıkta her türlü postacılık faaliyetleri yapılmış ve
ücretler alınmıştır. Muntazam posta bölgesine işleri yürütecek posta müdürü
atanmıştır. Sürücüler tarafından taşınan gayr-ı muntazam postacılık da ise yalnız
sıradan mektup ve evrak taşınmış, ücret alınmamıştır. Gayr-ı muntazam posta
bölgesine müdür atanmadığı için işler o bölgedeki memurlar tarafından
yürütülmüştür (Yazıcı 1992: 337, Bezaz 2006?: 57). Tanzimat’tan sonraki
dönemde posta teşkilatı yeterli düzeyde yaygınlaşamadığı için menzil teşkilatı
posta teşkilatının yanında faaliyetlerine devam etmiştir (Yazıcı 1992: 338).
Dersim’de eşkıya ve aşiret saldırılarının çok sık yaşanmasından dolayı
güvenlik sorunları yaşanmıştır. Arazi şartlarının zorluğu ve nehirlerin
fazlalığından dolayı da ulaşım sorunları yaşanmıştır. Her iki neden Dersim
sınırları içerisinde posta taşımacılığının yaygınlaşmasını engellemiştir. Güvenlik
endişelerinin yanında aşılması gereken büyük nehirler özellikle ulaşımı sekteye
uğratmıştır. Örneğin Elaziz (Elazığ)-Pertek güzergâhından Pertek ve
Çarsancak’a (Peri-Akpazar), Aşuvan güzergâhından da Çemişgezek kazalarına
gemi ile gidilebilmiştir (Mamuratülaziz Salnamesi 1312: 241). Özellikle Peri
(Çarsancak-Akpazar) ve Pertek civarlarında bahar mevsimlerinde debisi çok
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yükselen nehirlerden “Kelek” 3 adı verilen taşıma araçları kullanılarak
geçilebilmiştir (Mamuratülaziz Salnamesi 1325: 254).
1894 yılına gelindiğinde Dersim sancak merkezi olan Hozat’ın yanı sıra
Kemaliye (Eğin), Kemah, Çemişgezek, Arapgir ve Kuruçay gibi idari merkezler
posta merkezi olarak hizmet vermekteydi. Kemaliye (Eğin), Arapgir, Hozat,
Çemişgezek, Kebanmadeni ve Malatya gibi birbirine yakın güzergâhtaki bir çok
bölge Birinci Posta Dairesinin görev sahasıydı (Mamuratülaziz Salnamesi 1312:
243-248). Bunlardan Dersim sınırları içerisinde olan birimler Dersim’in güney
ve batı kısmında yer alan ve merkezi otoritenin büyük oranda etkili olduğu idari
birimlerdir.
Tatar Postası, Elazığ-Erzincan arasında Keban, Arapgir, Kemaliye,
Kuruçay, Refahiye ve Kemah güzergâhını kullanarak her pazar günü Erzincan’a
gitmiş ve pazartesi günü aynı güzergâhı kullanarak tekrar Elazığ’a dönmüştür
(Mamuratülaziz Salnamesi 1325: 164). Bu dönemde Elazığ’dan kayıkla
Pertek’e, devamında Hozat Kasabasından Mercan Boğazı’na geçilen ve 36
saatte Erzincan’a ulaşan kısa bir yol olmasına rağmen Tatar Postası bu yolu
kullanmamıştır. Tatar Postası, mesafe olarak daha uzun fakat güvenlik riski daha
az olan Keban-Kemaliye yolunu tercih etmiştir. Daha kısa olmakla beraber
Ovacık aşiretlerinin nüfuz sahasından geçmekte olan ve kışın kapanabilen Hozat
yolu, ciddi güvenlik riski barındırdığı için resmi ve ticari taşımacılıkta tercih
edilememiştir (Mamuratülaziz Salnamesi 1325: 136).
Tatar Postası’na göre daha resmi mahiyette olan Mükeffel Sürücü
Postası, cuma günü Elazığ’dan Pertek’e, oradan mutasarrıflık merkezi olan
Hozat’a ve daha sonra da Çemişgezek’e giderek çarşamba günü aynı
güzergâhtan Elazığ’a geri dönmüştür. Buna ilaveten bir posta aracı da Pertek’ten
Mazgirt’e ve oradan da Çarsancak’a sefer düzenlemiştir (Mamuratülaziz
Salnamesi 1325: 165).
Sancağın güney kısmında devlet otoritesi kısmen hâkim olduğu için posta
teşkilatı, faaliyetlerini belli bir düzen içerisinde yürütebilmiştir. Aşiretlerin
kontrolünde olan Dersim’in iç bölgelerinde ise bazı feodal aşiretlerin
saldırılarının etkisiyle sürekli güvenlik kaygısı yaşanmış ve merkezi otorite
bölgeye hâkim olamadığı gibi bölgede kurumlarını oluşturmakta yetersiz
kalmıştır. Posta teşkilatı da bu durumdan olumsuz etkilenmiştir.
3

Kelek; koyun, keçi, oğlak tulumlarının şişirilerek üzerlerinin sırıkla kapatılması sonucu elde
edilen ve nehir üzerinde taşımayı sağlayan kare veya dikdörtgen şeklindeki araçtır.
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1.2. Dersim Sancağında Telgraf Sisteminin Kullanılması
Elektrikli telgraf ABD’li Samuel Morse tarafından 1837 yılında icat
edilmiş, telgrafla haberleşme 1844 yılında gerçekleştirilebilmiştir (Mercan 2009:
160). Haberleşme ve iletişim konusunda Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip
eden Osmanlı Devleti ise Tanzimat Fermanı ile birlikte resmi haberleşmeyi daha
sistematik hale getirmek ve halkın haberleşme ihtiyacını sağlamak amacıyla
posta teşkilatı kurma faaliyetlerine ağırlık vermiş (Hanilçe 2017: 66) ve bu
doğrultuda ilk olarak 1840 yılında Osmanlı Posta Nezareti kurulmuştur
(Akbulut 2010: 2).
Osmanlı Devleti’nde ilk telgraf hattı Kırım Savaşı (1853- 1856) sırasında
kurulmuştur (Hanilçe 2017: 65). Askeri amaçlarla kurulduğu için halk
tarafından kullanılamayan bu ilk hatlar süreç ilerledikçe resmi ve özel
haberleşmenin temel aracı hâline gelmiştir. Bu süreçte devlet, merkezi
otoritesini güçlü tutmak ve taşradaki hâkimiyetini pekiştirmek amacıyla telgraf
sisteminden azami ölçüde yararlanmaya çalışmıştır. Telgraf hattının daha geniş
bir alana daha hızlı bir şekilde kurulumunu sağlamak amacıyla 1855 yılında
Osmanlı Telgraf İdaresi kurulmuş ve 1871 yılında Posta Nazırlığıyla
birleştirilerek (Hanilçe 2017: 66,67) Dahiliye Nezaretine (İçişler Bakanlığı)
bağlı Posta ve Telgraf Nezareti şeklinde adlandırılmıştır (Hanilçe 2017: 67,
Yazıcı 1992: 346) .
Telgraf hattı 1860 yılında Sivas, Harput ve Diyarbakır’a ulaşabilmiş
(Akbulut 2010: 4) ve 1861 yılında işletmeye açılmıştır. Bu hattın yapılması
Anadolu’nun içlerine kadar yeni telgraf hatlarının kurulmasına da zemin
hazırlamıştır. Bundan sonra peyderpey Anadolu’nun en uç bölgelerine kadar
telgraf hatları kurulmuştur. 1864 yılında Sivas-Erzincan, 1865 yılında ErzincanKars, 1866 yılında da Erzurum-Van hattı tamamlanarak hizmete açılmıştır.
Böylece devletin merkezi olan İstanbul’dan, Van şehrine kadar olan telgraf hattı
hizmete açılmıştır (Mercan 2009: 161). Ana hatların Harput’a ulaşması Harput
çevresindeki taşraya telgraf hattı çekilmesine zemin hazırlamıştır.
1870 yılına gelindiğinde Osmanlı Devleti sınırları dâhilindeki
telgrafhanelerin sayısı 301’e ulaşmış (Keskin ve Sönmez 2009: 71) fakat bu sayı
Osmanlı Devleti için yeterli olmamıştır. Haberleşme teknolojisinin yeterli
düzeye ulaşmamış olmasında hem ülke içinden hem de ülke dışından
kaynaklanan faktörler etkili olmuştur. Osmanlı Devleti’nin sınırlarının geniş
olmasının yanı sıra merkezi otoritesinin ve ekonomisinin zayıf olması, sanayi ve
teknoloji alanındaki geri kalmışlık, altyapı eksikliği gibi nedenler dâhilden
kaynaklanan faktörlerin başlıcalarını teşkil etmiştir. İletişim teknolojisinin diğer

160

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, http://busbed.bingol.edu.tr,
Yıl/Year: 10 • Sayı/Issue: 19 • Bahar/Spring 2020

ülkelerden transfer edilmesinin zorlukları, baskın devletlerin engelleme
faaliyetleri ise dış faktörlerin başlıcalarını oluşturmuştur. Örneğin; o dönemde
toplumsal etkileşim ve haberleşmeyi sağlayan en önemli araçlardan bir tanesi
olan demiryolu hattı ulaşımı, Dersim’e sınır olan Erzincan sancağına, Rusya’nın
baskı politikalarından dolayı, gecikmeli olarak gelebilmiştir (Geçikli ve Akcan
2016: 201). Netice itibariyle hatların nakillerine dayanan mors postalarından
ibaret olan basit düzey Osmanlı telgraf hatları Cumhuriyet Dönemi’ne kadar
faaliyete devam etmiştir (Yurtoğlu 2016: 93). Osmanlı Devleti’nin genel
gelişmişlik düzeyiyle kıyaslandığında, kullanım ve yararlılık bakımından bir
adım önde olan telgraf iletişim teknolojisi, Osmanlının her idari birimine
ulaştırılamamış bu da haberleşmede ve merkezi otoriteyi güçlendirmede
hedeflenen düzeye ulaşılmasını zorlaştırmıştır.
1264 (1848) yılında gerçekleştirilen Dersim ıslahatı çerçevesinde sancak
merkezindeki asker için bir kışla yapılmıştır (Mamuratülaziz Salnamesi 1312:
227, Yılmazçelik 2017: 93). Dersim sancak yapılarak mutasarrıflık hâline
getirilmiş olduğu için önemli bir idari birim hâline gelmiştir. Eşkıyanın köylere
baskın ve soygun yapması, aşiretler arası çatışma, devlet görevlilerine itaatsizlik
gibi asayiş durumlarının sıkça yaşandığı bu bölge ile muhaberenin yapılabilmesi
için iletişim hatlarının kurulması ve geliştirilmesine acil ihtiyaç duyulmuştur.
Dersim’de Tanzimat Fermanı ile birlikte ağırlık verilmiş olan
merkezileşme faaliyetleri 19. yüzyılın ikinci yarısında artarak devam etmiştir.
Erzurum Müşiri Samih Paşa 1860’lı yıllarda, kurmaya çalıştığı telgraf hatları ile
Dersim’in muhtelif idari birimlerini birbirine bağlamak istemiştir. Samih paşa
bu girişimiyle hem Dersim halkı nezdinde devletin itibarını arttırarak asayişi
sağlamak hem de Dersim’deki toplumun gönlünü kazanmak için çabalamış
fakat netice alamamıştır (Dersim Raporu 2011: 154, Uluğ 2014: 146). Telgraf
hattı kurma gayretleri Samih Paşa’dan sonraki süreçte de devam etmiştir.
Telgraf hattı 1860 yılında Sivas, Harput ve Diyarbakır’a ulaştırılmıştı.
(Akbulut 2010: 4) Merkezileşmeyi güçlendirip bölgede asayişi temin etme
faaliyetleri çerçevesinde 1876 yılında Harput-Hozat arasında telgraf hattı
kurularak işletmeye açıldı. (Sunguroğlu 1958: 213) 1884 yılında telgraf hattı
Eğin’e (Kemaliye) uzatıldı (Mamuratülaziz Salnamesi 1301: 121). 1890 yılında
Mazgirt’te telgraf hattı aktif olarak kullanılıyordu (BOA. ŞD.2565-18-4/5).
1891 yılına gelindiğinde Hozat, Çemişgezek, Çarsancak ve Mazgirt’te
telgrafhane mevcut ve ilgili memurlar vazifelendirilmiş (Mamuratülaziz
Salnamesi 1308: 70) durumdaydı. Telgraf hatlarının ulaştırıldığı bu bölgeler
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merkezi otoritenin etkili olduğu ve halkın da genel olarak, devlete itaat ettiği
kısımdır.
1887 yılında Kiğı’dan Pülümür (Kuzican) kazasına, oradan da Erzincan’a
bir telgraf hattı inşa edilmesi düşünülmüşse de ekonomik durumun müsait
olmamasından dolayı ertelenmiştir (BOA.DH.MKT.1455.13.1). 1892 yılında
konumlarının öneminden dolayı Erzurum çevresinde Kiğı ve Pülümür
kazalarının da dahil olduğu birçok idari birime telgraf hattı çekilmesi
kararlaştırılmıştır. Devletin mali durumunun kötü olmasından dolayı, halk
masrafların büyük bir kısmını karşılama sözü vermiştir (BOA.BEO.13.906.1).
Düşünülen güzergâhta Mamahatun (Tercan) kazasından Pülümür kazasına 60
kilometre, Pülümür’den de Kiğı’ya 60 kilometrelik hat yapılması uygun
görülmüştür (BOA. BEO.13.906.6). 1892 yılı sonlarında Kiğı posta ve telgraf
merkezine memur alımı yapılmıştır (BOA.BEO.111.8271.1).
1890 yılında Seraskerlik tarafından gönderilen bir emirde Nazımiye
(Kızılkilise) ve Pah kazalarının askeri daire mevkileri olduğu ve kışın karın çok
yağmasından dolayı irtibatın kesildiği, buraların telgraf merkezi bulunan
Mazgirt’e dörder saat mesafede olmalarından dolayı Mazgirt’ten Pah’a ve
oradan da Nazımiye’ye kadar bir telgraf hattı kurulması gerektiği
vurgulanmıştır. Ayrıca bu bölgelerin ormanlık olmasından dolayı gerekli meşe
direklerinin ormandan temin edilerek mesafesi kısa olan telgraf hattının
maliyetinin düşürülmesi, gerekli olan tel ve fincanlar temin edilerek telgraf
hattının biran önce yapılması talep edilmiştir (BOA.ŞD.2565-18-4/5).
Seraskerlik makamının talebi başlangıçta ekonomik imkânsızlıklardan
dolayı yerine getirilmek istenmemişse de o mahaldeki askeri birlikler ve diğer
devlet görevlileriyle muhabereyi sağlayabilme gerekliliğinden dolayı 1891
yılında Telgraf ve Posta Nazırı tarafından kabul edilmiştir (BOA. ŞD.2565-186/12). Fakat karantina uygulamasından dolayı telgraf malzemeleri ve ilgili
memurlar gecikmeli olarak Eylül 1892’de gönderilebilmiş (BOA. BEO.1088033-1/2), Aralık 1892’de Pah ve Nazımiye kazalarına gecikmeli de olsa telgraf
hatları çekilebilmiştir (BOA.Y.PRK.UM.26-11-1).
Osmanlı sınırlarındaki birçok noktaya telgrafın ulaşmış olduğu 1907 yılı
gibi geç bir tarihte mutasarrıflık merkezi olan Hozat (Mamuratülaziz Salnamesi
1325: 242), Çemişgezek (Mamuratülaziz Salnamesi 1325: 247), Çarsancak
(Mamuratülaziz Salnamesi 1325: 252), Mazgirt (Mamuratülaziz Salnamesi
1325: 257), Kızılkilise (Nazımiye) (Mamuratülaziz Salnamesi 1325: 261) de
birçok kurumun yanı sıra birer hükümet konağı ve birer telgrafhane mevcutken
mutasarrıflık merkezi olan Hozat’a 8 saat (Mamuratülaziz Salnamesi 1325: 262)
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gibi çok uzak olmayan bir mesafede bulunan Ovacık’ta telgraf hattı
kurulmamıştı. Ovacık kazası birçok hususiyeti barındırıyordu. Öncelikle burası
güvenlik endişelerinin yaşanmasına neden olan birçok aşiretin nüfuz sahasını
teşkil ediyordu ve bu aşiretler zaman zaman askeri birliklere saldırıyordu (BOA.
Y.MTV.297-68-1). Kışın 6-7 ay karla kaplı olan Ovacık’ta (Mamuratülaziz
Salnamesi 1325: 263) kar kalınlığı yer yer iki metre civarına ulaştığı için
muhabere ihtiyacı hasıl olduğunda bir piyade asker karda çığır açarak ancak
gidebiliyordu (BOA.Y.MTV.297-68-2).
Barındırdığı birçok olumsuzluğa rağmen telgraf hattı bulunmayan
Ovacık’a 1907 yılında rutin olarak askeri birlik sevkedilmiştir. Sevkiyat
sırasında askerler çektikleri büyük sıkıntıların yanı sıra eşkıya saldırısına
uğramıştır. Telgraf hattı olmadığı için yardım istenememiş, her zaman olduğu
gibi piyade askerler gönderilerek yardım talep edilmiş ve bu sayede askeri
kuvvet kurtulabilmiştir. Yaşanan bu hadisenin etkisiyle, hem Ovacık’taki askeri
birlikle iletişimi sağlamak hem de bölgedeki hadiselerden erken haberdar
olabilmek ve tedbir alabilmek için telgraf hattının acil bir şekilde inşa
edilmesinin gerekli olduğu vurgulanmıştır (BOA.Y.MTV.297-68-1). 1907
yılında Ovacık kazasında hâlâ telgraf hattının kurulmamış olması, muhtemelen
mülki ve askeri görevlilerin buraya yeterli ehemmiyet vermemelerinin ve
ihmallerinin yanı sıra bazı aşiretlerin bölgedeki etkin nüfuzundan
kaynaklanmıştır.
Devlet işleyişindeki düzeni sağlamak için kurumlar oluşturulduğu gibi
kimi merkezlerde de tedbir amaçlı geçici faaliyetler yürütülürdü. Dersim
eşkıyasının Erzincan taraflarında yaptıkları soygunlar için kullandıkları
güzergâhlardan ve geçitlerden biri de Erzincan Gürlevik köyü mıntıkasıydı.
Bundan dolayı Milli Mücadele sürecinde tedbir amaçlı olarak, geçici bir süre,
Erzincan Gürlevik köyünde bir askeri müfreze bulundurulmuş, bu müfreze ile
irtibatın sağlanabilmesi ve gelen-geçen eşkıyanın idarecilere bildirilebilmesi için
1920 yılı başlarında Liva Jandarma Tabur Kumandanlığı tarafından Gürlevik
köyüne bir telefon makinası konularak muhabere sağlanmıştır (BOA. DH.İ.UM.
19-11-1-101-1/2). Bu şekilde önemli bir geçiş noktası tutularak eşkıyanın
buradan geçmesi engellenmeye, bu yapılamadığında ise eşkıyadan haberdar
olunmaya çalışılmıştır.
20. yüzyılın başlarında Dersim’de eşkıyalık olayları veya idarecilerden
kaynaklanan sorunların şikayet edilmesi dışında toplumun günlük yaşamında
telgrafla haberleşme pek kullanılmamıştır. Fakat aşiret ve ağalık sisteminden
dolayı büyük bir kısmı feodal bir yapıda olan sancakta, sürekli hadise yaşandığı
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için merkezle haberleşme her zaman büyük önem taşımıştır. Bu bağlamda resmi
iletişimde, bir meseleye dair hususi adam göndermek (BOA. Y.A.HUS.523128-2, ATASE. İSH.5621/1164/72ab) ya da savaş (ATASE. BDH.2910/455/4),
isyan (ATASE. İSH./13148/202/259) gibi istisnai durumlarda gizli bir şekilde
bilgi toplamak ve getirmek amacıyla vazifelendirilmiş muhbirler (ATASE.
BDH. 2910/455/4, ATASE. İSH.13148/202/259) dışında genel iletişim aracı
posta ve telgraf hatları olmuştur.
İklim ve yer şekillerine bağlı olarak tarım ve nispeten daha fazla yapılan
hayvancılık çok sınırlı olduğu için sancağın geliri yetersiz kalmıştır. Toplum
eğitim kurumlarından yoksun bırakılmıştır. Toplum başında ağaların veya
seyyidlerin bulunduğu otoriter aşiret anlayışı ile yönetildiği için merkezi
yönetim bölgede etkin olamamıştır. Bu unsurların da etkisiyle aşiretlerden
kaynaklanan eşkıyalık olayları güvenlik kaygılarına sebep olmuştur.
Dersim coğrafyasında yaşanan güvenlik kaygısının yanı sıra Osmanlı
Devleti tarafından bölgeye gerekli önem verilmeyip bölge ihmal edilmiştir.
İhmaller neticesinde sancağının alt idari birimlerindeki memur kadrolarının
genelinde olduğu gibi telgrafhanelerde de liyakatli ve işi bilen muhaberat
memurlarının sıkıntısı çekilmiştir (Gül 2015: 27). Liyakatsiz memur, eşkıyanın
telgraf hatlarını tahrip etmesi, iklim ve coğrafya şartlarına bağlı olarak hatların
kesilmesi gibi nedenlerin etkisiyle Dersim sancağında telgraf hatları çok verimli
kullanılamamıştır. Dolayısıyla zaman zaman teknolojik imkânlar kullanılarak
yapılamayan haberleşme piyade asker gönderilerek ya da özel şahıslar
görevlendirilerek yapılmaya çalışılmıştır (BOA. Y.MTV.297-68-1).
1.3. Olaylardan Haberdar Olunması ve Haberlerin Doğruluğunun
Araştırılması
Dersim bölgesinden sancak merkezine, vilayet merkezine veya İstanbul’a
haberler genelde telgraf, posta veya hususi görüşme yoluyla ulaştırılmıştır.
Fakat bu haberler veya ihbarlar her zaman gerçeği yansıtmadığı için, ilgili birim
tarafından haberin geldiği yerin şartlarına, uygunluğuna, aşiretlerin o dönemdeki
durumuna bakılarak tenkide tabii tutulmuş ve haberin doğruluğu teyit edilmeye
çalışılmıştır. Bu amaçla genellikle hadisenin geçtiği yer ile bağlantılı idari ve
askeri merkezlere telgraf gönderilmiş ya da istihbarat bilgileri toplayabilecek
kişiler görevlendirilmiştir. Görevlendirilen kişilerden olayla ilgili rapor veya
değerlendirmeler istenmiştir.
Aşiretler arası ilişkilerden dolayı aşiret mıntıkaları arasında geçişler çok
zorlaşmıştır. Süreklilik arz eden çatışma ve isyan hâlinden dolayı Dersim
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toplumunun bir kısmı, gelen yabancılara casus şüphesiyle yaklaşmıştır
(Antranik 2014: 117). Ulaşımı sağlayacak olan yollar olmadığı gibi yolcular
sürekli eşkıya saldırısına maruz kalmıştır. Bu durum da Dersim’e ya da Dersim
içinde farklı bir mıntıkaya gidecek olan kişiler açısından güvenlik problemine
sebep olmuştur. Kaza veya nahiye merkezlerindeki jandarmanın sayısının az
olması ve bazı aşiretlerle sürekli yaşanan çatışmalar kimi idarecilerin
korkmasına ve pasif kalmasına sebep olmuştur. Kimi idareciler de aşiret
ağalarının etkisi altında kaldığı için vazifesini ihmal etmiştir (Karabekir 2004:
88, Kaya 2010: 318, Karerli 2007: 79). Bütün bu olumsuzluklar Dersim’deki
gelişmelerden haberdar olunmasını zorlaştırırken, gelen bilginin doğruluğunun
araştırılmasını da zorunlu hâle getirmiştir.
Hükümet Dersim sancağında, yaşanan olaylardan farklı yollarla haberdar
olabilmiştir. İdareciler hadiselerin bir kısmından halkın ihbarı sonucunda
haberdar olabilmiştir. 1892’de Ermenilerin topluma ve devlete zarar veren
faaliyetlerini zaman zaman köy halkı ihbar etmiştir (BOA. BEO. 37-2744-4).
1917 Haziran ayında Dersim ve çevresindeki savaş durumu hakkında bilgi
edinebilmek amacıyla muhbir beyanatlarından istifade edilmiştir (ATASE.
BDH.2910/455/8).
Kürdistan Teali Cemiyeti, 1920 yılında Dersim’de daha etkili bir şekilde
örgütlenmeye ve Kürtçülüğü yaymaya çalışmıştır (Tunaya 1986: 190). İdari ve
askeri birimler bu cemiyetin faaliyetlerini engellemek için zaman zaman
Dersim’de mektupları sansürleyerek hem gelişmeler hakkında bilgi edinmeye
çalışmış hem de yazışmaları engelleyerek hadiselerin yayılmasını önlemeye
gayret etmiştir. Birimler ayrıca muhbirlerin ifadesine başvurarak da durum
hakkında bilgi edinmeye çalışmıştır (ATASE.İSH.13148/202/259).
1920 yılında İliç halkından alınan bilgiye dayandırılan telgrafta 4000
kadar Dersimli isyancının Sivas’ı işgal edeceği bildirilmiştir. Bunun üzerine
bilginin doğruluğunu tespit etmek amacıyla Kemaliye, Divriği Kaymakamları
ve Divriği Askeri Şube Başkanı ile ayrı ayrı telgraf yazışmaları yapılmıştır
(ATASE. İSH.2378/825/29aa).
Kasım 1921’de 500 kişilik Dersim eşkıyasının Şeytan Köprüsü’nü tamir
ettiği, oradan Divriği taraflarına geçerek köyleri soyup yağmaladıkları Sivas’tan
bildirilmiş, bunun üzerine Merkez Ordusu Komutanlığı Divriği
Kaymakamlığından bu bilginin doğruluğunun araştırılmasını istemiştir
(ATASE. İSH.14898/773/113). Divriği Kaymakam Vekili verdiği cevapta bu
bilgiyi köy ahalisinden sözüne itibar edilebilecek meşhur bir ağanın beyanatına
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dayandırdığını ve bizzat giderek meseleyi araştıracağını belirtmiştir (ATASE.
İSH.14898/773/113ab).
Dersim sancağında hükümet bazı hadiseler için hafiye kullanarak doğru
bilgiye ulaşmaya çalışmıştır. 1893’te bir kısım Dersimlinin bir köyde barut
ürettikleri görevlendirilen adamlar vasıtasıyla tespit edilebilmiş ve gerekli tedbir
alınmıştır (BOA. BEO.201-15051-7). 1895 yılında bazı Dersim aşiretleri
Hristiyan halka saldırınca hükümet tarafından askeri tedbirler alınmıştır. Uyarı
ve nasihatlerden sonra Dersimlilerin geri döndüğü Miralay Şükrü Bey tarafından
bildirilmişse de bir grubun Harput’un kuzeyinde olduğu haber alınmıştır. Durum
hakkında bilgi toplamaları için bazı kişiler gönderilmiştir (BOA.
Y.PRK.ASK.108-47-2). Bu şekilde, korunmaya çalışılan Hristiyan halkın
durumundan emin olunabilmiştir.
Muhabere imkânının olmadığı savaş durumlarında düşman hatlarının
içlerine doğru çeşitli yollarla ve çeşitli isimler altında adam gönderilerek bilgi
edinilmeye çalışılmıştır. Birinci Dünya Savaşı’nda hem Rusların hem de
Erzincan’ın durumu hakkında bilgi edinebilmek amacıyla görevlendirilen bir
aşiret ağası yanına birkaç kişi alarak ve kendisine gerekli parasal ve kurumsal
destek sağlanarak Dersim içlerine gönderilmiştir (ATASE. BDH.2910/455/4/4-2).
Osmanlı Devleti’nde yetkililer zaman zaman olayları kendi menfaatlerine
uygun ve gerçeğe mugayir bir şekilde sunmuşlardır. Dersim sancağı ile alakalı
olarak gelen haberlerin bir kısmı da ya yalan olabileceği ya da şüpheli bilgi
olarak değerlendirildiği için mahallindeki ilgili birimlere talimat verilerek olayın
hakikati öğrenilmeye çalışılmıştır.
1891’de yöneticilerin hatasına bağlı olarak yeterli hazırlık yapılmadan
Şamuşağı Aşireti üzerine tedip harekatına girişilmiştir. Askere yardımcı olan
aşiretlerin ihaneti, isyancı aşiretlerin ittifakı sonucu hükümet kuvveti bir
Miralay, bir Tabip, 12 askeri şehit ve birçok esir vererek geri dönmek zorunda
kalmıştır. Sorumluluğunun ve hatasının farkında olan Dersim Mutasarrıfı bu
hezimetin duyulmaması için askeri kuvvetten 3 şehit, 6-7 yaralı olduğunu,
asilerden de 6 ölü ve 15 yaralı olduğunu belirtmiştir. Mutasarrıf hezimeti bir
zafer elde edilmiş gibi göstermeye çalışmıştır. Ma’muratü’l-aziz valisisin
yaptığı tahkikat sonucunda durumun mutasarrıfın bildirdiğinden farklı olduğu ve
zayiatın da çok fazla olduğu anlaşılmıştır (BOA.İ.DH. 1244-97466-1). Sadece
bu olay bile Dersim’den gelen haberlere doğrudan inanılmayıp tahkikat
yapılmasındaki haklılığı ortaya koymuştur.
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1914 yılında ortada herhangi bir isyan emaresi yokken Dersim
aşiretlerinin isyan hazırlığında olduğu hakkında bazı haberler çıkartılmıştır.
Gelen haberler değerlendirilmiş, yapılan tahkikattan sonra haberin asılsız olduğu
anlaşılmıştır (BOA. HR.SYS.84-87-3).
Koçgiri
İsyan
hadisesinin
yaşandığı
1921
yılında
Zara
Kaymakamlığından alınan bir şifreli telgrafta 400 kişilik bir isyancı grubunun
çevreyi talan ve soygun faaliyetlerinden bahsedilmiştir. Merkez Ordusu
Komutanlığınca bu bilginin abartılı olduğuna, dolayısıyla da itibar edilmemesi
gerektiğine kanaat getirilmiş ve Ümraniye nahiyesinden bu hadise hakkında
bilgi istenmiştir (ATASE. İSH.8630/1259/4). Koçgiri hadisesinin yaşandığı
dönemde gelen başka bir telgrafta Karacaviran’da 600 kadar isyancı eşkıyanın
saldırılarından ve Kızılkayalı Mahmut Bey adında bir eşkıya liderinin 3 gün
önceki vukuatlarından bahsedilmiştir. Fakat ilgili üst birim tarafından bu bilgiler
doğru kabul edilmemiştir. Yapılan değerlendirmede 600 sayısının gayet abartılı
ve “yalan” olduğu Mahmut Bey’inde Sivas’ta tutuklu olduğu notu düşülmüştür
(ATASE. İSH.8630/1259/4ab).
Kasım 1921’de gelen bir haberde Sarıçubuk’un Deliktaş mevkisinde
Dersim eşkıyası tarafından 250 sığır ve 10 katır gasbedildiği bildirilmiştir
(ATASE. İSH.14888/773/103a). Dersim’de bu tür hadiseler sürekli yaşanmasına
rağmen tahkikat yapma ihtiyacı hissedilmiş, tahkikat neticesinde haberin kısmen
doğru olduğu ve eşkıyanın 10 katırı çaldığı (ATASE. İSH. 14888/773/103aa)
anlaşılmıştır. Tahkikatın sonucu, diğer birçok olayda olduğu gibi gelen habere
itibar edilmemesindeki haklılığı göstermiştir.
Osmanlı Devleti Dersim’in asıl kısmına hiçbir zaman gerçek anlamda
hâkim olamamıştır. Bazı aşiret ağaları birer feodal bey gibi toplumu
yönlendirmiştir. Çoğu zaman toplumu kendi şahsi çıkarları için kullandıkları
gibi hükümeti temsil eden idareciler üzerinde de etkili olmuşlardır. (Sevgen
1999: 62-69) Dolayısıyla devlet, hâkim olamadığı bu bölgeden gelen haberlere
çoğu zaman kuşkuyla yaklaşmış ve bu haberlerin doğrulunu çeşitli yollarla teyit
etmeye çalışmıştır. Merkezin bu anlayışı onlarca yılda yaşanan tecrübelerin ve
asayişsizliğin doğurduğu bir sonuçtur. Nitekim bölgede hâkimiyetini tam olarak
kuramayan devlet 1927’de bile Dersim’de istihbarat şubesi açamamış ve
sistematik bir istihbarat düzeni kuramamıştır (BCA. FK.30.10.YN.110. 740.12.)
Bu da bilginin doğrulunun teyit edilmesinde her zaman ciddi sorunlar ve
noksanlıkları beraberinde getirmiştir.
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2. Telgraf Hatları ve Posta Taşımacılığına Yapılan Saldırılar
Dersim aşiretlerinin bir kısmının gerçekleştirdiği, köy basma, yol kesme,
soygun, aşiretler arası çatışma gibi asayişle alakalı kanun dışı eylemler, eşkıya
nezdinde devlet kuvvetleri tarafından takip edilip cezalandırılma kaygısını da
beraberinde getirmiştir. Bu kaygı neticesinde eşkıya, takibi ve cezalandırılmayı
daha da önemlisi saldırı sırasında askere yardımcı kuvvet gönderilmesini
önlemek için birçok yola başvurmuştur. Kimi zaman başvurulan telgraf
hatlarının tahrip edilmesi de muhtemelen bu yollardan bir tanesi olmuştur.
Eşkıyalık hadiseleri sürekli yaşanmasına rağmen, telgraf hatlarını kesme
eylemi eşkıya tarafından sürekli kullanılan bir yöntem değildi. 20-30 kadar
eşkıyanın gerçekleştirdiği ve Dersim için küçük sayılabilecek soygun
olaylarında eşkıya amacına ulaştıktan sonra soygun bölgesinden uzaklaşarak
kurtulurdu. Dolayısıyla daha ciddi sonuçlar doğuracak olan telgraf hatlarının
tahribine ihtiyaç duymazdı. Nitekim bu tür olaylarda telgraf hatlarının tahrip
edildiği ile ilgili herhangi bir bilgiye tesadüf edilmedi. Küçük çaplı olayların
aksine birçok aşiretin katılımıyla gerçekleştirilen isyan mahiyetindeki büyük
olaylarda ise isyancılar telgraf hatlarını keserek haberleşmeyi engellerdi.
1908 ve 1916 yıllarında görüldüğü gibi (Özkök 1937: 9-69) Dersim
aşiretlerinin bir kısmı 5-10 yıl arayla idari makama karşı birleşerek güçlü ve
örgütlü bir isyana girişmişlerdir. “Küçük Kollar “ tarafından halka karşı
gerçekleştirilen soygun ve gasp hadiselerinden farklı olarak mülki ve askeri
idarecilere yani hükümete karşı gerçekleştirilen bu toplu isyan durumlarında
örneklerde de görüldüğü gibi planlı hareket eden aşiretler birçok defa telgraf
hatlarını tahrip ederek kullanılamaz hâle getirmişlerdir.
Dersim'de “Aşiret Kollarının” saldırıları genelde plansız olmayıp,
saldırılar sistematik bir şekilde yapılırdı. Bazı dönemler bir kaza veya kasabaya
saldırmadan önce veya saldırı esnasında mutasarrıflık veya vilayet merkezi ile
hızlı bağlantıyı sağlayan tek vasıta olan telgraf hatları hedef alınırdı. Bununla
merkeze bilgi verilmesinin ve gelebilecek yardımın engellenmesi hedeflenirdi.
Merkezle irtibatı kesmek için telgraf direkleri sökülür, teller koparılır ve hatlar
kullanılamaz hâle getirilirdi (Dersim Raporu 2011: 178). Hatta bazen telgraf
hattının malzemeleri olayın faili olan eşkıya grubu tarafından götürülürdü.
Saldırılar neticelendikten sonra hükümet temsilcileri ile herhangi bir şekilde
anlaşmaya varıldığı takdirde veya eşkıyalar teslim olduklarında telgraf hattının
malzemeleri kimi zaman geri alınabilirdi (Kemali 2013: 162). Eşkıyanın,
merkezi otoritenin etkisini ortadan kaldırmaya yönelik bu asi tutumu bazı
kişilerce “doğru ve haklı bir eylemmiş gibi savunulurdu” (Dersimi 1952: 18).
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1896 yılında Yusufanlı, Ademanlı ve bunlar dışında bazı aşiretlerin
hükümete karşı isyan ederek Nazımiye, Pah ve Mazgirt telgraf hatlarını tahrip
ettikleri anlaşılmıştır. Bunun üzerine görevlendirilen Telgraf Müfettiş Muavini
Haşim Nazımiye, Pah ve Mazgirt telgraf hatlarını tamir ettikten sonra bazı aşiret
ağalarıyla görüşmüş ve onlara padişahın ve hükümetin otoritesine itaat etmeleri
noktasında bazı nasihatlerde ve telkinlerde bulunarak ümitvar bir şekilde geri
dönmüştür (BOA. Y.PRK.PT.10-77-1).
1907 yılında Koçuşağı, Şamuşağı ve Resikuşağı üzerine bir askeri
harekat düzenlenmiştir, aşiretler bunun intikamını almak gayesiyle ittifak
faaliyetlerine başlamıştır. Hükümet, otoritesini tekrar kurmak amacıyla bazı
tedbirler alınca aşiretler 10 Mayıs 1908’de Elaziz’den Hozat’a erzak getirip
dönen müteahhidin hayvanlarını gasbetmiş böylece isyan hareketi başlamıştır.
Eşkıya o istikametten geçen Postayı soyarak çevre karakol ve köylere
saldırmıştır. İsyancılar belli bir düzen içerisinde Ovacık kışlasına, Çemişgezek
ve Pertek’e saldırmıştır (Dersim Raporu 2011: 176-179, Sevgen 1999: 74). Bu
durum hem eşkıyanın planlı hareket ettiğini hem de sayısının çokluğunu
göstermesi açısından önemlidir.
İsyan hâlindeki aşiretler, mutasarrıflık merkezi Hozat’ın Ovacıkla ve
Elaziz’le iletişim kanalı olan telgraf hatlarını tahrip ederek bağlantıyı kesmiştir.
Elaziz-Pertek arasında gemi ile geçilebilen ve çok önemli olan geçidi de ele
geçirmiştir. Böylece Dersim’le muhabere 25 Mayıs 1908 tarihinden itibaren
kesintiye uğramıştır. Hatta hükümet hatları onarmaya çalışınca isyancı aşiretler,
Ovacık ve diğer telgraf hatlarını, tamir etmeye çalışan telgraf müfettişine ve
maiyetinde çalışanlara saldırıp telgraf hatlarını tekrar keserek telgraf
malzemesini de gasbetmiştir. Bu süreçte kaza ve nahiyelerle bağlantı kesildiği
için sadece “hususi görevliler” gönderilerek bilgi alınabilmiştir. Bu arada askeri
birlikler de 17 Temmuz 1908’de başlatmış oldukları tedip harekatının şiddetini
arttırarak isyanı bastırmaya çalışmıştır (BOA. Y.MTV.311-34-2/4, Dersimi
1952: 82, Dersim Raporu 2011: 178, Sevgen 1999: 74, Kemali 2013: 160).
Neşet Paşa komutasındaki harekat neticesinde asker Hozat’a girmeyi
başarmış, telgraf hatları tamir edilerek muhabere kanalı tekrar açılmıştır (Kemali
2013: 161). Pertek halkının çabaları neticesinde Pertek’teki telgraf hatları tamir
edilmiş (Yolga 1994: 65), askerin bu başarısı karşısında Ferhaduşağı ve
Laçinuşağı Aşiretleri teslim olarak gasbettikleri telgraf malzemelerini ve
silahları getirme sözü vermiştir (Kemali 2013: 162). Böylece devlet bölgede
sarsılan otoritesini tekrar kurmayı başararak aşiretleri kontrol altına almıştır.
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1916 yılında Osmanlı Devleti aynı anda farklı cephelerde yoğun bir
şekilde savaştığı bir sırada Dersim’deki aşiretler ittifak kurarak isyan etmiştir.
Kureyşanlı, Arilli, İzoli, Şamuşağı, Demenan, Koçuşağı, Alanlı, Kırgan, Suroğlu
ve daha birçok aşiret (Dersim Raporu 2011: 198) Rusya’nın kışkırtmalarının da
etkisiyle planlı bir şekilde ve aynı anda harekete geçmiştir. Aşiretler Nazımiye,
Mazgirt, Pertek, Çarsancak başta olmak üzere Dersim genelindeki birçok kaza
merkezi ve nahiye müdürlüklerini işgal etmiştir (ATASE. BDH.2293/39/1-3,
Dersim Raporu 2011: 192, Öke 1990: 13, Akgül 2009: 44).
Aşiretler isyan sırasında idari birimleri işgal etmekle yetinmeyip
gelebilecek yardımları önlemek amacıyla Mart 1916’da daha önce bazı
aşiretlerin birçok defa yaptıkları gibi Hozat, Ovacık, Çemişgezek, Pertek,
Nazımiye, Pah, Mazgirt kısmen Palu telgraf tellerini tahrip ederek muhabere
imkânını ortadan kaldırmıştır. Böylece askeri birliklerin arasındaki irtibatı
keserek askeri harekatları engellemeye veya en azından harekatların gücünü
kırmaya çalışmıştır. Buna karşı İstanbul Hükümeti de 18 Mart 1916 tarihinde
Mamuratülaziz vilayetine gönderdiği şifreli telgrafta Dersim eşkıyasının tahrip
ettiği Nazımiye, Pah, Mazgirt telgraf tellerinin tamir edilmesi ve tekrar tahrip
edilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması hususunda emir vermiştir (BOA.
DH. EUM. 2.Şb.19-10, ATASE. BDH.2293/39/1-7, Dündar 2002: 145, Akgül
2009: 43).
1916 yılında, isyan eden aşiretler telgraf hatlarını kesmekle beraber işgal
ettikleri merkezlerden Çarsancak, Mazgirt, Nazımiye kayıt defterlerini yakmış
ve Erzincan ile Kemaliye (Eğin) arasındaki posta arabalarına yönelik
saldırılarını sıklaştırmıştır (BOA.DH.SN.THR.75.101.1, Dündar 2002: 145). Bu
dönemde Dersim’de bir kısım aşiret ağalarının devlete sadakat, aidiyet ve
bağlılık anlayışları o kadar esnektir ki bu ağalar bir yandan Osmanlı Devleti’ne
tabii iken diğer yandan Rusya ile işbirliği yapmaya çalışmıştır (ATASE. BDH.
3182/11/6). Örneğin bir dönem polis ve daha sonra da telgraf hattı muhafızı
olarak görev yapan yani devletin memuru olarak çalışan Maksuduşağı aşireti
reisi Kasımoğlu Polis Munzur, Ruslar’ın Erzincan’ı işgali sırasında Rusya’ya
tabii olarak onlarla işbirliği yapmış ve daha sonra da Osmanlı Devleti’nin
hizmetine girerek faydalı hizmetlerde bulunmuştur (Karabekir 2004: 81-83).
20 Mart 1916 tarihinde Mazgirt, Nazımiye, Çarsancak telgraf hatlarının
ikinci defa tamir edilmesi için, Posta, Telgraf ve Telefon Nazırlığı tarafından,
bir çavuş askeri kuvvetin muhafazası altında “hat’a çıkarılmıştır.” Çavuş 7
saatlik mesafeye kadar gidebilmiş ise de bazı aşiretlerin saldırılarından dolayı
geri dönmek zorunda kalmıştır. Tellerin tamirinin, ancak askeri güç kullanılarak
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bu aşiretler dağıtıldıktan sonra gerçekleştirilebileceği hükmüne varılmıştır.
Kesik olan muhaberenin tekrar gerçekleştirilebilmesi için telgrafhanenin farklı
yerlere taşınabileceği de kararlaştırılmıştır (BOA. DH.EUM.2.Şb.19-10-4).
Nisan 1916’da Galatalı Şevket Bey komutasında görevlendirilen askeri
birliklerin şiddetli harekatı neticesinde bu sorun çözüme kavuşturulabilmiştir
(Dersim Raporu 2011: 198).
Aralık 1920’de Dersim eşkıyasından kalabalık bir “kol” Kemah ve
Kuruçay’daki geçitleri ele geçirerek Kemah ve Kuruçay’ın birçok köyünü
yıkmış, yağma ve talan etmiştir. “Siyasi hedeflerin” de etkili olduğu bu
durumdan Ankara Hükümeti’nin haberdar olup askeri birlik göndermesini
engellemek maksadıyla eşkıya, telgraf hatlarını keserek merkezle bağlantıyı
engellemiştir. İdari makamlar muhaberenin kesik olmasından şüphelenerek
“hususi vazifeli adam” göndererek durumdan emin olabilmiş ve girişimlerde
bulunmaya başlamıştır (ATASE. İSH.5745/618/33AB, ATASE. İSH. 6061/
631/180). Yine Aralık 1920’de Mustafa Kemal Paşa’ya gelen önemli bir
mektuba el koymak amacıyla Kangal-Divriği posta müdürü öldürülmüş ve
postaya el koyulmuştur (Dersimi 2014: 111-121). Mart 1921’de 81 kişilik
isyancı çetesi Zara-Koyulhisar caddesinde postaya saldırmıştır (Kemali 2013:
188). Mayıs 1921 tarihinde Erzincan-Kemah arasında 60 kadar eşkıya telgraf
direk ve tellerini tahrip ederek telgraf hat malzemesini gasbetmiştir (ATASE.
İSH.12447/620/85aa).
Görüldüğü gibi Dersim’deki bir kısım feodal aşiret ağaları zaman zaman
merkezi otoriteyi tanımayarak kendilerini bölgenin tek hâkim gücü olarak
görmüşlerdir. Bu ağalar, herhangi bir eğitim görmemiş ve devleti ağasının
gücüyle kıyaslayarak anlamlandırabilecek kadar dış dünyaya kapalı ve farklı
toplumları görme, tanıma imkânına sahip olamamış, kıyas ve eleştiri yapmaktan
uzak olan aşiret mensuplarını kendi kişisel hırsları uğrunda kullanmışlardır. Bu
bağlamda gerçekleştirilen kanun dışı eylemlerin bir kısmı soygun ve gasp
amaçlı eşkıyalık olarak nitelenebilirken, bir kısmı da devlet otoritesini
tanımayan isyan nitelikli olaylardır.
Dersim’deki eşkıyalık hadiselerinin bir kısmı Osmanlı Devleti’nin farklı
coğrafyalarında yaşanan klasik denilebilecek eşkıyalıktan çok farklı mahiyette
olmuştur. Dersim eşkıyası, Osmanlı Devleti’nin diğer bölgelerindeki
eşkıyalıklardan farklı olarak zaman zaman askeri kışlaları basmış, subay ve
askerleri öldürmüş veya rehin almıştır. Hatta eşkıya, o dönemde en önemli
iletişim aracı olan telgraf hatlarını tahrip ederek muhaberenin kesilmesine sebep
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olmuştur. Ayrıca kimi zaman da posta araçlarının yollarını keserek araçları
gasbetmiştir.
Sonuç
Dersim’de sosyal hayatı şekillendiren en önemli unsurların başında
coğrafya, iklim ve mezhepsel yapı gelmiştir. Daha az dağlık ve iklimi daha
yumuşak olan güney kısımlarında kısmen tarım ve hayvancılık yapılabilirken
merkezi otorite de kısmen sağlanabilmiştir. Bu durum toplumsal hayatı da
olumlu etkileyerek belli bir hukuki ve idari düzen kurulmasına zemin
hazırlamıştır. Devlet kurumları oluşturulabildiği gibi posta taşımacılığı ve daha
sonra kurulan telgraf hatları sayesinde hem sosyal hem de yönetsel hayat kısmen
daha pratik hâle gelmiştir.
Merkeze uzak ve çok dağlık olan Kuzey ve Doğu Dersim’de devlet
otoritesi çok az hissedilebilmiştir. Ortaya çıkan otorite boşluğunu akrabalık
ilişkilerinin şekillendirdiği aşiretler doldurmuştur. Aşiretler arası otoritede
belirleyici faktörler mezhepsel bağlamda dinî liderlik, silahlı üye sayısı ve
sahaya yansıtılan güç olmuştur. İklimin sert, yeryüzünün engebeli, tarımın sınırlı
olması ve ulaşımı sağlayacak yolların olmaması gibi nedenler toplumun
yoksulluğuna zemin hazırlamıştır.
Etkinliklerini silaha dayalı gücünden alan aşiretlerin bir kısmı, yoksulluğa
karşı çözümü; çevredeki köylere baskın yaparak hırsızlık, soygun ve talanda
bulmuştur. Bu gasp ve saldırılar bölgede uzun yıllar devam etmiştir. Devlet bu
aşiretler karşısında otoritesini hâkim kılabilmek ve asayişi temin edebilmek
amacıyla idari ve askeri birimler oluşturmuş ve bu merkezlerle bağlantıyı
sağlamak için posta ve telgraf hatları tesis etmiştir. Fakat devletin otoritesini
hâkim kılma gayretleri iç kısımda istenilen sonucu vermemiştir.
Aşiretlerin eşkıya kolları, merkezle bağlantıyı sağlayan kanalları ortadan
kaldırmak suretiyle eşkıyalık eylemlerini kolaylaştırmaya çalışmıştır. Bu tarz
hareketlerin sergilenmesinde, askeri kuvvetlerle girişilen çatışmalarda askerin
gücünü zayıflatma, takip edilmeme ve cezalandırılmama düşüncesi önemli bir
etken olmuştur. Eşkıya bahsedilen nedenlerden dolayı defalarca posta araçlarına
saldırmış, telgraf hatlarını tahrip ederek iletişimi kesmiştir. Zorunlu olarak
yaşanan iletişim kopuklukları, devlet kuvvetlerinin ve eşkıya saldırısı altındaki
bölge halkının büyük sıkıntılar yaşamasına sebep olmuştur.
Eşkıya, genellikle saldırılarını muti olarak tanımlanan, isyandan ve
eşkıyalıktan uzak halk kitleleri üzerine yapmıştır. Eşkıya saldırılarından bezmiş
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olan halk, devletin otorite ve gücünü hissedemediği gibi çoğu zaman yardım
çığlıklarına da karşılık alamamıştır. Halkın bu sıkıntıları yaşamasında bölgedeki
mülki ve askeri birimlerin yetersizliğinin yanında bazı dönemler iletişim
kanallarının tahrip edilmiş olmasının da etkisi olmuştur. Yaşanan olumsuzluklar
muti halk kitlelerini, topraklarını terk etmeye ya da en azından bunu düşünmeye
zorlamıştır. Bu yöntemlerle hedeflerine ulaşan eşkıya ise silahlı gücünün
etkisiyle yaptıklarının yanına kâr kaldığını gördükçe isyan ve eşkıyalık
hareketlerine devam etmiştir. Var olan mezhepsel ayrılığın yanı sıra oluşturulan
güvensiz ortamın da etkisiyle toplumun birbiriyle olan iletişimi ve etkileşimi
çok zayıf kalmıştır.
Güvenlik problemlerinden dolayı Dersim’de haberleşme ve ulaşım
kanallarının yetersiz olması, toplumun çevresinden kopuk yaşamının devam
etmesine sebep olmuştur. Böylece sosyo-kültürel yaşam, dış etkiye kapalı
kalmıştır. Bu da toplumun, sosyal hayatın en önemli dinamiklerinden olan
değişime ve dolayısıyla da gelişime kapalı kalmasında etkili olmuştur. Kültürel
değişim alanındaki bu statiklik mevcut sosyal anlayışın devam etmesine ve
aşiret ağalarının hâkim statülerini korumalarına zemin hazırlamıştır.
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Öz
Bu çalışma, reklamın tüketicinin satın alma davranışı üzerindeki etkisini
ile reklamın ürün ve hizmet alımlarında değiştirici bir özelliği olup olmadığının
tüketici bakış açısıyla belirlemek için yapılmıştır. Çalışma, tesadüfi olmayan
örneklem yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 194 tüketiciyle
yüz yüze anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS paket
programında analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçları aşağıdaki gibi
özetlenebilir. Reklam etkinliğini artıran en önemli faktörlerin reklamda kalite,
çekicilik, fiyat, görünüm ve marka unsurlarının ön plana alınması olduğu
vurgulanmıştır. Reklamın senaryosu, reklam metninin mizahi, komik yönü ve
reklamı canlandıran insanlar, reklamda kullanılan müzik ve reklamın kendisi gibi
faktörler ise reklam etkinliğini daha az etkileyen faktörler olarak bulunmuştur.
En etkili reklam ortamının televizyon ve internet olduğu, açık hava reklamcılığı,
katalogla tanıtım, gazete, dergi ve radyo reklam mecraların daha az etkili olduğu,
özellikle de radyo reklamcılığının etkisinin azaldığı tespit edilmiştir.
Reklamların bir ürünü satın almada etkili olduğu, toplumun tüketim
kültürünü etkilediği, ürün hakkında bilgi sağladığı, çok iyi bir reklamın toplumun
bu ürün hakkındaki algısını değiştirdiği ve reklamın ürünün ayrılmaz bir parçası
olduğu belirlenmiştir. Özellikle, kamu güvenliği reklamlarının toplum üzerinde
birleştirici bir etkisi olduğu görülmüştür. Öte yandan reklamın hizmet sektörü ile
1
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ilgili bilgilendirici bir özelliğe sahip olması, reklamda yer alan kişilerin toplumda
tanıdık isimler olması, reklamın güven ve kalite faktörleri üzerinde olumlu bir
etkiye sahip olmuştur. Reklamın satın alımda karar verme sürecini kısalttığı,
reklamın ürünün kalitesi hakkında bilgi verdiği ve özellikle programlar sırasında
aniden yayınlanan reklamların sürekli hatırlandığı görülmüştür.
Reklam etkinliği ile ilgili faktör analizinde Performans/Görüntü, Eğlence
ve Tanıtım olmak üzere üç faktör belirlenmiştir. Reklam işlevleri ölçeği ile ilgili
yapılan faktör analizi sonucunda; Reklam ve Ürün İlişkisi, Reklam ve Tanıtım
İlişkisi, Reklam ve Güvenirlik İlişkisi, Reklam ve Ünlü Kişilik İlişkisi ile Reklam
ve Ürün Yerleştirme İlişkisi şeklinde beş faktör belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Reklam, Reklam Etkinliği, Reklam İşlevleri, Etkin
Reklam Mecraları, Satın Alma Davranışı
EVALUATION OF ADVERTISEMENT EFFECT WITH THE
PERSPECTIVE OF CONSUMERS
Abstract
This study was conducted to determine the effect of advertising on
consumer’s buying behavior and whether the advertisement has a modifying
feature in product and service purchases. The study was conducted by applying
face to face survey with 194 consumers using the sampling method. The data
obtained was analyzed with SPSS package program. The results of the research
can be summarized as follows: The most important factors that should be in a
good advertisement can sortable as quality, charm, price, appearance, brand and
comfort. It is seen that the factors such as the script of the ad, humorous,
humorous aspects of the ad text and people who revive the ad, the music used in
the ad, the ad itself and the famous people in the ad have far less impact on
consumers.
It is found in the study that the most effective advertising medium is
television and internet while outdoor advertising, catalogs, newspapers,
magazines and radio advertising channels have less effect, especially
effectiveness of radio advertising is getting decreased. It is seen that ads are
effective in purchasing a product, influencing the consumption culture of the
society, providing information about the product, that an advertisement prepared
well can change the perception of the society about this product; therefore
advertisement is accepted as an integral part of the product. In particular, public
safety ads have been seen to have a unifying effect on society. On the other hand,
advertising has an informative feature on the service sector, and that people
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involved in the advertisement are familiar figures in the society causes a positive
effect on trust and quality factors. Also it is seen that advertisement shortens the
decision process of the purchase, that advertisement gives information about the
quality of the product and especially that advertisements broadcasted suddenly
during the programs are constantly remembered.
In the factor analysis about advertisement activity, three factors have been
determined which are Performance/Image, Entertainment and Publicity. At the
end of the factor analysis performed with advertisement function scale, five
different factors have been determined, all of which are relationships between
advertisement and product, between advertisement and publicity, between
advertisement and reliability, between advertisement and famous people, and
lastly between advertisement and product placement.
Keywords: Advertising, Effectiveness of Advertisement, Advertisement
Functions, Effective Advertising Channels, Purchasing Behavior.
Giriş
Rekabet ortamında işletmelerin devamlılıklarını sürdürebilmeleri
ürettikleri ürün veya hizmetin karlı satışına bağlıdır. Ürün veya hizmetlerin satışı
ise tüketicilerin istek ve beğenilerine bağlıdır. Tüketicilerin istek ve beğenilerini
artırmak ve sağlamak için tanıtım faaliyetleri hayati öneme sahiptir. Tanıtım
faaliyetleri içinde en önemli ve en çok kullanılan pazarlama iletişim aracı
reklamdır.
Ürün veya hizmet tanıtımı için reklam yapmak her zaman yeterli değildir.
Reklamın hedef tüketici kitlesi tarafından beğenilmesi ve satın alma işlemine
yönlendirmesi reklam etkinliği için önem arz etmektedir. Her zaman çok iyi
tasarlanmış, kaliteli ve beğenilmiş reklamlar satın alma işlemi ile sonuçlanmaz.
Çünkü tüketicilerin reklama atfettikleri değer ve etkilenme konusu tüketici bakış
açısından bakılmadığından, istenen sonucu vermemektedir. Tüketici bakış
açısıyla reklam etkinliğinin ölçülmesi, işletme, sektör ve ekonomi açısından fayda
sağlamaktadır. Reklamın en önemli işlevi, tüketiciyi etkilemek ve onu satın alma
davranışına sevk etmesidir.
Reklâm yoluyla tüketicilerde yeni bir zevk ve tercihin oluşması sağlanarak
pazara sunulan ürün lehine bir durumun ortaya çıkması sağlanır (Khan, Siddiqui,
Shah ve Hunjra, 2012). Bir süre sonra sürekli olarak yapılan reklâm sayesinde
değişen tüketici zevklerinin iyice yerleşmesiyle potansiyel rakipler pazardan pay
alamama ve zarar etme endişesi ile pazara girmeye cesaret edemez hale gelir.
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İşletmeler ürünlerinin satışını ve müşterilerine sundukları hizmetleri artırabilmek,
mevcut ve gelecekteki potansiyel müşterileriyle iletişim kurabilmek adına
davranışları etkilemeye yönelik olarak reklâmları kullanır. Bu nedenle reklâm
verenler açısından reklâm bütçesi oluşturmak, yapılan reklâmın maliyetinden
daha fazla gelir sağlanıp, sağlanmadığı konusunda bilgi sahibi olmak, bunun
içinde reklâmın satış üzerindeki etkisini ölçmek oldukça önemlidir.
Reklamlar, ürünün tüketicilerle duygusal bir bağ kurmasının en iyi yoludur
(Eastman, 1997). Reklam, ürün kalitesini gösteren önemli bir dışsal ipucudur
(Milgrom ve Roberts, 1986; Aaker ve Jacobson, 1994; Yoo, Donthu ve Lee,
2000). Yüksek reklam harcamaları, firmanın markaya yatırım yaptığını
göstermektedir, bu da organizasyonun büyük bir yatırıma sahip olduğu ve
dolayısıyla daha iyi bir ürün kalitesine sahip olabileceği anlamına gelmektedir
(Kirmani ve Wright, 1989).
Bu çalışmada reklamların satın alma davranışı üzerindeki etkisi etkin
reklam unsurları ve reklam işlevlerinin tüketici bakış açısı ile incelenmesi
amaçlanmıştır. Reklamların tüketicileri satın almaya nedenli sevk ettiği, hangi
ürün gruplarında reklamların daha etkin olduğu ve kullanılan reklam mecralarının
etkinliği belirlenmeye çalışılmıştır.
1. Kavramsal Çerçeve
1.1. Reklam
Reklam; insanları bir ürün veya hizmetten gönüllü olarak faydalanmaya
teşvik etmek, dikkatlerini ürüne, hizmete, markaya çekmek amacıyla yapılan
yazılı, görsel ve işitsel çalışmaların bütünüdür (Ahmed ve Ashfaq, 2013:3; Kumar
ve Raju, 2013:37; Frolova, 2014:6). Hedef kitleyi marka veya ürünü kullanmaya,
denemeye ikna etmek anlamına gelen reklam, özgün bir içeriğe sahip olmalıdır.
Reklam çalışmalarında tüketicilerin dikkatini ürüne yönlendirmek, görsel ve
işitsel anlamda algıda seçicilik gibi temel amaçlar yer almaktadır. Markaların,
kuruluşların satış grafiklerini artırmak üzere yaptıkları reklamlar, daima iyi bir
seviyede olmalı, markanın değerine ya da sektörel imajına zarar vermeyecek
nitelikte olmalıdır. Reklam çalışmalarında amaç her zaman ticari başarı yakalama
ve kurumun büyümesini (Ryans, 1996) sağlamaktır.
Reklamlar genellikle çevremizdeki şeyleri nasıl algıladığımızı etkilemekte
(Haider ve Shakib, 2018), ideal tüketicinin konumunu göstererek sosyal mesaj ve
yaşam tarzını teşvik etmekte ve tüketicinin satın alma isteğini artırmaktadır
(Pollay ve Mittal, 1993). Reklam genellikle televizyon, gazete, radyo, dergi, açık
hava reklamcılığı veya bloglar, web siteleri ve kısa mesajlar gibi modern medya
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gibi çeşitli geleneksel medyalara ulaşan bazı sponsorlar tarafından ödenen bir
tanıtım şeklidir (Ahmed ve Ashfaq, 2013).
Reklamın etkisi ve reklamların nasıl çalıştığı, çoğu pazarlamacı ve
yöneticinin cevap bulmaya çalıştığı bir konudur. Reklamın temel amacı,
genellikle tüketicinin satın alma davranışını etkilemektir. Tüketicilerin satın alma
davranışları çoğu zaman, tüketicinin reklamı yapılan ürünün reklamını beğenmesi
veya beğenmemesinden etkilenir (Smith ve Neijens, 2006). Gorn'un (1982)
ifadesiyle, bir ürüne yönelik tüketici davranışı, ürünün özelliklerine
bakılmaksızın tamamen reklama dayalıdır.
Cooper (1993, 248)’a göre reklamın rolü farkındalık sağlama, bilgi
sunmanın yanında izleyicilerinin istek, tercih ve tutumlarını şekillendirerek satışı
desteklerken sosyal ihtiyaçlarını da karşılamaktadır. Bu nedenle reklam
tüketicilerce bilgi verici ve yol gösterici olmanın ötesinde kavramlarla da
değerlendirilir. Mackenzie ve Lutz (1989), tüketicinin reklam tutumunun marka
algısı ve satın alım niyeti üzerinde etkili olduğunu belirtmektedir. Yani, tüketiciye
ulaştırılan reklamın oluşturduğu çok boyutlu etik algı, tercihleri ve medya
türlerine göre reklam değerlendirmelerini şekillendirebilmektedir (Sağlık Özçam
ve Bilgin, 2012:66).
Amerikan Pazarlama Birliği’nin (AMA) yaptığı tanıma göre reklam; bir
mal, hizmet veya fikrin karşılığının ödenerek, kişisel olmadan açıkça
anlaşılabilecek şekilde yapılan, yüz yüze satış dışında kalan tanıtım faaliyetleridir
(Türkmen, 1996:23).
Reklam mesajı, hedef kitlede daha önceden belirlenmiş ve tanımlanmış bir
tepkiyi uyandırması beklenen bir uyarıdır ve reklamda söylenen, dinlenen ve
görülen her şeydir. Kişinin bu uyarıcıları yorumlaması algılama ve öğrenme
süreçlerine bağlıdır. Reklamlarda kullanılan kelime, sözcük, resim, sembol, renk,
görüntü ve diğer özellikler reklam mesajıdır. Reklamlarda istenilen amaca
ulaşmak için kullanılan kelime, resim, sembollerin amaca uygun olarak ve
ulaşılması istenilen hedef kitleye göre seçilmesi, başarı ya da başarısızlık üzerinde
etkilidir (Göksel, Kocabaş ve Elden, 1997:153; Güz, 1998:201; Smith vd. 2006).
Kaliteli bir reklamın tüketicileri reklamı yapılan ürün veya markayı satın almaya
yönlendirme ihtimali çok daha yüksek iken, kalitesiz bir reklamın satışları artırma
ihtimali daha düşüktür (Haider ve Shakib, 2018:2).
1.2. Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi
Reklam araştırmaları reklam veren kurumların reklamın hedef kitle
üzerinde etkinliğini ölçebilmek ve harcamalarının doğru boyutta gerçekleşip
gerçekleşmediğinin farkına varabilmek adına uyguladıkları ölçümlemelerdir.
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Reklam araştırmaları; reklam etkilerinin yani mesajının ve kullanılan medya
mecralarının ölçümlenmesi olarak ikiye ayrılmaktadır. Reklamın etkinliğini
ölçme süreçleri üç farklı zaman dilimi içerisinde; reklam öncesi, reklam esnası ve
reklam yayınlandıktan sonra ölçmek üzere gerçekleştirilmektedir. Reklam
yayınlanmadan önce reklamdaki olası değişikliklerin saptanabilmesi, hataların
gözlemlenebilmesi ve değişikliklerin uygulanabilmesi açısından pre-testler yani
reklam öncesi testler uygulanmaktadır.
Reklamdan önce yapılan bir etki araştırması ile reklamda yer alacak olan
tema, slogan başlık gibi öğelerden en uygun olanı seçilebilmektedir. Reklam
esnasında hedef kitlenin mesajdan kaynaklanan tepkisini ölçme ve reklam
süresini ayarlayabilmek adına testler yapılmaktadır. Reklam sonrasında ise;
reklamın ne derece etkin olduğunu ve bütçenin doğru kullanılıp kullanılmadığını
saptamak adına post-testler uygulanmaktadır. Elde edilen bilgiler ışığında
yöneticiler reklam harcamalarının hangi medya mecralarında daha etkin
kullanabileceklerine karar verebilmektedirler (Yaman, 2014:2).
Reklam etkinliğinin belirlenmesi ve doğru biçimde saptanabilmesi
açısından kampanya sürecinde en bağıntılı olan aşama reklamın amacının doğru
şekilde tespitidir. Kampanya sonunda hangi değişkenlerin inceleneceğinin tespiti;
amaca tekrar dönülerek analiz edilmektedir. Reklam ölçülmesinde kullanılan
yöntemler reklâmın satış etkisinin ölçülmesinde kullanılan yöntemler ve reklâmın
iletişim etkisinin ölçülmesinde kullanılan yöntemler olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır (Özkaya, 2008:102).
Genel olarak reklamın satın alma davranışını olumlu etkilediği
(Maheshwari, Seth ve Gupta, 2016), reklamın sıklıkla verilmesi satışları artırdığı
(Ha, John, Janda ve Muthaly, 2011) bulunmuştur. Reklamların bazı ürünlerin
satışlarını artırdığı ve tüketicileri ürün değiştirmeye yönelttiği (Kumar ve Raju,
2013), mizah düzeyi yüksek ve eğlendirici reklamların daha etkin sonuç verdiği
(Duncan ve Nelson, 1985; Chang, 2006; Mandan, Hossein ve Furuzandeh, 2013;
Teixeira, Picard ve Kaliouby, 2013) ortaya çıkmıştır. Ayrıca, deneyimin ürün
satışlarını artırdığı (Zajonc ve Markus, 1982; Ballester, Navarro ve Sicilia, 2012),
bilinen ve sevilen müziklerin reklamda çalması reklam etkinliğini artırdığı
(Macinnis ve Park, 1991) tespit edilmiştir.
Öte yandan reklamlarda mizah ölçüsünün kaçırılmasının reklam etkinliğini
düşürdüğü (Gulas ve Weinberg, 2006) bulgulanmıştır.
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2. Reklam Etkinliğinin Tüketici Perspektifinden Değerlendirilmesi
2.1. Araştırmanın Önemi
Reklam etkinliği doğru bir şekilde ölçüldüğünde, reklam veren işletmelere
görünmez olan giderlerini, belirsiz oldukları karar veya şüphe duydukları
yöntemleri azaltarak etkili, gerçekçi reklamlardan yararlanmaya ve her türlü
önlemleri alma imkânlarına yol açmaktadır. Bundan dolayı reklamdaki riski en
aza indirilebilecektir. Hedef kitlede ne kadar etkili olduğu, planladığı amacı
gerçekleştirip gerçekleştiremediği ve toplum üzerinde nasıl bir izlenim etkisi
oluşturacağı konusunda, güncel faaliyet ve kampanyalarda olsun ya da maliyetin
etkin kullanım seviyesini belirlemede olsun reklam etkinliğinin ölçülmesi büyük
bir önem sağlamaktadır (Aizezi, 2017:48).
Rekabette meydana gelen yoğunluk ve şiddet işletmeleri müşteri odaklı
olmaya zorlamıştır. Müşteri odaklılık, müşteriyi işlemlerin odağına alarak ona
göre faaliyetlerde bulunma ve stratejiler geliştirmesini gerektirmektedir. Bu
bağlamda işletmelerin müşteri perspektifinden değerlendirme, işletme ve sektör
açısından hayati öneme sahiptir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, işletmelerin
müşteri odaklı stratejiler geliştirmelerine katkı sunacak, bu konuda literatüre
pozitif bir katkı yapacaktır.
2.2. Araştırmanın Amaç ve Kapsamı
Reklamcılıkta amaç ürüne veya hizmete simgesel bir anlam yükleyerek
tüketiciyi satın almaya ikna etmektir (Güler İplıkçı, 2015:65). “Reklam,
tüketiciye üretilen mal ve hizmetler hakkında yeterli ve doğru bilgiyi çeşitli
iletişim araçları yardımı ile iletmektir” (Tenekecioğlu, 1983:65). Reklamın
üreticiler açısından ve genel olarak yapılmış tanımları da bulunmaktadır. Genel
olarak reklam, “tüketicileri bir mal veya markadan haberdar etmek ve mala,
markaya, hizmete, müesseseye veya fikre meyilli bir hale getirmek amacıyla göze
veya kulağa hitap eden mesajların hazırlanması ve bu mesajların paralı vasıtalarla
yayılmasıdır” (Kurtuluş, 1973:20).
Kısaca reklam ürün, hizmet, fikir ve değerlerin tüketiciye tanıtılarak
satışının gerçekleştirilmesi ya da mevcut satışların arttırılması amacıyla
hazırlanın mesajların, belli bir bedel karşılığında görsel ya da işitsel iletişim
araçlarıyla hedef müşteri kitlesine ulaştırılması sonucunda reklam verene (ilgili
firma ya da kuruluşa) fayda sağlayacağı beklentisiyle gerçekleştirilen
faaliyetlerdir.
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Araştırma Bingöl il merkezinde tesadüfi olmayan örneklem
yöntemlerinden kolayda örneklem yöntemi kullanılarak, yüz yüze anket
uygulanmak sureti ile 194 katılımcı üzerinden yürütülmüştür. Bu çalışmada ana
amaç firmalar tarafından yapılan reklamların tüketiciyi satın almaya yönlendirme
derecesinin tespitidir. Yapılan reklamların tüketicileri satın almaya teşvik edip
etmemesinin tüketici bakış açısı ile incelenmesidir. Ayrıca yan amaçlar olarak ise;
çeşitli medya kanallarındaki reklamlara verilen önemi belirlemek, reklamdan
etkilenerek satın alınan ürün gruplarının tespiti, satın almada etkili olan
faktörlerin belirlenmesi, reklamın satın alma ile ilgili müşteriye vermiş olduğu
mesajın ne olduğu, satın alınmak istenilmediği halde reklamdan etkilenerek satın
alma işleminin gerçekleme durumunun tespit edilmesidir. Özellikle reklam
etkinliğini artıran unsurların neler olduğu ve reklam işlevlerinin tüketici bakış
açısından değerlendirilmesi diğer önemli amaçlar arasındadır.
2.3. Araştırmanın Yönetimi
Araştırmadan elde edilen veriler SPSS paket programı yardımı ile analiz
edilmiştir. Genel olarak reklam etkinliğinin tüketici bakış açısı ile ilgili iki ölçek
kullanılmıştır. Bu ölçeklerden biri reklam işlevleri ile ilgili ifadelere katılım
düzeyi ölçeğidir. Söz konusu ölçek 15 değişkenden oluşmuştur. Diğer ölçek ise
reklama etki eden unsurlardır. Söz konusu ölçek de 12 değişkenden
oluşturulmuştur. Her iki ölçek ortalama, standart sapma ve katılım düzeyi ile
genel olarak değerlendirildikten sonra, her iki ölçeğe faktör analizi uygulanarak
reklam etkinliği ve reklam işlevleri ile ilgili faktörler belirlenmiştir. Araştırma ile
ilgili demografik bilgilerin yer aldığı anket kısmı ise frekans ve oran dağılımları
dikkate alınarak yorumlanmıştır.
2.4. Araştırmanın Bulguları
Tablo 1. Araştırmanın genel profili
Cinsiyet

Frekans

Eğitim

Oran

Erkek

129

66,5

Okur-yazar değil

Kadın

65

33,5

Toplam
Yaş

194

100,0

20 ve daha az
20-29

Frekans

Oran

5

2,6

İlköğretim

10

5,2

Lise

21

10,8

Ön lisans

37

19,1

107

55,2

14

9,2

194

100,0

31

16,0

Lisans

123

63,4

Lisansüstü ve
Doktora

30-39

17

8,8

Toplam
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8,2

Medeni durumu

5

3,6

Evli

194

100,0

40-49
50 ve üzeri
Toplam
Meslek
Öğrenci

128

66,0

13

6,7

Ev hanımı

46

23,7

Bekâr

148

76,3

Toplam

194

100,0

127

65,5

Gelir
2020’DEN AZ ₺

Memur

18

9,2

2021-3000 ₺

28

14,4

İşçi

10

5,2

3001-4000 ₺

16

8,2

Serbest meslek

13

6,7

4001-5000 ₺

14

7,2

Esnaf-tüccar

12

6,2

5001 ₺ ve üzeri

9

4,6

194

100,0

194

100,0

Toplam

Toplam

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan katılımcıların % 66,5 erkek, %
33,5’nin bayan olduğu, yaş aralıkları % 63,4’nün 20-29 yaş, % 16’sının 20 ve
daha az yaş aralığında, % 8,8’nin 30-39 yaş, % 8,6’sının 40-49 yaş, ise % 3,6’sının
50 ve üzeri yaş aralığında olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan
cevaplayıcıların eğitim düzeyleri açısından bakıldığında; % 55,2 lisans, % 19,1’i
ön lisans, % 10,8’i lise, % 5,2’si ilköğretim, % 9,2’si lisansüstü ve doktora %
2,6’sının ise okur-yazar olmadığı görülmüştür. Katılımcıların % 76,3 bekâr, %
23,7’sinin evli olduğu görülmüştür. Meslek açısından % 66’nın öğrenci, %
9,2’sinin memur, % 6,7’sinin serbest meslek, % 6,2’sinin esnaf-tüccar, %
5,2’sinin işçi, % 6,7’nin ise ev hanımı olduğu tespit edilmiştir. Gelir düzeylerine
bakıldığına % 65,5’nin 2020’den ₺ daha az, % 14,4’nün 2021-3000 ₺ gelir, %
8,2’si 3001-4000 ₺ gelir, % 7,2’sinin 4001-5000 ₺ gelir, % 4,6’sının ise 5001 ve
üzeri ₺ gelire sahiptir.
Özetle ankete cevap verenlerin çok büyük bir kısmı erkek (66,5), bekar (%
76,3), lisans eğitimine sahip (% 55,2), önemli bir kısmı öğrenci (% 66), genç yaş
grubu (% 63;4), gelir seviyelerinin ise 2020 ₺ ’den az (% 65,5) gelire sahip olduğu
görülmektedir.
Tablo 2. TV reklamlarından etkilenerek en çok satın alınan hizmet veya ürün grubu

Frekans
Oran

Gıda
ürünleri

Giyim /
aksesuar

Teknoloji
aletleri

33
17,0

69
35,6

50
25,8

Dayanıklı
Tüketim
(Mobilya
ve
Otomotiv)
12
6,2

187

Kişisel
bakım

Hizmetler

Toplam

14
7,2

16
8,2

194
100,0
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Tablo 2’ye göre katılımcıların TV reklamlarından etkilenerek en çok satın
alınan ürün veya hizmetin % 35,6’sı giyim/aksesuar olduğu tespit edilmiştir, en
az% 6,2 ile dayanıklı tüketim (mobilya ve otomotiv) olduğu görülmektedir.

Reklamda markanın ön
plana çıkarılması
etkinliğini artırır.
Reklamda kalitenin ön
plana çıkarılması
etkinliğini artırır.
Reklamın kendisinin ön
plana çıkarılması
etkinliğini artırır.
Reklamda ürün fiyatının ön
plana çıkarılması
etkinliğini artırır.
Reklamda görünüş ve
görüntünün ön plana
çıkarılması etkinliğini
artırır.
Reklamda konforun ön
plana çıkarılması
etkinliğini artırır.
Reklamda güldürü öğesinin
ön plana çıkarılması
etkinliğini artırır.
Reklamda senaryonun ön
plana çıkarılması
etkinliğini artırır.
Reklamda jingle (müziğin)
ön plana çıkarılması
etkinliğini artırır.
Reklamda ünlü kişilerin
oynatılması etkinliğini
artırır.
Reklamın komik olması
etkinliğini artırır.
Reklamın ilgi çekiciliği
etkinliğini artırır.

Toplam

Hiç Katılmıyorum

Katılmıyorum

Fikrim Yok

Katılıyorum

Tamamen
Katılıyorum

Tablo 3. Satın almada etkili olan reklam unsurları ve etkinlik durumları

Frekans
Oran

93
47,9

49
25,3

13
6,7

14
7,2

25
12,9

194
100,0

Frekans
Oran

136
70,1

31
16,0

7
3,6

3
1,5

17
8,8

194
100,0

Frekans
Oran

38
19,6

46
23,7

69
35,6

13
6,7

28
14,4

194
100,0

Frekans
Oran

97
50,0

43
22,2

31
16,0

9
4,6

14
7,2

194
100,0

Frekans
Oran

99
51,0

42
21,6

22
11,3

14
7,2

17
8,8

194
100,0

Frekans
Oran

91
46,9

45
23,2

18
9,3

18
9,3

22
11,3

194
100,0

Frekans
Oran

69
35,6

47
24,2

29
14,9

26
13,4

23
11,9

194
100,0

Frekans
Oran

65
33,5

57
29,4

30
15,5

15
7,7

27
13,9

194
100,0

Frekans
Oran

55
28,4

49
25,3

38
19,6

26
13,4

26
13,4

194
100,0

Frekans
Oran

52
26,8

50
25,8

28
14,4

26
13,4

38
19,6

194
100,0

Frekans
Oran
Frekans
Oran

59
30,4
123
63,4

53
27,3
30
15,5

31
16,0
12
6,2

23
11,9
8
4,1

28
14,4
21
10,8

194
100,0
194
100,0

188

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, http://busbed.bingol.edu.tr,
Yıl/Year: 10 • Sayı/Issue: 19 • Bahar/Spring 2020

Reklam ve satın alma ilişkisi incelendiğinde satın almaya en çok etki eden
unsur ve reklam içeriğinin Kalitenin ön plana çıkarılması (86,1), reklamın ilgi
çekiciliği (78,9), Reklamda markanın ön plana çıkarılması (73,2), Reklamda
görünüş ve görüntünün ön plana çıkarılması (72,7), Reklamda ürün fiyatının ön
plana çıkarılması (72,2) ve Reklamda konforun ön plana çıkarılması (70,1)
reklamın etkinliğini artırdığı görülmektedir2.
Reklam ve satın alma ilişkisi incelendiğinde satın almaya ikinci derecede
etki eden unsur ve reklam içeriğinin Reklamda senaryonun ön plana çıkarılması
(62,9), Reklamda güldürü öğesinin ön plana çıkarılması (59,8) ve Reklamın
komik olması (57,7) reklam etkinliğini artırdığı görülmektedir.
Reklam ve satın alma ilişkisi incelendiğinde satın almaya en az etki eden
unsur ve reklam etkinliğini en az artıran Reklamda jingle (müziğin) ön plana
çıkarılması (53,7), Reklamda ünlü kişilerin oynatılması (52,6) ve Reklamın
kendisinin ön plana çıkarılması (43,3) olduğu görülmektedir.
Dolayısıyla reklamda kalitenin ön plana çıkarılması, reklamının ilgi
çekicilik özelliği ve reklamda markanın ön plana çıkarılmasının reklam etkinliğini
artırdığı, reklamda kullanılan müziğin, reklamlarda kullanılan ünlü kişilerin satın
almaya etkisinin çok az olduğu söylenebilir.
Tablo 4. Reklamın satın alma davranışı üzerinde verdiği mesaj

Kalite
Frekans
Oran

128
66,0

Toplumsal
sınıf
22
11,3

Mutluluk
21
10,8

Düşük
fiyat
23
11,9

Toplam
194
100,0

Tablo 4: Ankete katılan katılımcıların ‘Sizce reklamın satın alma davranışı
üzerinde nasıl bir mesajı olmalıdır?’ sorusuna verdikleri cevaplara bakıldığında
% 66’sının kalite, % 11,95’unun düşük fiyat, % 11,3’ünün toplumsal sınıf ve %
10,8’inin ise mutluluk olduğunu belirtmişlerdir. Buna göre ankete katılanların
büyük çoğunluğunun kalitenin satın alma davranışında etkili bir faktör olduğunu
vurgulamışlardır.
Tablo 5. Hiç satın alınması düşünülmeyen bir ürünü TV reklamlarından etkilenerek
satın alınma durumu

Frekans

Oran

Evet

97

50,0

Hayır

97

50,0

194

100,0

Toplam

2
Değerlendirme yapılırken olum olan ifadeler (tamamen katılıyorum ve katılıyorum) bir araya
getirilmiş, olumsuz olan ifadeler (katılmıyorum ve hiç katılmıyorum) de bir araya getirilerek
yorum yapılmıştır.
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Tablo 5: Katılımcıların ‘Hiç satın alınması düşünülmeyen bir ürünü TV
reklamlarından etkilenerek satın alınma durumu yarı yarıya çıkmıştır. Yani
tüketicilerin yarısı reklamdan etkilenerek ürün veya hizmeti satın aldığı diğer
yarısı ise reklamdan etkilenmedikleri için ürün veya hizmeti satın almadıklarını
belirtmişlerdir.
Tablo 6. Hangi reklam mecrası satın almada daha etkilidir

Televizyo
n
Radyo
Dergi
Katalog
Gazete
İnternet
Açıkhava
reklamları

I.
Derec
e
625

II.
Derec
e
144

II.
Derec
e
27

IV.
Derec
e
16

V.
Derec
e
16

Topla
m
Puan
828

Önem
Dereces
i
1

65
130
230
215
515
130

156
256
264
272
160
196

90
123
114
108
51
135

64
64
48
52
24
58

80
31
20
21
22
45

455
604
676
668
771
562

7
5
3
4
2
6

Tablo 6 incelendiğinde araştırmaya katılan katılımcıların reklam
mecralarını önem sırasına göre televizyon (828 puan), internet (771 puan),
katalogla tanıtım (676 puan), gazete (668 puan), dergi (604 puan) açık hava
reklamları (562 puan) ve radyo (455 puan) şeklinde sıralandırmışlardır.
Dolayısıyla televizyon, internet ve katalogla tanıtım mecralarının çok önemli
olduğu, radyo reklamlarının ise önemini yitirdiği söylenebilir.

Hiç
Katılmıyor
um
Toplam

Katılmıyor
um

Fikrim Yok

Tamamen
Katılıyoru
m
Katılıyoru
m

Tablo 7. Reklam ile ilgili ifadelere katılım düzeyi

Reklam bir ürünü
almada çok etkilidir.

Frekans
Oran

96
49,5

62
32,0

17
8,8

10
5,2

7
4,6

194
100,0

Reklamları yapılan
markaların güvenirliği
yüksektir.
Reklam ürün hakkında
bilgi verir.

Frekans
Oran

27
13,9

49
25,3

38
19,6

48
24,7

32
16,5

194
100,0

Frekans
Oran

67
34,5

76
39,2

25
12,9

16
8,2

10
5,2

194
100,0
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Reklam hizmet
hakkında bilgi verir.

Frekans
Oran

50
25,8

70
36,1

46
23,7

15
7,7

13
6,7

194
100,0

Çok iyi bir reklam
toplumun o ürüne olan
algısını değiştirir.
Reklam aradığımız
özellikteki ürünler
hakkında bize yol
gösterir.
Reklamda rol alan
kişilerin kamuoyunda
tanıdık simalar olması
reklamın güvenirliği
ve kalitesi üzerinde
etki eder.
Reklam satın alma
kararı sürecini kısaltır.
Reklamlarda aynı
işlevi gören ve aynı
olan fakat markası
değişik olan bir sürü
ürünün sunulması
toplumda seçicilik ve
kararsızlığa neden
olmaktadır.
Dizi, program
esnasında ansızın giren
reklamlar o reklamın
sürekli hatırımda
kalmasını sağlar.
Reklamlarda
gördüğüm oyuncu,
şarkıcı, politikacı gibi
ünlü şahsiyetler bende
o ürünü, hizmet satın
alma isteği uyandırır.
Toplum güvenliğine
yönelik reklamların
yapılması toplum
üzerinde birleştirici
etki eder.

Frekans
Oran

75
38,7

72
37,1

16
8,2

11
5,7

20
10,3

194
100,0

Frekans
Oran

46
23,7

80
41,2

36
18,6

22
11,3

10
5,2

194
100,0

Frekans
Oran

61
31,4

65
33,5

26
13,4

18
9,3

24
12,4

194
100,0

Frekans
Oran
Frekans
Oran

44
22,7
53
27,3

71
36,6
72
37,1

50
25,8
38
19,6

16
8,2
16
8,2

13
6,7
15
7,7

194
100,0
194
100,0

Frekans
Oran

40
20,6

60
30,9

33
17,0

31
16,0

30
15,5

194
100,0

Frekans
Oran

39
20,1

63
32,5

32
16,5

37
19,1

23
11,9

194
100,0

Frekans
Oran

57
29,4

72
37,1

32
16,5

19
9,8

14
7,2

194
100,0

Frekans

62

88

22

17

5

194
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Reklamlar bir
toplumun tüketim
kültürüne etki eder.
Reklam ürünün kalitesi
hakkında etki eder.
Reklam ürünün
ayrılmaz parçasıdır.

Oran

32,0

45,4

11,3

8,8

2,6

100,0

Frekans
Oran
Frekans
Oran

47
24,2
76
39,2

64
33,0
62
32,0

39
20,1
25
12,9

28
14,4
12
6,2

16
8,2
19
9,8

194
100,0
194
100,0

Tablo 7’ye bakıldığında katılımcıların reklamla ilgili ifadelere katılım
düzeyleri sayı ve toplam içindeki % payları görülmektedir. Katılımcıların
‘Reklam bir ürünü almada çok etkilidir (% 81,5)’, ‘Reklamlar bir toplumun
tüketim kültürüne etki eder (% 77,4)’ ‘Çok iyi bir reklam toplumun o ürüne olan
algısını değiştirir (% 75,8)’, ‘Reklam ürün hakkında bilgi verir (% 73,7)’,
‘Reklam ürünün ayrılmaz parçasıdır (% 71,2)’, ifadeleri en olumlu orana sahip
olan ifadelerdir.
Reklam ile ilgili ifadelere katılım düzeyi ile ilgili olumlu faktörler;
‘Toplum güvenliğine yönelik reklamların yapılması toplum üzerinde birleştirici
etki eder (% 66,5)’, ‘Reklam aradığımız özellikteki ürünler hakkında bize yol
gösterir (% 64,9)’, ‘Reklamda rol alan kişilerin kamuoyunda tanıdık simalar
olması reklamın güvenirliği ve kalitesi üzerinde etki eder (% 64,9)’, ‘Reklamlarda
aynı işlevi gören ve aynı olan fakat markası değişik olan bir sürü ürünün
sunulması toplumda seçicilik ve kararsızlığa neden olmaktadır (% 64,4)’,
‘Reklam hizmet hakkında bilgi verir (% 61,9)’, şeklinde sıralanabilir.
Reklam ile ilgili ifadelere katılım düzeyinin daha az etki eden faktörler;
‘Reklam satın alma kararı sürecini kısaltır (% 59,3)’, ‘Reklam ürünün kalitesi
hakkında etki eder (% 57,2)’, ‘Reklamlarda gördüğüm oyuncu, şarkıcı, politikacı
gibi ünlü şahsiyetler bende o ürünü, hizmet satın alma isteği uyandırır (% 52,6)’,
‘Dizi, program esnasında ansızın giren reklamlar o reklamın sürekli hatırımda
kalmasını sağlar (% 51,5)’, ‘Reklamları yapılan markaların güvenirliği yüksektir
(% 39,2)’ şeklinde ifade edilebilir.
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Tablo 8. Reklama etki eden unsurlarla ilgili ortalama, standart sapma ve katılım
düzeyleri

Ortalama

Standart
Sapma
1,41105

Reklamda markanın ön plana çıkarılması 2,1186
etkinliğini artırır.
Reklamda kalitenin ön plana çıkarılması
1,6289
1,20723
etkinliğini artırır.
Reklamın kendisinin ön plana çıkarılması 2,7268
1,26434
etkinliğini artırır.
Reklamda ürün fiyatının ön plana
1,9691
1,22541
çıkarılması etkinliğini artırır.
Reklamda görünüş ve görüntünün ön
2,0103
1,30757
plana çıkarılması etkinliğini artırır.
Reklamda konforun ön plana çıkarılması
2,1495
1,39329
etkinliğini artırır.
Reklamda güldürü öğesinin ön plana
2,4175
1,39425
çıkarılması etkinliğini artırır.
Reklamda senaryonun ön plana
2,3918
1,38127
çıkarılması etkinliğini artırır.
Reklamda jingle (müziğin) ön plana
2,5825
1,37555
çıkarılması etkinliğini artırır.
Reklamda ünlü kişilerin oynatılması
2,7320
1,47880
etkinliğini artırır.
Reklamın komik olması etkinliğini artırır. 2,5258
1,40386
Reklamın ilgi çekiciliği etkinliğini artırır. 1,8351
1,34804
Tamamen katılıyorum, katılıyorum, fikrim yok, katılmıyorum, hiç
katılmıyorum

Katılım
Düzeyi
Yüksek
Yüksek
Orta
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Orta
Orta
Orta
Orta
Orta
Yüksek

x̄ = 1,00-2,33 Yüksek Katılım Düzeyi, 2,34-3,66 Orta Katılım Düzeyi ve
3,67-5,00 Düşük Katılım Düzeyi
Tablo ayrıntılı incelendiğinde iyi bir reklamda olması geren unsurların
önem sırasına göre; “Reklamda kalitenin ön plana çıkarılması”, “Reklamın ilgi
çekiciliği”, “Reklamda ürün fiyatının ön plana çıkarılması”, “Reklamda görünüş
ve görüntünün ön plana çıkarılması”, “Reklamda markanın ön plana çıkarılması”
ve “Reklamda konforun ön plana çıkarılması” sıralandığı görülmektedir. Söz
konusu ifadelerin katılım düzeyi yüksek olduğu için reklam etkinliğini en çok
artıran unsurlar oldukları söylenebilir.
Ayrıca iyi bir reklamda olması gereken unsurlardan; “Reklamda
senaryonun ön plana çıkarılması”, “Reklamda güldürü öğesinin ön plana
çıkarılması”, “Reklamın komik olması”, “Reklamda jingle (müziğin) ön plana
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çıkarılması”, “Reklamın kendisinin ön plana çıkarılması” ve “Reklamda ünlü
kişilerin oynatılması” değişkenlerinin tüketiciler tarafında orta katılım derecesine
sahip olduğu görülmektedir. Dolayısıyla söz konusu unsurların reklam etkinliğine
daha az etki ettiği söylenebilir.
Tablo 9. Reklam mecrası ile ilgili ortalama, standart sapma ve katılım düzeyleri

Ortalama
Televizyon

1,7320

Standart
Sapma
1,23855

Radyo

3,6546

1,36549

Dergi

2,8866

1,29067

Katalog

2,5155

1,26420

Gazete

2,5567

1,27120

İnternet

2,0206

1,37693

Açık hava reklamları

3,0928

1,36638

Çok etkili, etkili, fikrim yok, etkisiz, hiç etkili değil

Katılım Düzeyi
Yüksek Katılım
Düzeyi
Orta Katılım
Düzeyi
Orta Katılım
Düzeyi
Orta Katılım
Düzeyi
Orta Katılım
Düzeyi
Yüksek Katılım
Düzeyi
Orta Katılım
Düzeyi

x̄ = 1,00-2,33 Yüksek Katılım Düzeyi, 2,34-3,66 Orta Katılım Düzeyi ve
3,67-5,00 Düşük Katılım Düzeyi
En etkili reklam mecrası ile ilgili “Televizyon” ve “İnternet” yüksek
katılım düzeyine sahip iken, “Açık hava reklamları”, “Katalog”, “Gazete”,
“Dergi” ve “Radyo” mecraları orta katılım düzeyi şeklinde çıkmıştır. Dolayısıyla
“Açık hava reklamları”, “Katalog”, “Gazete”, “Dergi” ve “Radyo” reklam
mecraları daha az etkiye sahip olduğu söylenebilir. Öte yandan “Radyo” reklam
mecrası düşük katılım düzeyine yakın bir oranda çıkması, söz konusu reklam
mecrasının eski etkinliğini yitirdiği söylenebilir.
Tablo 10. Reklam etkinliği ile ilgili ortalama, standart sapma ve katılım düzeyleri

Ortalama

Reklam bir ürünü almada çok etkilidir.
Reklamları yapılan markaların
güvenirliği yüksektir
Reklam ürün hakkında bilgi verir.
Reklam hizmet hakkında bilgi verir.
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1,8351
3,0464

Standart
Sapma
1,08862
1,31272

Katılım
Düzeyi
Yüksek
Orta

2,1031
2,3351

1,12425
1,14091

Yüksek
Orta
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Çok iyi bir reklam toplumun o ürüne
2,1186
1,27200
olan algısını değiştirir.
Reklam aradığımız özellikteki ürünler
2,3299
1,11254
hakkında bize yol gösterir.
Reklamda rol alan kişilerin kamuoyunda 2,3763
1,34189
tanıdık simalar olması reklamın
güvenirliği ve kalitesi üzerinde etki eder.
Reklam satın alma kararı sürecini
2,3969
1,12540
kısaltır.
Reklamlarda aynı işlevi gören ve aynı
2,3196
1,18318
olan fakat markası değişik olan bir sürü
ürünün sunulması toplumda seçicilik ve
kararsızlığa neden olmaktadır.
Dizi, program esnasında ansızın giren
2,7474
1,36314
reklamlar o reklamın sürekli hatırımda
kalmasını sağlar.
Reklamlarda gördüğüm oyuncu, şarkıcı,
2,7010
1,30892
politikacı gibi ünlü şahsiyetler bende o
ürünü, hizmet satın alma isteği uyandırır
Toplum güvenliğine yönelik reklamların 2,2835
1,19456
yapılması toplum üzerinde birleştirici
etki eder.
Reklamlar bir toplumun tüketim
2,0464
1,00924
kültürüne etki eder.
Reklam ürünün kalitesi hakkında etki
2,4948
1,23527
eder.
Reklam ürünün ayrılmaz parçasıdır.
2,1546
1,27828
Tamamen katılıyorum, katılıyorum, fikrim yok, katılmıyorum, hiç
katılmıyorum

Yüksek
Yüksek
Orta
Orta
Yüksek

Orta
Orta
Yüksek
Yüksek
Orta
Yüksek

x̄ = 1,00-2,33 Yüksek Katılım Düzeyi, 2,34-3,66 Orta Katılım Düzeyi ve
3,67-5,00 Düşük Katılım Düzeyi
Reklam etkinliği ile ifadeler değerlendirildiğinde; “Reklam bir ürünü
almada çok etkilidir”, “Reklamlar bir toplumun tüketim kültürüne etki eder”,
“Reklam ürün hakkında bilgi verir”, “Çok iyi bir reklam toplumun o ürüne olan
algısını değiştirir”, “Reklam ürünün ayrılmaz parçasıdır”, “Toplum güvenliğine
yönelik reklamların yapılması toplum üzerinde birleştirici etki eder”,
“Reklamlarda aynı işlevi gören ve aynı olan fakat markası değişik olan bir sürü
ürünün sunulması toplumda seçicilik ve kararsızlığa neden olmaktadır” ve
“Reklam aradığımız özellikteki ürünler hakkında bize yol gösterir” unsurlarının
katılım düzeyinin yüksek olduğu dolayısıyla reklamın etkinliğinin artırılmasına
en çok etki eden değişkenler olduğu söylenebilir.
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Ayrıca, “Reklam hizmet hakkında bilgi verir”, “Reklamda rol alan kişilerin
kamuoyunda tanıdık simalar olması reklamın güvenirliği ve kalitesi üzerinde etki
eder”, “Reklam satın alma kararı sürecini kısaltır”, “Reklam ürünün kalitesi
hakkında etki eder”, “Reklamlarda gördüğüm oyuncu, şarkıcı, politikacı gibi ünlü
şahsiyetler bende o ürünü, hizmet satın alma isteği uyandırır”, “Dizi, program
esnasında ansızın giren reklamlar o reklamın sürekli hatırımda kalmasını sağlar”
ve “Reklamları yapılan markaların güvenirliği yüksektir” ifadelerinin katılım
düzeyinin orta olması reklam etkinliğine daha düşük oranda etki eden faktörler
olduğu ifade edilebilir.
Reklam Unsuru Ölçeğinin Faktör Analizi
Tablo 11. Reklam Unsurlarının KMO ve Bartlett Testi

Kaiser-Meyer-Olkin Testi
Bartlett Küresellik Testi

Yaklaşık Ki-Kare
Serbestlik derecesi
Anlamlılık düzeyi

,791
678,727
66
,000

George ve Mallery'ye (2003) göre, 0,7 güvenirlik katsayısı kabul edilebilir,
0,8'den fazlası iyidir ve 0,9'dan fazlası mükemmel olarak kabul edilir.
Tablo 12. Reklam Unsuru Ölçeği Faktörlerinin Özdeğer ve Varyans Açıklama Yüzdesi

Faktörler

1
2
3

Öz değer
7,266
3,397
1,978

Açıklanan Varyans %
33,150
15,499
9,026

Kümülatif %
33,150
48,649
57,675

Faktör analizi sonucunda özdeğer istatistiği 1’den büyük olan unsurlar
anlamlı olarak belirlenmiştir (Tablo 12). Dolayısıyla analiz sonucunda 12
değişkenin 3 farklı faktör altında değerlendirilmesi uygun bulunmuştur. Çünkü
özdeğer istatistiği 1’den büyük olan üç faktör tespit edilmiştir. Birinci faktör
toplam varyansın % 33,15’ini, ikinci faktör % 15,499 ve üçüncü faktör ise
varyansın % 9,026’sını açıklamaktadır. Üç faktör ise toplam varyansın
%57.675’ini açıklamaktadır.
Reklam Unsuru Ölçeği Faktörlerinin Rotasyonu
Tablo 13. Tüketicilerin etkin bir reklamda olması gereken unsurlarla ilgili görüşlerinin
faktörleri

Faktör isimleri ve ifadeler
Performans/Görüntü
Reklamda kalitenin ön plana çıkarılması etkinliğini artırır.
Reklamda konforun ön plana çıkarılması etkinliğini artırır.
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Reklamda markanın ön plana çıkarılması etkinliğini artırır.
Reklamda görünüş ve görüntünün ön plana çıkarılması etkinliğini
artırır.
Reklamın ilgi çekiciliği etkinliğini artırır.
Reklamda ürün fiyatının ön plana çıkarılması etkinliğini artırır.
Eğlence
Reklamda güldürü öğesinin ön plana çıkarılması etkinliğini artırır.
Reklamın komik olması etkinliğini artırır.
Reklamda jingle (müziğin) ön plana çıkarılması etkinliğini artırır.
Reklamda senaryonun ön plana çıkarılması etkinliğini artırır.
Tanıtım
Reklamda ünlü kişilerin oynatılması etkinliğini artırır.
Reklamın kendisinin ön plana çıkarılması etkinliğini artırır.

,730
,711
,530
,490
,870
,821
,627
,618
,896
,577

Çalışma ile faktör sayısı belirlenmiş ve hangi değişkenin hangi faktör altıda
yer alınmasına geçilmiştir. Mutlak değeri yüksek olan değişken ile beraber diğer
değişkenlere de bakıldıktan sonra, yüksek değerli ifade dikkate alınarak faktör
ismi belirlenmiştir. Analiz sonucu üç faktör belirlenmiştir. Reklamla ilgili etkin
unsurların faktör isimleri ve faktör yükleri Tablo 13’te verilmiştir. Birinci
faktörün altında faktör yükleri ve değerleri dikkate alınarak birinci faktör
“Performans/Görüntü” olarak isimlendirilmiştir. Birinci faktör diğer iki faktöre
göre en yüksek varyansa sahiptir. Birinci faktör altı değişkenden meydana
gelmiştir. En büyük değere sahip (0.807), olan birinci faktör; “Reklamda kalitenin
ön plana çıkarılması etkinliğini artırır”, ifadesidir. Diğer unsurlar ise sırasıyla;
“Reklamda konforun ön plana çıkarılması etkinliğini artırır” (0,793), “Reklamda
markanın ön plana çıkarılması etkinliğini artırır” (0,730), “Reklamda görünüş ve
görüntünün ön plana çıkarılması etkinliğini artırır” (0,711), “Reklamın ilgi
çekiciliği etkinliğini artırır” (0,530), ve en küçük değere sahip “Reklamda ürün
fiyatının ön plana çıkarılması etkinliğini artırır” (0,490) şeklinde belirlenmiştir.
İkinci faktörü meydana getiren dört ifade göz önüne alınarak birinci faktör
“Eğlence” olarak isimlendirilmiştir. Eğlence faktörü değişkenleri ve faktör
yükleri dikkate alındığında faktör yükü bakımından en büyük değere sahip
(0.870) olan değişken, “Reklamda güldürü öğesinin ön plana çıkarılması
etkinliğini artırır” değişkenidir. İkinci faktörün en küçük değere sahip (0.680)
olan ifadesi, “Reklamda senaryonun ön plana çıkarılması etkinliğini artırır”
değişkenidir.
Üçüncü faktörü meydana getiren iki ifade göz önüne alınarak üçüncü
faktör “Tanıtım” olarak isimlendirilmiştir. Tanıtım faktörü değişkenleri ve faktör
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yükleri dikkate alındığında en büyük değere sahip (0.896) olan reklam unsuru,
“Reklamda ünlü kişilerin oynatılması etkinliğini artırır” değişkenidir. Diğer ifade
ise 0,577 faktör yükü değeri ile “Reklamın kendisinin ön plana çıkarılması
etkinliğini artırır” değişkenidir.
Satın alma davranışını etkileyen reklam özellikleri ve reklam işlevleri ile
ilgili faktör analizi sonuçları aşağıda verilmiştir.
Reklam İşlevi Ölçeğinin Faktör Analizi
Tablo 14. Reklam işlevlerinin KMO ve Bartlett Testi

Kaiser-Meyer-Olkin Testi
Bartlett Küresellik Testi

Yaklaşık Ki-Kare
Serbestlik derecesi
Anlamlılık düzeyi

,798
541,187
105
,000

Reklam işlevi ölçeğinin KMO Bartlett Testi sonucu 0,798 olarak çıkmıştır.
Söz konusu oran sosyal bilimler için yeterli bulunduğundan faktör analizi
yapmaya elverişlidir. Aynı zamanda ölçeğin anlamlılık düzeyi de çok önemli
bulunmuştur.
Tablo 15. Reklam İşlevlerinin Belirlenen Faktörlerin Özdeğer ve Varyans Açıklama
Yüzdesi

Faktörler
1
2
3
4
5

Öz değer
5,484
2,251
2,067
1,799
1,529

Açıklanan Varyans %
24,955
10,244
9,406
8,189
6,961

Kümülatif %
24,955
35,199
44,605
52,793
59,754

Faktör analizi sonucunda özdeğer istatistiği 1’den büyük olan reklam
işlevleri anlamlı olarak belirlenmiştir (Tablo 15). Dolayısıyla analiz sonucunda
15 değişkenin 5 faktör altında değerlendirilmesi uygun bulunmuştur. Çünkü
özdeğer istatistiği 1’den büyük olan beş faktör tespit edilmiştir. Birinci faktör
toplam varyansın % 24,955, ikinci faktör % 10,244, üçüncü faktör % 9,406,
dördüncü faktör % 8,189 ve beşinci faktör ise varyansın % 6,961’ini
açıklamaktadır. Beş faktör ise toplam varyansın %59,754’ünü açıklamaktadır.
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Reklam İşlevi Ölçeği Faktörlerinin Rotasyonu
Tablo 16. Tüketicilerin reklam işlevleri ile ilgili görüşlerini yansıtan faktör
analizi
Faktör İsimleri ve İfadeler
Reklam ve Ürün İlişkisi
Reklam ürünün ayrılmaz parçasıdır.
Çok iyi bir reklam toplumun o ürüne olan algısını değiştirir.
Reklam satın alma kararı sürecini kısaltır.
Reklam bir ürünü almada çok etkilidir.
Reklamlar bir toplumun tüketim kültürüne etki eder.
Reklam ve Tanıtım İlişkisi
Reklam ürün hakkında bilgi verir.
Reklam hizmet hakkında bilgi verir.
Reklam aradığımız özellikteki ürünler hakkında bize yol gösterir.
Reklam ve Güvenirlik İlişkisi
Reklamları yapılan markaların güvenirliği yüksektir.
Reklam ürünün kalitesi hakkında etki eder.
Toplum güvenliğine yönelik reklamların yapılması toplum
üzerinde birleştirici etki eder.
Reklam ve Ünlü Kişilik İlişkisi
Reklamda rol alan kişilerin kamuoyunda tanıdık simalar olması
reklamın güvenirliği ve kalitesi üzerinde etki eder.
Reklamlarda gördüğüm oyuncu, şarkıcı, politikacı gibi ünlü
şahsiyetler bende o ürünü, hizmet satın alma isteği uyandırır.
Reklam ve Ürün Yerleştirme İlişkisi
Dizi, program esnasında ansızın giren reklamlar o reklamın sürekli
hatırımda kalmasını sağlar.
Reklamlarda aynı işlevi gören ve aynı olan fakat markası değişik
olan bir sürü ürünün sunulması toplumda seçicilik ve kararsızlığa
neden olmaktadır.

Faktör
Yükleri
,785
,698
,521
,516
,515
,807
,779
,516
,775
,636
,499

,825
,692

,869
,662

Faktör analizi ile öncelikle faktör sayısı belirlenmiş ve hangi değişkenin
hangi faktör altında bulunması gerektiği konusuna geçilmiştir. Mutlak değeri
yüksek olan değişken ile beraber diğer değişkenlere de bakıldıktan sonra, yüksek
değerli ifade dikkate alınarak faktör ismi belirlenmiştir. Analiz sonucu beş faktör
belirlenmiştir. Reklamla işlevleri ile ilgili faktör isimleri ve faktör yükleri Tablo
16’da verilmiştir. Birinci faktör diğer dört faktöre göre en yüksek varyansa
sahiptir. Birinci faktörün altında faktör yükleri ve değerleri dikkate alınarak
birinci faktör “Reklam ve Ürün İlişkisi” olarak isimlendirilmiştir. Birinci faktör
beş değişkenden meydana gelmiştir. En büyük değere sahip (0.785), olan birinci
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faktör; “Reklam ürünün ayrılmaz parçasıdır”, ifadesidir. Diğer unsurlar ise
sırasıyla; “Çok iyi bir reklam toplumun o ürüne olan algısını değiştirir” (0,698),
“Reklam bir ürünü almada çok etkilidir” (0,521), “Reklam bir ürünü almada çok
etkilidir” (0,516) ve en küçük değere sahip “Reklamlar bir toplumun tüketim
kültürüne etki eder” (0,515) şeklinde belirlenmiştir.
İkinci faktörün altında faktör yükleri ve değerleri dikkate alınarak ikinci
faktör “Reklam ve Tanıtım İlişkisi” olarak isimlendirilmiştir. En büyük değere
sahip (0,807) olan birinci ifade “Reklam ürün hakkında bilgi verir” değişkenidir.
En küçük değere sahip (0.516), “Reklam aradığımız özellikteki ürünler hakkında
bize yol gösterir” ifadesidir.
Üçüncü faktörün altında faktör yükleri ve değerleri göz önüne alınarak
üçüncü faktör “Reklam ve Güvenirlik İlişkisi” olarak isimlendirilmiştir. Üçüncü
faktör üç değişkenden meydana gelmiştir. En büyük değere sahip (0.775) olan ilk
ifade, “Reklamları yapılan markaların güvenirliği yüksektir” değişkenidir. Diğer
ifade 0,636 faktör yükü değeri ile “Reklam ürünün kalitesi hakkında etki eder” ve
üçüncü ifade ise 0,499 faktör yükü ile “Toplum güvenliğine yönelik reklamların
yapılması toplum üzerinde birleştirici etki eder” değişkenidir.
Dördüncü faktörün altında faktör yükleri ve değerleri incelendiğinde
dördüncü faktör “Reklam ve Ünlü Kişilik İlişkisi” olarak isimlendirilmiştir.
Dördüncü faktörde en büyük değere sahip olan ifade (0.825) faktör yükü ile
“Reklamda rol alan kişilerin tanıdık simalar olması reklamın güvenirlik ve kalitesi
üzerinde etki eder” reklam işlevidir. Diğer ifade ise 0,692 faktör yükü değeri ile
“Reklamlarda gördüğüm oyuncu, şarkıcı, politikacı gibi ünlü şahsiyetler bende o
ürünü veya hizmeti satın alma isteği uyandırır” değişkenidir.
Beşinci faktörün altında faktör yükleri ve değerleri değerlendirildiğinde
beşinci faktör “Reklam ve Ürün Yerleştirme İlişkisi” olarak isimlendirilmiştir.
Beşinci faktör iki değişkenden oluşmuştur. İlk değişken (0.869) faktör yükü ile
“Dizi, program esnasında ansızın giren reklamlar o reklamın sürekli hatırımda
kalmasını sağlar” reklam işlevi ifadesidir. Diğer ifade ise 0,662 faktör yükü değeri
ile “Reklamlarda aynı işlevi gören ve aynı olan fakat markası değişik olan bir sürü
ürünün sunulması toplumda seçicilik ve kararsızlığa neden olmaktadır”
değişkenidir.
Sonuç
Bu araştırma, reklamın tüketici satın alma davranışı üzerindeki etkisini
tüketici perspektifinden incelemiştir. Bu amaçla, reklam etkinliğini artıran
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unsurlar ve reklam işlevleri kapsamlı olarak ele alınmıştır. Analiz sonuçlarına
dayanarak, etkin reklam unsurları ve reklam işlevlerinin tüketici satın alma
davranışı üzerinde önemli bir etkisi olduğu sonucuna varılabilir. Ancak
çalışmanın daha etkin olması için uygulama alanı ve alanlarının genişletilmesi
gerekmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın öncelikle pazarlama bilimine, üretici
ve satıcılara ve araştırma yapan bireylere kaynaklık teşkil etmesi açısından önemli
sonuçlar yansıttığı söylenebilir.
Küresel bazda olduğu gibi Türkiye’de de sektörel açıdan yoğun rekabetin
yaşanması ve devam etmesinden dolayı işletmelerin bu ortamda ayakta kalmaları
ve varlıklarını sürdürebilmeleri için meydana gelen değişmelere ayak
uydurmasına bağlıdır. Çünkü küreselleşen dünyada ve küresel işletmelerin etkisi
ile işletmeler ürettikleri ürün, hizmet veya değerleri pazarda pazarlama iletişim
unsurları ile başarı elde etmesi için büyük bir müşteri kitlesine ve belirlenen
amaçlarını gerçekleştirmeleri için ilgili tüketici kitlesine ihtiyaç duymaktadırlar.
İşletmeler süreklilik, büyüme, topluma hizmet, finansal değerlerinin
artırılması ya belirledikleri özel amaçları doğrultusunda yola çıkarak reklam ve
diğer tutundurma elemanlarını kullanarak hedef kitledeki tüketicilerin dikkatini
çekerek, onları satın almaya ikna etmeli ve satın alma kararlarını vermeleri için
onları motive etmelidirler. Hedef kitlenin bilgilendirilmesi, haberdar edilmesi,
harekete geçirilmesi ve satın alma kararlarının verilmesi için en etkin pazarlama
iletişim elemanlarından biri de, kitlesel tanıtıma katkı sağladığı için, reklamdır.
Yoğun rekabet ortamında reklam ve reklam faaliyetleri ile ilgili birçok
kurum kurulmuş ve reklamcılık, etkin pazarlama iletişim aracı, hedef kitleyi
bilgilendirici ve harekete geçirmesi özelliğinden dolayı bir sektör haline gelmiştir.
Reklam ve diğer tanıtım elemanlarının doğru biçimde, ölçütte ve etkin bir biçimde
kullanılması işletmenin başarısını da artıracaktır. Reklam ülke, üretici, toplum,
aracı kurum ve tüketiciler açınışından da çok önemli bir unsur haline gelmiş,
günümüzde işletme ve insanların yaşam standartlarının olmazsa olmaz
parçalarında biri haline gelmiştir. Tüketicilerin eğitim ve bilinç düzeylerinin
artması, bilgi işlem araçlarının hızlı bir şekilde gelişmesi, reklam sektörünün de
tüketicilerin zihninde işletme, ürün veya markaların etkisini kazımak için etkili
şekilde kullanılması gerekmektedir. Dolayısıyla reklamın işletmelere yarar
sağlaması için ilgili sektörün sürekli daha çok çalışması, Ar-Ge faaliyetleri ile
kendilerini geliştirmesi ve sürekli tüketici ve hedef kitlenin dikkatini çekecek yeni
fikir ve düşünceler ortaya koyması gerekmektedir.
Tarihsel gelişim açısından reklam çalışmalarında geçmişten bugüne kadar
farklı çok sayıda reklam ve tanıtım iletişim araçları kullanılmıştır. İşletmeler
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başarı elde etmek ve devamlılıklarını sağlamak için radyo, televizyon, dergi,
gazete, internet ve sosyal ağlar gibi çeşitli reklam araçları kullanmış, en etkileyici
olanının televizyon reklamlarının olduğu, internet ve sosyal medya reklamlarının
giderek önem kazandığı bilimsel çevrede kabul görmüştür. Ancak televizyon
reklamlarının maliyet olarak yüksekliği reklam veren için yeni alternatif
mecraların bulunmasını zorunlu hale getirmiştir. Doğrusu televizyon
reklamlarının görsel ve işitsel özelliğinin aynı anda büyük kitlelere ulaşması
önemini artırmıştır. Ancak televizyon reklamlarındaki mesajın tek taraflı olması
hedef kitleye ulaşılıp ulaşılmadığının bilinememesi ve reklamların izlenme
oranlarının düşmesi gibi nedenler TV reklamlarının etkinliğini düşürmektedir.
Yine de reklamda verilmek istenen mesajın daha kolay anlaşılması, hedef kitlenin
hatırında kalması, tüketiciden hızlı geri dönüş sağlamsı reklam mecraları içinde
televizyon reklamlarının önemini artırmaktadır.
İşletmeler açısından yapılan reklamın hedef kitle üzerinde nedenli etki
gösterdiği, tüketicilerin satın alma davranışına etki eden unsurların neler olduğu,
reklamın satın alma ile ilgili vermiş olduğu mesajın hedef kitle tarafından nasıl
algılandığı, satın alınmak istenilmediği halde reklam gücü ile satın alma işleminin
gerçekleşme durumu, hangi reklam mecralarının daha etkin sonuç verdiği reklam
veren açısından hayati öneme sahip olan durumlardır. Söz konusu durumları
araştıran çalışma sonuçları aşağıdaki gibi özetlenebilir.
Araştırma sonucuna göre en etkin reklam unsurunun kalite, ilgi çekiciliği,
fiyat, görünüş, marka ve konfor olduğu görülmektedir. Ayrıca, reklamın
senaryosu, reklamın izlenme oranının artırma için kullanılan güldürü öğesi,
reklam metni ve reklamı canlandıran kişilerin komikliği, reklamda kullanılan
müzik, reklamın kendisi ve reklamlarda ünlü kişiler kullanılmasının reklam
etkinliğine az etki ettiği vurgulanmıştır.
Çalışmada öne çıkan en etkili reklam mecrası televizyon ve internet
ortamlarıdır. Açık hava reklamları, katalog, gazete, dergi ve radyo reklam
mecraları ise etkisi daha az olan araçlardır. Ayrıca radyo reklam mecrasının
etkinliğinin düşüğü görülmektedir.
Bir ürünü almada reklamın etkin olduğu, reklamın bir toplumun tüketim
kültürüne etki ettiği, reklamın ürün hakkında bilgi verdiği, çok iyi bir reklam
toplumun o ürüne olan algısını değiştirdiği, reklamın ürünün ayrılmaz parçası
olduğu, toplum güvenliğine yönelik reklamların yapılmasının toplum üzerinde
birleştirici etkiye sahip olduğu, reklamın aranan özellikteki ürünler hakkında yol
gösterici özelliğinin olduğu tespit edilmiştir.
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Öte yandan reklamın hizmet hakkında bilgi verici özelliğinin olması,
reklamda rol alan kişilerin kamuoyunda tanıdık simalar olması reklamın
güvenirlik ve kalitesi üzerinde olumlu etki bıraktığı, reklamın satın alma karar
sürecini kısalttığını, reklam ürünün kalitesi hakkında bilgi verdiği, dizi, program
esnasında ansızın giren reklamlar o reklamın sürekli hatırda kalmasını sağladığı
ve reklamları yapılan markaların güvenirliğinin yüksek olması konularının daha
az etkili olduğu ortaya çıkmıştır.
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Yönetim sürecinin paydaşlarla birlikte gerçekleştirmelerini esas alan
“yönetişim”, son yıllarda popülaritesi artmakta olan bir yaklaşımdır. Yönetişimin
uygulamada ne gibi sonuçlar doğurduğunu ölçmek amacıyla yapılan bu
çalışmada, Bingöl Üniversitesi akademik ve idari personelinin yönetişime ilişkin
tutumlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, nicel araştırma
yöntemlerinden olan tarama modeli kullanılmıştır. Veriler 336 Bingöl
Üniversitesi personelinden elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak
“Çalışanların Algılarına Göre Kurumların Yönetişim Kültürü” ölçeği
kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler ile normallik
dağılımı dikkate alınarak uygun testler kullanılmıştır. Araştırmada, çalışanların
yönetişime ilişkin olumlu yönde tutuma sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca unvana
göre çalışanların yönetişim tutumlarının “çok aktörlülük” boyutunda akademik
personel lehine anlamlı bir şekilde farklılaştığı, diğer değişkenlere göre ise
farklılaşmadığı gibi sonuçlara ulaşılmıştır.
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EVALUATION OF THE GOVERNANCE PRACTICALITY WITH
THE PERSPECTIVE OF UNIVERSITY STAFFS: BİNGÖL UNIVERSITY
Abstract
The term of "governance", which is based on the fact that management
process is needed to be carried out together with participants, is getting become
more popular. It is aimed to determine the approaches of the academic or
administrative staffs in Bingöl University about governance in the article in which
kind of results the governance cause are assessed. Therefore, screening model,
which is a quantitative research method was preferred in the study.
The
population of the study consists of 336 staffs of Bingöl University. In order to
collect data, the researcher used the scale of "Governance Culture of Institutions
according to the Perceptions of Employees". While analysing the data, suitable
tests were used considering descriptive statistics and normality distribution of the
obtained data. Arithmetic mean and standard deviation values are also used for
descriptive analysis. In the survey, it was found that the employees had positive
attitudes towards governance. In addition, it was referred from the study that only
according to the title, not other factors the management attitudes of the employees
differ significantly in favour of the academic staff in the “dimension of multiactiveness”.
Keywords: Governance, Good Governance, New Public Administration,
Bingöl University.
Giriş
1989’dan itibaren ortaya çıkan ve çok aktörlü bir yönetim sürecini öngören
“yönetişim” kavramını, Güler (2013: 316), “kamunun yönetimi yetkisinin
doğrudan devlet eliyle kamusal mekanizmalara göre değil de, devlet, özel sektör,
sivil toplum (üçüncü sektör) adı verilen kesimlerce piyasa mekanizmalarına göre
yönetilmesini öngören bir politika” şeklinde ifade etmiştir. Bu kavramı ilk olarak
dile getiren Dünya Bankası, 1989 yılında Afrika üzerine hazırlanan bir raporda,
Afrika’daki kalkınma ile ilgili sorunların bu coğrafyada yaşanan bir “yönetişim
krizi”nden kaynaklandığını ifade etmektedir (Güler, 2005: 141). Afrika’da olduğu
gibi dünyanın birçok ülkesinde benzer sorunlarla karşılaşılmaktadır. İşte bu
sorunların çözümü açısından referans alınan ‘yönetişim’ kavramı ve bu kavramın
bazı standartlara vurgu yapar haliyle kullanıldığı ‘iyi yönetişim’ kavramı her
geçen gün biraz daha önemini hissettirmektedir.
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Bu çalışmanın amacı da kamu yönetiminin gelişim süreciyle beraber bu
kavramları ayrıntılı bir şekilde ele almak, bu alanda yapılacak olan çalışmalara
ışık tutmaktır. Aynı zamanda uygulama çalışmasıyla saha deneyimlerini
aktarmakla beraber, çeşitli kamu kurumlarındaki kişilerce bu konular üzerindeki
farkındalıklarını ölçmek ve bu konulara dikkatlerini çekmek amaçlanmıştır.
Demokratik bir toplumun inşa edilme sürecinde büyük öneme sahip olan
yönetişim kavramının etrafında odaklanan bu çalışmanın birinci bölümünde,
yönetişim kavramı detaylarıyla analiz edildikten sonra iyi yönetişim kavramı ve
bürokrasi/siyaset alanlarında çoğunlukla müracaat edilen iyi yönetişimin temel
bazı ilkeleri ifade edilecektir. İkinci bölümde ise Bingöl Üniversitesi’nde (pilot
üniversite seçilmesi itibarıyla yerel kalkınma alanındaki uygulamaları açısından
yönetişime örnek olarak gösterilebileceğinden dolayı) iyi yönetişim ve ilkeleri
bağlamında, çalışanların algılarına göre yönetişim kültürü ölçülmeye
çalışılacaktır.
1. Yönetimde Köklü Dönüşüm: Yönetişim
Yönetişim kavramının kökenine bakıldığında, bu kavramın İngilizce
kökeni olan “governance” kavramının, Yunanca dümen tutmak, kılavuzluk
yapmak anlamlarına gelen “kubernân” fiilinden geldiği görülmektedir. Bu
kelime, Ortaçağda Latince “gubernare”, kural koymak, yönetmek, kılavuzluk
yapmak anlamında kullanılmıştır (Gündoğan, 2013: 17). Eryılmaz (2014: 60) da
bu kavramın (governance), “yönetim” veya “yönetmek” anlamlarına gelen “to
govern” kökeninden türediğini ifade etmektedir. Bu terim Fransızca
“gouvernance”, Almanca ise “steuerung” şeklinde çevrilerek kullanılmaya
başlanmıştır (Güler, 2005: 130).
Bu kavramı, 1989 Dünya Bankası (Afrika ile ilgili hazırlanan bir raporda),
1992 OECD, 1992 Rio Zirvesi, Habitat toplantıları ve en nihayetinde 1997’de
Birleşmiş Milletler, “governance” terimi kapsamında etraflıca ele almışlardır
(Güler, 2005: 38). Bu bağlamda yakın süreçte bu terimi ilk olarak dile getiren
Dünya Bankası, 1989 yılında Afrika üzerine hazırlanan bir raporda Afrika’daki
kalkınma ile ilgili sorunların kaynağının bu coğrafyada yaşanan bir “yönetişim
krizi”nden dolayı ortaya çıktığını öne sürmektedir (Bayramoğlu, 2014: 34).
Yönetişimi bu şekilde köken ve tarih itibarıyla ifade ettikten sonra
kavramsal analizi yönüyle birkaç ayrı pencereden bakacak olursak; İlk olarak,
uluslararası aktörlerden biri olan Dünya Bankası (1992: 1) bu kavramı, bir ülkenin
kalkınabilmesi için ekonomik ve sosyal kaynakların yönetiminde politik gücün
etkin kullanılması olarak tanımlamaktadır. OECD, “bir ülkenin ekonomik ve
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sosyal kaynaklarının yönetiminde sahip olunan güç ve yetkilerin kullanımı”;
Birleşmiş Milletler ise “bir ülkenin meselelerini yönetmek için ekonomik, politik
ve idari yetkinin kullanımı” şeklinde tanımlamışlardır (Akt. Zeren, 2013: 144145).
Chhotray ve Stoker (2009: 3) ikilisi de bu konuyu detaylı irdeledikleri
eserinde, yönetişimin, birden fazla aktörün veya örgütün bulunduğu ortamlarda
toplu karar alma kurallarıyla ilgili olduğunu ve bu aktörler veya örgütler
arasındaki
ilişkinin
koşullarını
hiçbir
resmi
kontrol
sisteminin
belirleyemeyeceğini ifade etmektedirler.
Rhodes (2007: 1247) da kavramın, “düzenlenmiş kuralların değişime
uğramış hali; yeni bir yönetim süreci; ya da toplumun yönetildiği yeni yöntem”
şeklindeki tanımlamalarına yer vermiştir. Ayrıca başka bir eserinde Rhodes
(1996: 653), yönetişim (governance) kavramının en az altı ayrı kullanımının
olabileceğine dikkat çekmiştir. Bunlar; minimal devlet, kurumsal yönetişim, yeni
kamu işletmeciliği, iyi yönetişim, sosyo-sibernetik sistem ve kendinden organize
ağlar şeklinde sıralanmaktadır.
1.1. İyi Yönetişim İlkeleri
İyi yönetişim ilkelerinin sıralanmasında temel bir kriter olmamakla
beraber, bu ilkeleri ele alan kurum veya düşünürlere göre sayıca ya da ele alındığı
başlıklar itibarıyla değişiklik arz etmektedir. Bu çalışmada da şeffaflık,
hesapverebilirlik, katılımcılık, hukukun üstünlüğü, adem-i merkeziyetçilik,
etkinlikve cevap verebilirlik ilkeleri incelenecektir.
Maliye Bakanlığı’nca (2003: 1) yapılan bir çalışmada şeffaflık,
“devletlerin ekonomik, politik ve sosyal konularda aldıkları kararlara, özel
sektörde faaliyet gösteren kuruluşların mali durumlarına, uluslararası kuruluşların
faaliyetlerine ilişkin zamanında, anlaşılır, ilgili, nitelikli, güvenilir bilgiye bireyler
tarafından erişilebilmesi” olarak tanımlanmaktadır.
İyi yönetişimin temel ilkelerinden biri olan hesapverebilirlik
(accountability) kavramı gerek idari kuruluşların gerekse de özel sektör ve sivil
toplum kuruluşlarının işlem ve eylemlerinden ötürü ilgili kurum-kuruluşlara veya
halka karşı hesap verebilir olmasını ifade etmektedir (Yıldırım, 2004: 233).
İyi yönetimin bir ilkesi olarak ‘katılımcılık’, halkın kendi hür iradesi ile
mutabakata dayalı olarak temsilcilerini seçmesini ve siyasal karar alma sürecine
katılımını ifade etmektedir. Katılımcılık, kavram olarak aynı zamanda halkın
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temsili vekâlet ile devredilen güç ve yetkilerin amaç dışı kullanımının denetimini
de ifade etmektedir (Aktan ve Çoban, t.y.: katılım ilkesi).
Hukukun üstünlüğü ilkesi, kuvvetler ayrılığı ilkesinin bir gereği olarak
yargının bağımsızlığını gerektirmektedir. Yargı erkinin bağımsızlığı ise,
yürütmenin keyfi uygulamalarının sınırlandırılması ve yürütme gücünün hukuki
bir çerçevede kullanımını ifade etmektedir (Aktan ve Çoban, t.y.: hukukun
üstünlüğü ilkesi).
Adem-i merkeziyetçilik/yerellik kavramı, “klasik anlamda, merkezi
idareden yerel yönetimlere doğru yetki, görev ve kaynak aktarımı” anlamına
gelmektedir. Ancak bugün daha geniş bir boyutta bu kavram ele alınmaktadır. Bu
bağlamda, yani “modern anlamda desantralizasyon, merkezi idarenin elindeki
planlama, karar verme (decision making) ve kamu gelirlerini toplama gibi
işlevlerin bir kısmını, taşra kuruluşlarına, yerel yönetimlere, yarı özerk kamu
kurumlarına, meslek kuruluşlarına ve idarenin dışındaki gönüllü örgütlere
(dernek ve vakıf gibi) aktarılması” şeklinde tanımlanmaktadır (Eryılmaz, 2013:
235-236).
Maliye Bakanlığı’na ( [MB], 2003: 78) göre etkinlik ilkesi, “sonuca
ulaşmada gösterilen başarı olarak ifade edilmekte olup; uzun dönem vizyonu
koruma, kaynakların etkin kullanımı, bunun için teknik donanım, insanların
birtakım kaygılarına karşı duyarlı olma, bu kaygıların ifade edilebildiği ve çözüm
arandığı bir ortam yaratma gibi kriterlerle ölçülmektedir”.
İyi yönetişimin önemli ilkelerinden biri olan cevap verebilirlik ilkesi;
“vatandaşların, hükümette ya da kamu yönetiminde yer alanlar tarafından
dinlenerek cevaplandırılacaklarını bilmeleri” şeklinde tanımlanmaktadır.
Bürokratik veya siyasal merciler de duyarlılık içerisinde, vatandaşların
taleplerinin farkında olup cevap verebilir bir yapıda olmaları gerekmektedir
([MB], 2003: 51-52).
2. Araştırmanın Yöntemi
Bu araştırmanın gerçekleştirilmesinde, nicel araştırma yöntemine
başvurulmuştur. Çalışmanın bu kısmında yapılan araştırmanın modeli, çalışma
grubu, veri toplama yöntem ve aracı ile verilerin çözümlenmesi başlıklarına yer
verilmiştir.
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2.1. Araştırmanın Modeli
Bu çalışmada tarama tipi (betimsel) araştırma modeli kullanılmıştır. Bu tür
araştırmalarda araştırmacı, bağımsız değişkenler üzerinde herhangi bir şekilde
oynama yapmaz. Mevcut durumu olduğu gibi betimlemek esastır (Can, 2017:12).
2.2. Evren ve Örneklem
Yapılan araştırmanın evrenini, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Bingöl
Üniversitesi’nde çalışmakta olan akademik ve idari personel oluşturmaktadır.
Hedeflenen ana kütlenin tamamına ulaşmanın zaman ve maliyet açısından zor
olacağı göz önünde bulundurularak sadece Bingöl Üniversitesi’nin Bingöl şehir
merkezinde yer alan fakülte, yüksekokul ve üniversiteye bağlı diğer birimlerde bu
çalışma gerçekleştirilmiştir. 1000 kişiden oluşan bir evrende % 95 güvenle 278
kişi örneklem büyüklüğü için yeterlidir (Can, 2017: 28). Bu nedenle 800
civarındaki akademik ve idari personelden oluşan evrende toplamda 355 kişilik
örneklem seçilmiştir. Seçilen kişilerinde 19 tanesinden elde edilen verilerin
fiziksel olarak bazı hatalar göstermesi veya sağlıklı sonuçlar doğuramayacağı
öngörülmesinden işleme alınmamıştır. Dolayısıyla toplamda 336 kişiden elde
edilen veriler üzerinden araştırma yürütülmüştür.
2.3. Veri Toplama Yöntem ve Aracı
Çalışanların algılarına göre kurumların yönetişim kültürünü ölçmek
amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, verileri toplama yöntemi olarak anket
tekniği tercih edilmiştir. Bu yöntemle, verilerin elde edileceği kişilerin, doğrudan
okuyarak cevaplandıracakları bir soru listesi hazırlanması yoluyla verilerin elde
edilmesi amaçlanmaktadır. Anket temel olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci
kısım, kişisel özellikleri ölçmeye yönelik yedi sorudan meydana gelmektedir.
İkinci kısım ise çalışanların yönetişime ilişkin tutumlarını ölçmeye yönelik
hazırlanmış olan bir ölçekten oluşmaktadır. Ölçek sorularında beşli Likert
derecelendirilmesi kullanılmıştır. Bu ölçek, “kesinlikle katılıyorum, katılıyorum,
orta derecede katılıyorum, katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum”
seçeneklerinden meydana gelmektedir.
Veri toplama aracının güvenirlik çalışmaları için öncelikle faktör analizi
yapılmıştır. Başlangıçta 37 maddeden oluşan ölçeğin faktör analizine
uygunluğunu test etmek için KMO (Kaiser Meyer Olkin) ve Bartllett testi
değerlerine bakılmıştır. KMO değeri .911 ve Barttlett testi x2 testi 7972,65 (p<
.05) anlamlı bulunmuştur. Bu sonuçlar, ölçek üzerinden faktör analizi
yapılabileceğini göstermektedir.
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Faktör analizinde ilk olarak öz değeri 1 ve yukarısı olan 7 bileşen tespit
edilmiştir. Grafikte üçüncü bileşenden sonra eğimin plato yaptığı görülmektedir.
Eğim dikkate alınarak faktör sayısının üç olmasına karar verilmiştir.
Birinci faktörün altında olan değişkenlerin içeriği dikkate alınarak birinci
faktör “Çok Aktörlülük” olarak adlandırılmıştır. Bu faktör on iki değişkenden
oluşmaktadır. Değişkenler içinde en yüksek değere sahip olan değişken “Karar
alma mekanizmalarında özel sektör ve STK’ların dahil olması şeffaflığı
arttırmaktadır.” (0,790) iken en düşük değere sahip olan değişken ise (0,492) ile
“Özel sektör temsilcileri kamu kurumlarının karar alımına iştirak etmelidir.”
değişkenidir. Birinci faktör tek başına toplam varyansın % 32.754’ünü açıklarken,
özdeğeri de 11.136 olarak belirlenmiştir.
İkinci faktörün altında olan değişkenlerin içeriği dikkate alınarak ikinci
faktör “Yönetişimde Etkinlik” olarak adlandırılmıştır. Bu faktör on iki değişkende
oluşmaktadır. Söz konusu değişkenler içinde faktör yükleri bakımından en büyük
değere sahip (0.799), “Kurumda yönetişimin uygulanması, kaliteyi arttıracaktır”
iken (0,449) “Alt birimlerin karar verme sürecine dâhil olması, kurumdaki işleyişi
daha güçlü kılacaktır.” değişkeni ise en düşük değere sahip olan faktördür. Yine
ikinci faktör tek başına toplam varyansın % 13.344’ünü açıklarken özdeğeri de
4.537 olarak ölçülmüştür.
Üçüncü faktörün altında olan değişkenlerin içeriği dikkate alınarak üçüncü
faktör “Yönetişimde Şeffaflık” olarak adlandırılmıştır. Bu faktör on değişkenden
oluşmaktadır. Söz konusu değişkenler içinde faktör yükleri bakımından en büyük
değere sahip (0.761), “Kurumumuz, bütün personellerine eşit düzeyde muamele
göstermektedir” iken (0,440) “Kurumumuz, özel sektör ve STK’larla yeterli
düzeyde işbirliği yapmaktadır.” değişkeni ise en düşük değere sahip olan
faktördür. Yönetişimde Şeffaflık alt faktörü toplam varyansın % 6.766’sını
açıklamakta ve özdeğeri de 2.30 olarak belirlenmiştir.
Ölçeğin güvenirliliğini ölçmek için Cronbach’s Alpha değerleri göz
önünde bulundurulmuştur. Yapılan güvenirlilik analizi sonucunda, analize tabi
tutulan 34 maddenin Cronbach’s Alpha kat sayısı 0,90 olduğu tespit edilmiştir.
Alt faktörler boyutunda ise birinci faktör için iç güvenirlik katsayısı .923, ikinci
faktör için .920 ve üçüncü faktör için ise .835 olarak hesaplanmıştır.

2.4. Verilerin çözümlenmesi
Verilerin analiz edilmesinde SPSS 21 istatistik paket programı
kullanılmıştır. Alt problem cümlelerine cevap aranmadan önce betimsel
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istatistikler hesaplanmış, ayrıca Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmıştır.
Karşılaştırmalarda anlamlılık düzeyi 0.5 olarak alınmıştır.
Çalışanların yönetişime ilişkin tutum ölçeği için her bir maddeye verilen
görüş kodları 1 ile 5 arasında değişmektedir. Bunlar; 1-1.80: “Kesinlikle
Katılmıyorum”; 1.81-2.60: “Katılmıyorum”; 2.61- 3.40: “Orta Derecede
Katılıyorum”; 3.41- 4.20: “Katılıyorum”; 4.21- 5.00: “Kesinlikle Katılıyorum”
şeklinde belirlenmiştir.
Verilerin betimsel analizinde betimsel istatistiklerden olan ortalama,
standart sapma gibi değerler kullanılmıştır. Değişkenlere uygulanacak anlamlılık
testlerin belirlenmesi için ise Kolmogorov Smirnov testi sonuçları esas alınarak
normallik dağılımı dikkate alınarak çalışanların cinsiyet, medeni durum ve
unvanlarına göre, çok aktörlülük ve yönetişimde etkinlik boyutlarında parametrik
olmayan Mann- Whitney U testi, yönetişimde şeffaflık boyutunda ise parametrik
olan T testi uygulanmıştır.
Çalışanların yaş, öğrenim durumu, kurumdaki görev süresi ve toplam
görev süresi değişkenlerine göre, çok aktörlülük ve yönetişimde etkinlik
boyutlarında görüşlerin farklılaşma durumunu belirlemek amacıyla Kruskal
Wallis testi uygulanmıştır. Bu değişkenlerin yönetişimde şeffaflık boyutunda ise
ANOVA testi uygulanmıştır.
3. Araştırmanın Bulguları ve Değerlendirmeler
Çalışmanın bu bölümünde, yapılan araştırmanın amaçları doğrultusunda
çalışanların, yönetişimin uygulanmasına yönelik tutumlarını ölçmek
amaçlanmıştır. Bu amaçla nicel boyutta elde edilen verilerin istatistiksel
analizlerden elde edilen bulgulara ve bu bulgulara ilişkin yorumlara yer
verilmiştir.
3.1. Kişisel Bilgiler
Bu bölümde ankete katılan kişilerin kişisel ve demografik bilgilerinden
yola çıkılarak bu kişilerin toplam sayısının incelenen başlıklara göre dağılımları
ve yüzdelik değerlerine ait sonuçlarına yer verilmiştir.
Katılımcılara ilişkin kişisel veriler incelendiğinde araştırmaya katılanların
cinsiyetlerine göre dağılımlarında, 272’sinin erkek (% 81), 64’ünün kadın (% 19)
olduğu görülmüştür. Medeni durumlarına göre katılımcıların 232’sinin (% 69)
evli, 104’ünün (% 31) ise bekâr olduğu saptanmıştır. Katılımcıların yaş
aralıklarında, 104’ünün (% 31) 20-30 yaş, 175’inin (% 52.1) 31-40 yaş, 45’inin
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(% 13.4) 41-50 yaş, 9’unun (% 2.7) 51-60 yaş ve 3’ünün (% 0.9) 61 ve üstü yaş
aralıklarında olduğu görülmüştür. Öğrenim durumlarına göre katılımcıların
7’sinin (% 2.1) ortaöğretim, 27’sinin (% 8) ön lisans, 62’sinin (% 18.5) lisans,
88’inin (% 26.2) yüksek lisans ve 152’sinin (% 45.2) doktora düzeyinde olduğu
görülmüştür. Unvana göre dağılımda akademik personel sayısının 234 kişi (%
69.6) olduğu ve idari personel sayısının 102 kişi (% 30.4) olduğu saptanmıştır.
Kurumdaki görev süresi göz önünde bulundurulduğunda 152 kişinin (% 45.2) 1
ile 4 yıllık bir zaman diliminde, 160 kişinin (% 47.6) 5 ile 9 yıllık bir zaman
diliminde ve 24 kişinin (% 7.1) 10 ile 14 yıllık bir zaman diliminde bu kurumda
görev aldığı görülmüştür. Katılımcıların herhangi bir kamu kurumundaki toplam
görev süresine göre dağılımlarına bakıldığında, katılımcılardan 218 kişi (% 64.9)
0-9 yıl aralığında, 80 kişi (% 23.8) 10-19 yıl aralığında, 31 kişi (% 9.2) 20-29 yıl
aralığında, 5 kişi (% 1.5) 30-39 yıl aralığında ve 2 kişi (% 0.6) 40 ve üstünü
kapsayan yıl aralığında kamuda görev aldığı tespit edilmiştir.
3.2. Çalışanların Yönetişime İlişkin Tutum Ölçeği Maddelerine Ait
Frekans Dağılımı

Ortalama

2

3
4
5

İFADELER
Kurumumuz, çok aktörlü bir
yönetimi sağlamak adına karar
alımında özel sektör ve STK’larla
ortak hareket eder.
Kurumumuz, karar alımında özel
sektör ve STK’ları kendisine eşit
düzeyde ortak paydaş olarak
görür.
Kurumumuzun karar alma
mekanizmalarında sivil toplum
örgütlerinin de rol alması gerekir.
Kurumumuzun karar alma
mekanizmalarında özel sektörün
de rol alması gerekir.
Kamusal kurumların karar alma
mekanizmalarının çok aktörlü bir
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7

8
9

10

11
12
13

14
15
16
17
18
19

temele dayanması sosyoekonomik gelişimi arttıracaktır.
Kamusal kurumların karar alma
mekanizmalarının çok aktörlü bir
temele dayanması refah düzeyini
arttıracaktır.
Karar alma mekanizmalarında
çok aktörlülüğü baz alan
kurumlar, daha güçlü hale
gelecektir.
8Karar alma mekanizmalarında
özel sektör ve STK’ların dahil
olması şeffaflığı arttırmaktadır.
Karar alma mekanizmalarında
özel sektör ve STK’ların dahil
olması hesap verilebilirliği
arttırmaktadır.
Şeffaflık ilkesinin tam olarak
uygulanması durumunda kurum
çalışanları her türlü bilgi, belge ve
veriye erişebilecektir.
Kurumumuz, eylem ve
işlemlerinden kaynaklı her türlü
soruya cevap verebilmektedir.
Karar alma mekanizmalarına özel
sektör ve STK’ların dahil olması
katılımı arttıracaktır.
Karar alma mekanizmalarında
özel sektör ve STK’ların dahil
olması katılım bağlamında
demokrasinin uygulanabilirliğini
arttıracaktır.
Kurumumuz, bütün
personellerine eşit düzeyde
muamele göstermektedir
Kurumumuz alt birimlere doğru
yetki, görev ve kaynak aktarımını
gerçekleştirmektedir.
Alt birimlerin karar verme
sürecine dahil olması, kurumdaki
işleyişi daha güçlü kılacaktır.
Alt birimlerin karar verme
sürecine dahil olması daha etkin
çalışmalarını sağlayacaktır.
Kurumumuz, özel sektör ve
STK’larla yeterli düzeyde
işbirliği yapmaktadır.
Kurumumuz, sivil toplum
örgütleriyle aktif bir iletişim
halindedir.
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22
23
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25
26
27

28
29

30
31
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33
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Kurumumuz, özel sektörle
işbirliği içerisindedir.
Özel sektör temsilcileri kamu
kurumlarının karar alımına iştirak
etmelidir.
STK’lar kamu örgütlerinin karar
alımına iştirak etmelidirler.
Kurumların yönetişimi baz
alması, bulundukları mahalli
birimlere fayda sağlayacaktır.
Kurum düzeyinde yönetişimin
uygulanması, yönetim ve
personelin işbirliği yapmasına
olanak tanıyacaktır.
Kurumda yönetişimin
uygulanması çalışanların
motivasyonunu arttıracaktır.
Kurumda yönetişimin
uygulanması, kaliteyi
arttıracaktır.
Kurum düzeyinde yönetişimin
uygulanması, demokratik yapının
korunması ve gelişmesi için
önemlidir.
Yönetişimin istenen düzeyde
uygulanabilmesi birtakım yasal
dayanakları gerektirir.
Yönetişimin uygulanmasında
kamu kurumları, özel sektör ve
sivil toplum kuruluşlarını ortak
karar almaya teşvik etmelidir.
Kamu kurumlarının özel sektör
pratiklerine göre çalışması
verimliliği arttıracaktır.
Kamu kurumlarının özel sektör
pratiklerine göre çalışması
kaynak israfını engelleyecektir.
STK’ların mümkün olduğunca
geniş halk tabakasına ulaşması
yoluyla temsiliyeti arttırması
gerekir.
Kurumumuzda çalışanlar idareyle
işbirliği yapmaktadır.
Kurumumuzda çalışanlar
sorunlarını idari birimlere kolayca
ifade edebilmektedir.
Genel Ortalama
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Kurum personelinin yönetişime ilişkin tutumlarının aritmetik ortalaması
incelendiğinde, ölçeğin tamamına ilişkin ortalamanın 3.77 “katılıyorum”
değerlendirme aralığında yer aldığı görülmektedir. Bu da Bingöl Üniversitesi
akademik ve idari personelinin yönetişime ilişkin tutumlarının olumlu ve yüksek
düzeyde olduğunu göstermektedir.
Maddeler bazında incelendiğinde ise en yüksek ortalamaya sahip
maddenin “Alt birimlerin karar verme sürecine dahil olması daha etkin
çalışmalarını sağlayacaktır.” ifadesi olduğu görülmektedir. Bu ifadeye ilişkin
çalışanların belirttikleri görüşlerin ortalaması 𝑋𝑋 = 4.02 “Katılıyorum”
değerlendirme aralığında olup, ölçeğin en yüksek ortalamasına sahip
maddelerinden birini oluşturmaktadır. Bu maddede kurum içerisindeki karar alma
mekanizmasının geniş yelpazede ele alınması ve bu sürece alt birimlerinde dahil
edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Çalışanların %80’inden fazlası bu
maddeye göre karar verme işleminde kendilerinin de payı olması gerektiğine
inanmaktadırlar.
İkinci en yüksek ortalamaya sahip olan madde, “Kurumda yönetişimin
uygulanması, kaliteyi arttıracaktır.” maddesidir. Bu maddeye ilişkin çalışanların
“Katılıyorum” değerlendirme
belirttikleri görüşlerin ortalaması 𝑋𝑋 = 3.99
aralığında olup, ölçeğin en yüksek ortalamasına sahip ikinci maddesidir. Bu
maddeye yüksek oranda katılan katılımcılar açısından, kurumdaki kalitenin
artması için karar verme mekanizmasının bütün birimleri kapsayacak şekilde
tanzim edilmesi ve iyi yönetişim ilkelerinin sağlıklı bir şekilde uygulanılması
gerekmektedir.
Yukarıdaki maddelere benzer şekilde en yüksek ortalamaya sahip olan
üçüncü madde ise, “Alt birimlerin karar verme sürecine dâhil olması, kurumdaki
işleyişi daha güçlü kılacaktır.” maddesidir. Bu maddeye ilişkin çalışanların
belirttikleri görüşlerin ortalaması, 𝑋𝑋 = 3.97 “Katılıyorum” değerlendirme
aralığında olup, ölçeğin en yüksek ortalamasına sahip üçüncü maddesidir. Bu
maddeye göre de alt birimlerin karar verme sürecine dahil edilmesi onların
motivasyonunu arttırıcı yönde etki oluşturacaktır. Bu açıdan çalışanların daha
özverili çalışacağı varsayılarak kurumdaki işleyiş daha güçlü hale gelecektir.
Diğer taraftan yönetişim ölçeğinin maddelerine ait frekanslar
incelendiğinde en düşük katılım oranına sahip olan madde, “Kurumumuz, bütün
personellerine eşit düzeyde muamele göstermektedir.” maddesidir. Bu maddeye
ilişkin çalışanların belirttikleri görüşlerin ortalaması, 𝑋𝑋= 2.49 “Katılmıyorum”
değerlendirme aralığında olup, ölçeğin en düşük ortalamasına sahip olan
maddedir. Bu maddeye göre katılımcılar kurumda herkese eşit düzeyde muamele
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gösterilmediğine inanmaktadır. Bunun da kurum çalışanlarının verimliliğini,
motivasyonunu düşürücü bir etki oluşturacağı söylenilebilir. Dolayısıyla kurum
amirlerinin bu tür uygulamalara mahal vermeyecek tarzda kurum çalışanlarına
eşit düzeyde davranması gerekmektedir.
En düşük katılım oranına sahip olan 2. madde, “Kurumumuz, karar
alımında özel sektör ve STK’ları kendisine eşit düzeyde ortak paydaş olarak
görür.” maddesidir. Bu maddeye ilişkin çalışanların belirttikleri görüşlerin
ortalaması, 𝑋𝑋= 2,69 “Orta Derecede Katılıyorum” değerlendirme aralığında yer
almakta olup, ölçeğin en düşük katılım oranına sahip ikinci maddesidir.
Yönetişimin istenen düzeyde uygulanmaya geçirilebilmesi için kamu
kurumlarının karar alımında STK’lar ve özel sektörü kendisine eşit düzeyde
muhatap olarak kabul etmesi gerekmektedir. Bu yolla özel sektörün desteği
alınabilecek ve STK’ların daha etkin bir şekilde, temsil ettiği kimselerin haklarını
savunacağı söylenilebilir. Bundan hareketle de kastedilen düzeyde yönetişimin
sağlanması yoluyla daha demokratik bir toplumun inşa edileceğinden söz
edilebilir.
Ölçeğin en düşük katılım oranı düzlemindeki 3. madde ise, “Kurumumuz
alt birimlere doğru yetki, görev ve kaynak aktarımını gerçekleştirmektedir.”
maddesidir. Bu maddeye ilişkin çalışanların belirttikleri görüşlerin ortalaması, 𝑋𝑋=
2.80 “Orta Derecede Katılıyorum” değerlendirme aralığında yer almakta olup,
ölçeğin en düşük katılım oranına sahip üçüncü maddesidir. Bu maddeye katılan
katılımcıların, kurumlarının alt birimlere doğru yetki, görev ve kaynak aktarımını
gerçekleştirmekte olduğuna dair görüşlerinin orta düzeyde seyretmesinin,
kurumdaki ihtisaslaşmanın yüksek düzeylere henüz ulaşamadığının göstergesi
olduğu söylenilebilir. Bu doğrultuda kurum amirlerinin alt birim personelini daha
aktif istihdam edebilmesi ve kurumu daha ihtisaslı hale getirebilmesi için alt
birimlere doğru yetki, görev ve kaynak aktarımını gerçekleştirmesi
gerekmektedir.
3.3. Yönetişime İlişkin Tutumun Çeşitli Değişkenler Açısından
İncelenmesi
Bu başlık altında yönetişime ilişkin tutumların cinsiyet, medeni durum,
yaş, öğrenim durumu, kurumdaki unvan, kurumdaki görev süresi ve toplam görev
süresinin değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin analiz bulguları
verilmiştir.
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3.3.1. Cinsiyete Göre Yönetişim Tutumunun Farklılaşması
Bingöl Üniversitesi çalışanlarının cinsiyete göre yönetişime ilişkin
tutumlarında anlamlı bir farklılaşma olup olmadığını test etmek için yönetişimde
çok aktörlülük boyutunu ve yönetişimde etkinlik boyutunu için Mann Whitney U
testi ve yönetişimde şeffaflık boyutunu için T testi uygulanmıştır. Analiz
sonuçları, aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Tablo 21. Yönetişim Tutumlarının Çok Aktörlülük Boyutunun Cinsiyete Göre U testi
Sonucu

Grup 1

n

Sıra ortalaması

Sıra
Toplamı

U

p

Erkek

272

170.14

46277.00

8259.00

.524

Kadın

64

161.55

10339.00

İki yüz yetmiş iki erkek ve 64 kadından oluşan 336 kişilik grupta,
erkeklerle kadınların yönetişime ilişkin tutumlarında anlamlı bir fark olup
olmadığını ortaya koymak için yapılan Mann-Whitney U testinin sonucuna göre,
erkeklerin yönetişime ilişkin tutumları ile kadınların yönetişime ilişkin tutumları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir (U=8259.00, p>0,05).
Bu grupta cinsiyetin araştırmaya konu yönetişim tutumu üzerinde anlamlı bir
etkisinin olmadığı söylenebilir.
Tablo 3. Yönetişim Tutumlarının Yönetişimde Etkinlik Boyutunun Cinsiyete Göre U
testi Sonucu

Grup 2

n

Sıra ortalaması

Sıra
Toplamı

U

p

Erkek

272

170.07

46259.00

8277.00

.541

Kadın

64

161.83

10357.00

İki yüz yetmiş iki erkek ve 64 kadından oluşan 336 kişilik grupta,
erkeklerle kadınların yönetişime ilişkin tutumlarında anlamlı bir fark olup
olmadığını ortaya koymak için yapılan Mann-Whitney U testinin sonucuna göre,
erkeklerin yönetişime ilişkin tutumları ile kadınların yönetişime ilişkin tutumları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir (U=8277.00, p>0,05).
Bu grupta cinsiyetin araştırmaya konu yönetişim tutumu üzerinde anlamlı bir
etkisinin olmadığı söylenebilir.
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Tablo 4. Yönetişim Tutumlarının Yönetişimde Şeffaflık Boyutunun Cinsiyete Göre T
testi Sonucu

S

sd

t

p

272

𝑋𝑋

2.87

.72

336

.801

.955

64

2.86

.74

Grup

n

Erkek
Kadın

Yönetişime ilişkin tutumun değerlendirilmesinde cinsiyetin, yönetişime
ilişkin tutum üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığını ortaya koymak için
yapılan ilişkisiz örneklemler için t testinde, yönetişime ilişkin tutumu
değerlendirilen erkeklerin ortalaması ile (𝑋𝑋 #$%&% =2.87) kadınların ortalaması
(𝑋𝑋 %'()* =2.86) arasında anlamlı bir fark görülmemiştir [t(336) = .801, P > 0.05].
Bu durumda cinsiyetin yönetişime ilişkin tutum üzerinde anlamlı bir etkisinin
olmadığı söylenebilir.
3.3.2. Medeni Duruma Göre Yönetişim Tutumunun Farklılaşması
Bingöl Üniversitesi çalışanlarının medeni durumuna göre yönetişime
ilişkin tutumlarında anlamlı bir farklılaşma olup olmadığını test etmek için çok
aktörlülük ve yönetişimde etkinlik boyutunu için mann Whitney U testi ve
yönetişimde şeffaflık boyutunu için T testi uygulanmıştır. Analiz sonuçları,
aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Tablo 5. Yönetişim Tutumlarının Çok Aktörlülük Boyutunun Medeni Duruma Göre U
testi Sonucu

Grup

n

Sıra ortalaması

Sıra
Toplamı

U

p

Evli

232

174.34

40446.50

10709.50

.100

Bekâr

104

155.48

16169.50

İki yüz yetmiş iki erkek ve 64 kadından oluşan 336 kişilik grupta, evlilerle
bekarların yönetişime ilişkin tutumlarında anlamlı bir fark olup olmadığını ortaya
koymak için yapılan Mann-Whitney U testinin sonucuna göre, evlilerin
yönetişime ilişkin tutumları ile bekarların yönetişime ilişkin tutumları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir (U=10709.50, p>0,05). Bu
grupta medeni durumun araştırmaya konu yönetişim tutumu üzerinde anlamlı bir
etkisinin olmadığı söylenebilir.
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Tablo 6. Yönetişim Tutumlarının Yönetişimde Etkinlik Boyutunun Medeni Duruma
Göre U testi Sonucu

Grup

n

Sıra ortalaması

Sıra
Toplamı

U

p

Evli

232

172.61

40046.50

11109.50

.245

Bekar

104

159.32

16569.50

İki yüz yetmiş iki erkek ve 64 kadından oluşan 336 kişilik grupta, evlilerle
bekarların yönetişime ilişkin tutumlarında anlamlı bir fark olup olmadığını ortaya
koymak için yapılan Mann-Whitney U testinin sonucuna göre, evlilerin
yönetişime ilişkin tutumları ile bekarların yönetişime ilişkin tutumları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir (U=11109.50, p>0,05). Bu
grupta medeni durumun araştırmaya konu yönetişim tutumu üzerinde anlamlı bir
etkisinin olmadığı söylenebilir.
Tablo 2. Yönetişim Tutumlarının Yönetişimde Şeffaflık Boyutunun Medeni Duruma
Göre T testi Sonucu

Grup

n

Evli

232

Bekar

104

S

sd

T

P

2.88

.67

336

.096

.684

2.84

.83

𝑋𝑋

Yönetişime ilişkin tutumun değerlendirilmesinde medeni durumun,
yönetişime ilişkin tutum üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığını ortaya
koymak için yapılan ilişkisiz örneklemler için t testinde, yönetişime ilişkin tutumu
değerlendirilen evlilerin ortalaması ile ( 𝑋𝑋&+,- =2.88) bekarların ortalaması
(𝑋𝑋 .&%'$ =2.84) arasında anlamlı bir fark görülmemiştir [t(336) = .096, P > 0.05].
Bu durumda medeni durumun yönetişime ilişkin tutum üzerinde anlamlı bir
etkisinin olmadığı söylenebilir.
3.3.3. Yaşa Göre Yönetişim Tutumunun Farklılaşması
Bingöl Üniversitesi çalışanlarının yaşlarına göre yönetişime ilişkin
tutumlarında anlamlı bir farklılaşma olup olmadığını test etmek için çok
aktörlülük ve yönetişimde etkinlik boyutu için Kruskal Wallis Testi testi ve
yönetişimde şeffaflık boyutu için Anova testi uygulanmıştır. Analiz sonuçları,
aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
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Tablo 8. Yönetişim Tutumlarının Çok Aktörlülük ve Yönetişimde Etkinlik
Boyutlarının Yaşa Göre Kruskal-Wallis Testi Sonuçları

Grup
20-30
(A)

Yaş

Çok
Aktörlü
lük

Yönetiş
imde
Etkinlik

Sıra
Ortalama
sı

N

104

31-40
(B)

175

41-50
(C)

45

51-60
(D)

9

61 ve
üstü
(F)

3

20-30
(A)

104

Anlamlı
Farklılık

x2

p

2.213

.697

YOK

3.296

.510

YOK

158.86

171.02
4
8

178.57
166.44

211.17
4

31-40
(B)

175

41-50
(C)

45

51-60
(D)

9

61 ve
üstü
(F)

sd

3

162.23

165.55
4
8

188.32
185.39

209.83

*p> .05

Tablo 8’deki verilerden hareketle ve çok aktörlülük boyutundaki veriler
baz alınarak, 5 ayrı yaş grubunun yönetişime ilişkin tutumları arasında fark olup
olmadığını görmek için yapılan Kruskal-Wallis testine gore, söz konusu 5 ayrı
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yaş grubu arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir[x2 (4)=2.213; p>
0.05]. Ayrıca bu verilere bakılarak, 61 ve üstü yaş grubunun en yüksek sıra
ortalamasına sahip olduğu görülmektedir.
Benzer şekilde Tablo 8’deki verilerden hareketle ve yönetişimde etkinlik
boyutundaki veriler baz alınarak, 5 ayrı yaş grubunun yönetişime ilişkin tutumları
arasında fark olup olmadığını görmek için yapılan Kruskal-Wallis testine gore,
söz konusu 5 ayrı yaş grubu arasında anlamlı bir farklılık olmadığı
görülmektedir[x2 (4)=3.296; p> 0.05]. Ayrıca çok aktörlülük boyutundaki
sonuçlara paralel olarak bu verilere bakıldığında, 61 ve üstü yaş grubunun en
yüksek sıra ortalamasına sahip olduğu görülmektedir.
Tablo 9. Yönetişim Tutumlarının Yönetişimde Şeffaflık Boyutunun Yaşa Göre Anova
Testi Sonuçları

Yaş

N

Ortalama

ss

20-30

104

2.86

.83

31-40

175

2.80

.62

41-50

45

3.06

.79

51-60

9

3.01

.51

60 +

3

3.46

.85

Varyansın
Kaynağı

Kareler
toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

F

p

Anlamlı
Fark

Gruplararası

3.76

4

.941

1.808

.127

yok

Gruplariçi

172.29

331

.521

Toplam

176.06

335

Analiz sonuçları, yönetişimde şeffaflık boyutunun uyum düzeyleri
arasında yaş bakımından anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Fist=1.808 p=0.127>0.05.
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3.3.4. Öğrenim Durumuna Göre Yönetişim Tutumunun
Farklılaşması
Bingöl Üniversitesi çalışanlarının kurumdaki öğrenim durumlarına göre
yönetişime ilişkin tutumlarında anlamlı bir farklılaşma olup olmadığını test etmek
amacıyla çok aktörlülük ve yönetişimde etkinlik boyutları için Kruskal Wallis
Testi testi ve yönetişimde şeffaflık boyutu için Anova testi uygulanmıştır. Analiz
sonuçları, aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Tablo 3. Yönetişim Tutumlarının Çok Aktörlülük ve Yönetişimde Etkinlik
Boyutlarının Öğrenim Durumuna Göre Kruskal-Wallis Testi Sonuçları

Grup
Ortaöğretim
(A)
Önlisans (B)

Çok
Aktörlü
lük

Öğrenim Durumu

Lisans (C)

Sıra
Ortalam
ası

7

97.64

27
62

2
6

149.44

88

Doktora (F)

152

174.77

Ortaöğretim
(A)

7

178.14

Lisans (C)

27
62

Yüksek
Lisans (D)

88

Doktora (F)

152

8

2
6
8

225

Anlamlı
Farklılık

x2

p

7.30
4

.12
1

YOK

.804

.93
8

YOK

176.02

4

158.46
173.92
163.89
170.30

*p> .05

s
d

170.83

Yüksek
Lisans (D)

Önlisans (B)
Yönetiş
imde
Etkinli
k

N
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Tablo 10’daki verilerden hareketle ve çok aktörlülük boyutundaki veriler
baz alınarak, 5 ayrı öğrenim grubunun yönetişime ilişkin tutumları arasında fark
olup olmadığını görmek için yapılan Kruskal-Wallis testine gore, söz konusu 5
ayrı öğrenim grubu arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir [x2
(4)=7.304; p> 0.05]. Ayrıca bu verilere bakılarak, D grubunun (yüksek lisans) en
yüksek sıra ortalamasına sahip olduğu görülmektedir.
Benzer şekilde Tablo 10’daki veriler göz önünde bulundurulduğunda ve
yönetişimde etkinlik boyutundaki veriler baz alındığında, 5 ayrı öğrenim
grubunun yönetişime ilişkin tutumları arasında fark olup olmadığını görmek için
yapılan Kruskal-Wallis testine gore, bu 5 ayrı öğrenim grubu arasında anlamlı bir
farklılık olmadığı görülmektedir [x2 (4)=0.804; p> 0.05]. Ayrıca çok
aktörlülükteki sonuçlara benzer şekilde bu verilere bakıldığında, A grubunun
(ortaöğretim) en yüksek sıra ortalamasına sahip olduğu görülmektedir.
Tablo 4. Yönetişim Tutumlarının Yönetişimde Şeffaflık Boyutunun Öğrenim
Durumuna Göre Anova Testi Sonuçları

Öğrenim Durumu

N

Ortalama

ss

Ortaöğretim

7

2.62

.73

Önlisans

27

2.71

.80

Lisans

62

2.85

.74

Yüksek lisans

88

2.86

.85

Doktora

152

2.91

.62

Varyansın
Kaynağı

Kareler
toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

F

p

Anlamlı
Fark

Gruplararası

1.379

4

.345

.653

.625

yok

Gruplariçi

174.684

331

.528

Toplam

176.062

335

Analiz sonuçları, yönetişimde şeffaflık boyutunun uyum düzeyleri
arasında öğrenim durumu bakımından anlamlı bir fark olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır. Fist= 0.653 p=0.625>0.05.
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3.3.5. Unvana Göre Yönetişim Tutumunun Farklılaşması
Bingöl Üniversitesi çalışanlarının unvanlarına göre yönetişime ilişkin
tutumlarında anlamlı bir farklılaşma olup olmadığını test etmek amacıyla çok
aktörlülük ve yönetişimde etkinlik boyutları için Mann Whitney U testi ve
yönetişimde şeffaflık boyutu için T testi uygulanmıştır. Analiz sonuçları,
aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Tablo 12. Yönetişim Tutumlarının Çok Aktörlülük Boyutunun Unvana Göre U testi
Sonucu

Grup 1

n

Sıra ortalaması

Sıra
Toplamı

U

p

Akademik

234

175.56

41080.50

10282.50

.043

İdari

102

152.31

15535.50

İki yüz otuz dört akademik ve 102 idari personelden oluşan 336 kişilik
grupta, akademik personelle idari personelin yönetişime ilişkin tutumlarında
anlamlı bir fark olup olmadığını ortaya koymak için yapılan Mann-Whitney U
testinin sonucuna göre, akademik personelin yönetişime ilişkin tutumları ile idari
personelin yönetişime ilişkin tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark gözlenmiştir (U=10282.50, p<0,05). Bu grupta cinsiyetin araştırmaya konu
yönetişim tutumu üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu söylenebilir.
Tablo 135. Yönetişim Tutumlarının Yönetişimde Etkinlik Boyutunun Unvana Göre U
Testi Sonucu

Grup 2

n

Sıra ortalaması

Sıra
Toplamı

U

p

Akademik

234

168.76

39489.00

11874.00

.941

İdari

102

167.91

17127.00

İki yüz otuz dört akademik ve 102 idari personelden oluşan 336 kişilik
grupta, akademik personelle idari personelin yönetişime ilişkin tutumlarında
anlamlı bir fark olup olmadığını ortaya koymak için yapılan Mann-Whitney U
testinin sonucuna göre, akademik personelin yönetişime ilişkin tutumları ile idari
personelin yönetişime ilişkin tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark gözlenmemiştir (U=11874.00, p>0,05). Bu grupta cinsiyetin araştırmaya
konu yönetişim tutumu üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı söylenebilir.
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Tablo 14. Yönetişim Tutumlarının Yönetişimde Şeffaflık Boyutunun Unvana Göre T
testi Sonucu

S

sd

T

P

234

𝑋𝑋

2.94

.68

336

.023

.003

102

2.69

.78

Grup

n

Akademik
İdari

Yönetişime ilişkin tutumun değerlendirilmesinde unvanın, yönetişime
ilişkin tutum üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığını ortaya koymak için
yapılan ilişkisiz örneklemler için T testinde, yönetişime ilişkin tutumu
değerlendirilen akademik personelin ortalaması ile ( 𝑋𝑋 '%'(&/-% =2.94) idari
personelin ortalaması (𝑋𝑋 -('$- =2.69) arasında anlamlı bir fark görülmüştür [t(336)
= .096, P < 0.05]. Bu durumda medeni durumun yönetişime ilişkin tutum üzerinde
anlamlı bir etkisinin olduğu söylenebilir.
3.3.6. Kurumdaki Görev Süresine Göre Yönetişim Tutumunun
Farklılaşması
Bingöl Üniversitesi çalışanlarının kurumdaki görev sürelerine göre
yönetişime ilişkin tutumlarında anlamlı bir farklılaşma olup olmadığını test etmek
amacıyla çok aktörlülük ve yönetişimde etkinlik boyutları için Kruskal Wallis
Testi ve yönetişimde şeffaflık için Anova testi uygulanmıştır. Analiz sonuçları,
aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Tablo 65. Yönetişim Tutumlarının Çok Aktörlülük ve Yönetişimde Etkinlik
Boyutlarının Kurumdaki Görev Süresine Göre Kruskal-Wallis Testi Sonuçları

Çok
Aktörlülü
k

Kurumdaki
Görev Süresi

Grup

1-4
(A)

Sıra
Ortalam
ası

N

152

5-9
(B)

60

10-14
(C)

4

s
d

x

2

1.61
2

2

p

Anlam
lı
Farklıl
ık

.44
7

YOK

161.13
21
62
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1-4
(A)
Yönetişim
de
Etkinlik

152

5-9
(B)

60

10-14
(C)

4

159.76
21

177.12

62

2.51
5

.28
5

YOK

166.38

*p> .05

Tablo 15’deki veriler incelendiğinde ve çok aktörlülük boyutundaki veriler
göz önüne alındığında, kurumdaki görev süresi kapsamında 3 grubun yönetişime
ilişkin tutumları arasında fark olup olmadığını görmek için yapılan KruskalWallis testine göre, söz konusu 3 ayrı yaş grubu arasında anlamlı bir farklılık
olmadığı görülmektedir [x2 (2)=1.612; p> 0.05]. Aynı zamanda bu verilere
bakılarak, B grubunun (5-9) en yüksek sıra ortalamasına sahip olduğu
görülmektedir.
Benzer şekilde Tablo 18’deki verilerden hareketle ve yönetişimde etkinlik
boyutundaki veriler baz alınarak, incelenen 3 grubunun yönetişime ilişkin
tutumları arasında fark olup olmadığını görmek için yapılan Kruskal-Wallis
testine gore, söz konusu 3 grup arasında anlamlı bir farklılık olmadığı
görülmektedir [x2 (2)=2.515; p> 0.05]. Ayrıca çok aktörlülük boyutundaki
sonuçlara benzer şekilde bu verilere bakıldığında, B grubunun (5-9) en yüksek
sıra ortalamasına sahip olduğu görülmektedir.
Tablo 16. Yönetişim Tutumlarının Yönetişimde Şeffaflık Boyutunun Kurumdaki
Görev Süresine Göre Anova Testi Sonuçları

Görev süresi

N

Ortalama

ss

1-4

152

2.93

.72

5-9

160

2.85

.72

10-14

24

2.64

.77
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Varyansın
Kaynağı

Kareler
toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

F

p

Anlamlı
Fark

Gruplararası

1.805

2

.902

1.724

.180

yok

Gruplariçi

174.258

333

.523

Toplam

176.062

335

Analiz sonuçları, yönetişimde şeffaflık boyutu için uyum düzeyleri
arasında kurumdaki görev süresi bakımından anlamlı bir fark olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır. Fist=1.724 p=0.180>0.05.
3.3.7. Toplam Görev Süresine Göre Yönetişim Tutumunun
Farklılaşması
Bingöl Üniversitesi toplam görev süresine göre yönetişime ilişkin
tutumlarında anlamlı bir farklılaşma olup olmadığını test etmek amacıyla çok
aktörlülük ve yönetişimde etkinlik boyutları için Kruskal Wallis Testi testi ve
yönetişimde şeffaflık boyutu için Anova testi uygulanmıştır. Analiz sonuçları,
aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Tablo 17. Yönetişim Tutumlarının Çok Aktörlülük ve Yönetişimde Etkinlik
Boyutlarının Toplam Görev Süresine Göre Kruskal-Wallis Testi Sonuçları

Grup

Çok
Aktörlü
lük

Toplam Görev Süresi

0-9
(A)
1019
(B)
2029
(C)
3039
(D)

Sıra
Ortalama
sı

N

218

80

31

5

s
d

x2

p

4

2.81
8

.58
9

Anlamlı
Farklılık

167.75
2

177.64

6

145.37

8

189.30
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40
ve
üstü
(F)

2

0-9
(A)

218

1019
(B)

Yönetişi
mde
Etkinlik

2029
(C)
3039
(D)
40
ve
üstü
(F)

80

31

5

2

190.75

164.44
2

6

8

179.54

162.31

2.29
1

.68
2

YOK

205.90

171.50

*p> .05

Tablo 17’de yapılan analiz sonuçları ve çok aktörlülük boyutundaki veriler
ele alınarak, 5 ayrı toplam görev süresi grubunun yönetişime ilişkin tutumları
arasında fark olup olmadığını görmek için yapılan Kruskal-Wallis testine gore,
söz konusu 5 ayrı toplam görev süresi grubu arasında anlamlı bir farklılık
olmadığı görülmektedir [x2 (4)=2.818; p> 0.05]. Ayrıca bu verilere bakılarak, F
grubunun (40 ve üstü) en yüksek sıra ortalamasına sahip olduğu görülmektedir.
Benzer şekilde Tablo 17’deki verilerden yola çıkılarak ve yönetişimde
etkinlik boyutundaki veriler göz önünde bulundurularak, 5 ayrı toplam görev
süresi grubunun yönetişime ilişkin tutumları arasında fark olup olmadığını
görmek için yapılan Kruskal-Wallis testi yapılmıştır. Bu testin sonuçlarına gore,
söz konusu 5 ayrı grubun arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir[x2
(4)=2.291; p> 0.05]. Ayrıca bu verilere bakıldığında, D grubunun (30-39) en
yüksek sıra ortalamasına sahip olduğu görülmektedir.
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Tablo 18. Yönetişim Tutumlarının Yönetişimde Şeffaflık Boyutunun Toplam Görev
Süresine Göre Anova Testi Sonuçları

Toplam
süresi

görev

N

Ortalama

ss

0-9

218

2.86

.74

10-19

80

2.81

.66

20-29

31

2.95

.81

30-39

5

3.04

.36

40 ve üstü

2

3.90

.57

Varyansın
Kaynağı

Kareler
toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

F

p

Anlamlı
Fark

Gruplararası

2.747

4

.687

1.311

.265

yok

Gruplariçi

173.316

331

.524

Toplam

176.062

335

Analiz sonuçları, yönetişimde şeffaflık boyutu açısından uyum düzeyleri
arasında toplam görev süresi bakımından anlamlı bir fark olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır. Fist=1.311 p= .265>0.05.
Sonuç ve Öneriler
Bilimsellik arz eden her alanda olduğu gibi kamu yönetimi alanında da
içerisinde bulunulan zamanın gereklilikleri doğrultusunda değişim ve dönüşümler
yaşanmaktadır. Uzun yıllar geleneksel yönetim tarzıyla yönetilen Kamu
Yönetimi, yönetsel alandaki bazı sorunlara çözüm üretemez hale geldiğinden,
belirli noktalarda geçerliliğini yitirmiş ve yeni yönetim tarzı arayışlarına doğru
yol alınmıştır. Bu açıdan kamu yönetimi, yeni yönetim paradigmalarına göre bir
modernizasyon sürecine girmiştir.
Bu süreçte, popülaritesi hızla artmakta olan kavramlardan biri de
“yönetişim” başlığı altında karşımıza çıkmaktadır. Bu yaklaşımla, yönetsel
sürecin toplumun bütün paydaşlarına bölüştürülmesi yoluyla yönetsel
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fonksiyonların kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Bu açıdan, 1989’dan itibaren
ortaya çıkan “yönetişim” anlayışı, karar verme süreçlerinde, devlet, özel sektör,
sivil toplum adı verilen aktörlerin, yönetim sürecini birlikte gerçekleştirmelerini
esas almaktadır.
Yönetişimin pratikte ne denli uygulamaya geçirildiğini ölçmeye yönelik
yapılan çalışmanın bu bölümünde nicel verilerden elde edilen bulgulara dayalı
olarak ulaşılan sonuçlar ve bu sonuçlardan yola çıkılarak yapılan bazı önerilere
yer verilmiştir. Ulaşılan sonuçların geniş ayrıntıları ilgili bölümlerde yer
aldığından burada sadece en genel anlamıyla bazı sonuçlara kısaca yer verilmiştir.
Çalışanların yönetişime ilişkin tutumları “katılıyorum” değerlendirme
aralığında olup, çalışanlar yönetişime ilişkin olumlu yönde tutuma sahiptirler.
Yönetişim ölçeğinin maddelerine ait frekanslar incelendiğinde en yüksek katılım
oranına sahip olan madde, “Katılıyorum” değerlendirme aralığında yer alan “Alt
birimlerin karar verme sürecine dâhil olması daha etkin çalışmalarını
sağlayacaktır.” maddesidir. İkinci en yüksek katılım oranına sahip olan madde,
“Katılıyorum” değerlendirme aralığında yer alan “Kurumda yönetişimin
uygulanması, kaliteyi arttıracaktır.” maddesidir. Üçüncü madde ise, yine
“Katılıyorum” değerlendirme aralığında yer alan “Alt birimlerin karar verme
sürecine dâhil olması, kurumdaki işleyişi daha güçlü kılacaktır.” maddesidir.
Yönetişim ölçeğinin maddelerine ait frekanslar incelendiğinde en düşük
katılım oranına sahip olan madde, “Katılmıyorum” değerlendirme aralığında yer
alan “Kurumumuz, bütün personellerine eşit düzeyde muamele göstermektedir.”
maddesidir. En düşük katılım oranına sahip olan 2. madde, “Orta Derecede
Katılıyorum” değerlendirme aralığında yer alan, “Kurumumuz, karar alımında
özel sektör ve STK’ları kendisine eşit düzeyde ortak paydaş olarak görür.”
maddesidir. Bu düzlemdeki 3. madde ise, “Orta Derecede Katılıyorum”
değerlendirme aralığında yer alan, “Kurumumuz alt birimlere doğru yetki, görev
ve kaynak aktarımını gerçekleştirmektedir.” maddesidir. Unvana göre
çalışanların yönetişim tutumları çok aktörlülük boyutunda akademik personel
lehine anlamlı bir şekilde farklılaşmıştır. Yönetişimde etkinlik ve yönetişimde
şeffaflık boyutlarında farklılaşmamıştır. Cinsiyet, medeni durum, yaş, öğrenim
durumu, kurumdaki görev süresi ve toplam görev süresi değişkenlerine göre
çalışanların yönetişim tutumlarının çok aktörlülük, yönetişimde etkinlik ve
yönetişimde şeffaflık boyutlarında anlamlı bir farklılaşma bulunmamaktadır.
Bu sonuçlardan hareketle kurumların var oluş amaçlarına uygun olarak
istenen düzeyde sonuçları elde edebilmesi için yönetişimi, şeffaflık, hesap
verebilirlik, hukukun üstünlüğü, katılım, etkinlik ve verimlilik gibi ilkeler
bağlamında uygulamaya geçirmeleri gerekmektedir. Bu açıdan alt birimlerin
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karar verme sürecine dâhil olması yoluyla daha etkin çalışmaları sağlanmalıdır.
Bu yolla kurumdaki işleyişi daha güçlü hale gelecek ve kalite de o nispette
artacaktır.
Benzer şekilde, kurumlar personelleri arasında ayrım yapmaksızın hepsine
eşit muamelede bulunmalı ve alt birimlere doğru yetki, görev ve kaynak aktarımı
yapmalıdır.
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Öz
Uygulamalı meslek derslerinin öğrencileri iş hayatına hazırlamada önemli
bir rolü bulunmaktadır. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde zorunlu olarak
uygulanan muhasebe alanı beceri eğitimi uygulaması muhasebe meslek mensubu
adaylarına mesleki gelişim açısından nitelik kazandıran bir uygulamadır. Bilgi
teknolojilerinin sürekli olarak geliştiği dünyamızda yeterli mesleki deneyim ile
okuldan alınan teorik eğitimin birbirini destekleyerek kariyer gelişimine pozitif
katkıda bulunması bakımından da gereklidir. Literatürde öğretmenlerin ve
öğrencilerin bakış açılarıyla beceri eğitiminin değerlendirildiği pek çok
araştırma bulunmaktadır. Beceri eğitimi alacak öğrencilerin işyerindeki
eğitmenlerden birtakım beklentileri olduğu gibi, eğitmenlerin de bu
öğrencilerden bazı beklentileri olacaktır. Bu araştırmanın amacı; muhasebe
meslek mensuplarının liselerde beceri eğitimi uygulaması faaliyetiyle ilgili
görüşlerini ortaya çıkararak, beceri eğitiminin kalitesinin iyileştirilmesine
yönelik sonuç ve önerilerle alana katkı sağlamaktır. Bu amaçla çalışmada beceri
eğitimi vermiş olan muhasebe meslek mensuplarının, bu eğitim süreci ile ilgili
görüşleri anket tekniği kullanılmak suretiyle tespit edilmeye çalışılmıştır. Anket
verilerinin analizi sonucunda, beceri eğitiminin istenilen verimlilikte olmadığı,
öğrencilerin sektörün beklentilerine cevap veremediği, müfredatın eksik kaldığı
sonuçlarına ulaşılmıştır.
* Bu makale Bartın Üniversitesi S.B.E. İşletme A.B.D.’nca kabul edilen “Muhasebe Meslek
Mensuplarının Ortaöğretim Muhasebe Alanı Beceri Eğitimine Bakış Açıları” isimli yüksek
lisans tezinden türetilmiştir.
1
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ismailc@bartin.edu.tr, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4314-7374.
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ACCOUNTING SKILLS TRAINING IN HIGH SCHOOLS FROM THE
PERSPECTIVE OF ACCOUNTING PROFESSIONALS
Abstract
Applied vocational courses have an important role in preparing students
for business life. The application of accounting skills training, which is
compulsory in Vocational and Technical Anatolian High Schools, is an
application that gives qualifications to candidate of professional accountants in
terms of professional development. In the world where information technologies
are constantly evolving, skills training is also necessary in order to have a
positive contribution to career development by supporting the theoretical
education received from the school together with sufficient professional
experience. There are some researches on skill training which is evaluated from
the perspectives of teachers and students in the literature. The students who will
receive skills training will have some expectations from the instructors in the
workplace, and the instructors will have some expectations from these students.
For this purpose the study is to contribute to the field with conclusions and
suggestions for improvement of the quality of skill training in high schools by
revealing the opinions of the accounting profession by using survey technique. In
this study, it is tried to determine the opinions of accounting professionals who
have provided skills training about training process. As a result of the analysis of
survey data it is reached that the internship is not as efficient as intended, the
students cannot meet the expectations of the sector and the present curriculum
lacks some vital elements.
Keywords: Professional Accountants, Vocational and Technical Anatolian
High School , Skill Training, Work Integrated Learning, Accounting Internship.
Giriş
Eğitim, kültürleme sürecinin kasıtlı bir aracı ve biçimi şeklinde
tanımlanabilir (Ertürk, 1988: 12). Bu tanıma bağlı olarak muhasebe eğitimi,
muhasebe kültürünün kişiye kazandırılması şeklinde ifade edilebilir. Muhasebe
kültürünün kişiye kazandırılabilmesi yani mesleki açıdan yeterliliğinin
sağlanabilmesi için teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitimin de verilmesi
gerekmektedir. Uygulamalı eğitim ise genellikle staj olarak bilinen, mesleki orta
öğretim kurumları mevzuatında “Beceri Eğitimi” olarak adlandırılan eğitimdir.
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Beceri eğitimi öğrenciler açısından değişen ve gelişen teknolojiyi takip
edebilmelerinin yanı sıra, mezun olduktan sonra çalışmaya başlayacakları
işyerlerini tanıma imkânı vermesi bakımından faydalı bir uygulama olarak eğitim
sisteminde önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda işyeri sahipleri açısından daha
nitelikli insan kaynağı ve daha az maliyetli işgücü anlamına gelmektedir.
Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim kapsamında 2018-2019 eğitim ve
öğretim yılında elli dört alanda ve bu alana ait yüz doksan dokuz dalda eğitim
verilmektedir. Bu çalışmanın konusunu oluşturan muhasebe beceri eğitimi
mesleki eğitimin bir parçasıdır. Çalışma hayatında ihtiyaç duyulan ara
elemanların başında muhasebe meslek mensupları gelmektedir. Devletin vergi
gelirlerine aracılık etmesi nedeniyle özel bir yere sahip olan muhasebe mesleği
aynı zamanda çalışma hayatında işletme yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu yönetim
muhasebesi, denetim gibi konularda da önemli görevler üstlenmektedir.
Dolayısıyla muhasebe meslek mensubu adaylarının teorik eğitimin yanında pratik
olarak da çalışma hayatına hazır hale getirilmelerinde muhasebe beceri eğitiminin
önemli bir rolü bulunmaktadır.
Bununla birlikte, beceri eğitimi almış öğrencilerin bu eğitimden sonra elde
ettikleri beceriler ve yeterlilik düzeyleri tartışma konusu olmuştur. Konuya ilişkin
literatürde beceri eğitiminin değerlendirilmesine ilişkin pek çok çalışma mevcut
olmakla birlikte, bu çalışmaların büyük kısmı öğretmen ve öğrencilerin beceri
eğitimine yönelik tutum ve düşüncelerini tespit etmeye yöneliktir. Bu çalışmada
ise beceri eğitimi vermiş olan muhasebe meslek mensuplarının beceri eğitimi
almış öğrencilerin bu eğitimden sonra elde ettikleri beceriler ve yeterlilik
düzeyleri konusunda görüş ve düşünceleri tespit edilmeye çalışılmıştır.
Çalışmada muhasebe meslek mensubu olan eğiticilerin beceri eğitimi alan
öğrencilerden, bu öğrencilerin geldikleri okullardaki öğretmenlerinden ve genel
olarak beceri eğitimi sisteminden beklentileri araştırılmıştır. Bu amaçla çalışmada
İstanbul ilinde faaliyetlerini sürdüren ve beceri eğitimi uygulamasında yer almış
210 muhasebe meslek mensubuna anket uygulanmış ve bulgular analiz edilmiştir.
Çalışmada bu kapsamda öncelikle mesleki eğitim ve beceri eğitimi hakkında
bilgiler, literatür taraması ve son olarak uygulamadan elde edilen bulgular ile
sonuç ve öneriler yer almaktadır.
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1. Mesleki Eğitim ve Beceri Eğitimi
1.1. Mesleki Eğitim
Mesleki eğitim, bireye belirli bir meslek ile ilgili bilgi, beceri ve iş
alışkanlığı kazandıran ve yeterliliklerini geliştiren eğitim süreci olarak
tanımlanmaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2006: 5). Bu eğitimle bireylerin teorik
bilgilerinin pratik uygulamalar eşliğinde kavratılması amaçlanır (Erol & Erkan,
2008: 286). Mesleki eğitim kişiyi bir mesleğe hazırlamanın yanında, onun çok
yönlü ilerlemesinde de etkili bir araçtır.
Mesleki eğitim belirli bir mesleki alandaki istihdam ihtiyaçlarına göre
hazırlanmış eğitim programlarının uygulanmasıdır. Mesleki eğitimde yaparak
öğrenme esastır. Öğrenim - öğretim ortamı iş ortamının kendisi veya tamamen
benzeridir. Topluma ve iş dünyasına dayanan eğitimin içeriği, meslekteki
tecrübeli şahısların bilgi, beceri ve faaliyetleri esas alınarak geliştirilir (Doğan vd.,
1980: 11).
Mesleki eğitimin amacı; kişilerin sektörde geçerliliği olan bir işe
yönelmesi ve bu işte kalıcılığını sağlayacak bilgi, beceri ve davranışların
kazandırılmasıdır (Alkan, 1996: 1).
Meslek eğitimi Osmanlı Devletinde 1860’lı yıllardan itibaren örgün eğitim
kurumları olarak adlandırılan meslek ve sanat okullarında gerçekleştirilmiş,
muhasebe eğitimi ise ticaret eğitimi adı altında Ticaret Nazırı Suphi Paşa
döneminde verilmiştir. Bu dönemde ilk ticaret okulu 1883 yılında eğitime
başlamıştır. Okulun sonraki dönemdeki adı İstanbul Hamidiye Ticaret Mektebi
Alisi olmuştur. Buradaki fenni programda meslek derslerine öncelik verilmiştir
(Fındık &Öztürk, 2016: 243).
Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarından itibaren yayımlanan raporlarda
milli ekonominin gelişmesi için, ortaöğretim ve üniversitelerde mesleki
programlar açılması tavsiye edilmiştir (Sezgin, 1983: 32). Buna göre 1936’ daki
“Mesleki Tedrisatın İnkişaf Planı” mesleki eğitimin planlanması, eğitim ile
istihdam kesiminin birlikte çalışması bakımından önemlidir. Planda yer alan çırak
okulları, sanat ve orta sanat okulları, akşam sanat okulları, tekniker okulları,
mühendis okulları ile gezici köy kursları süratle hayata geçirilerek, öğrenci,
öğretmen ve okul sayılarının artmasını sağlamıştır (Demir & Şen, 2009: 44).
Muhasebe eğitimi de bir tür meslek eğitimi olup “İşletme ile ilgili
kararlarının verilebilmesi için faydalı görülen mali bilgilerin saptanması,
toplanması, ölçülmesi, işlenmesi, doğruluğunun denetlenmesi, sonuçların
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raporlar halinde özetlenmesi ve elde edilen bilgilerin karar alma sürecinde nasıl
kullanılacağı konularında öğrenci yeteneğinin geliştirilmesi süreci” olarak
tanımlanabilir (Şengel, 2010: 171).
Tanım dikkatle incelendiğinde muhasebe eğitiminin teorik ve pratik olmak
üzere iki önemli ayağı olduğu görülmektedir. Muhasebe eğitimimin teorik
ayağında mali nitelikteki bilginin, kavramların, fonksiyonların, teorilerin,
hesapların, mali tabloların, beyannamelerin, defterlerin, belgelerin öğrenilmesi
yer almaktadır. Muhasebe eğitiminin pratik ayağında ise öğrenilen tüm teorik
bilgilerin tamamının bir araya getirilerek uygulanması süreçleri yer almaktadır.
Türkiye'de kısmî muhasebe eğitimi sunan orta öğretim kurumlarının
mevcut durumu Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1: 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Muhasebe Eğitimi Veren Okul Sayısı
Okul Türü

Okul Sayısı

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

507

Çok Programlı Anadolu Lisesi

247

Toplam

754

Kaynak: http://mtegm.meb.gov.tr/tr/okullar.asp?PAGE=Liste)08.04.2019

1.2. Ortaöğretim Muhasebe Alanı Beceri Eğitimi
Beceri eğitimi, mesleki anlamda teorik bilgiler alan kişilerin aldıkları bu
bilgileri iş yaşamında kullanma ve uygulama başka bir deyişle, bu bilgileri
yaparak-tecrübe ederek davranışa dökme şeklinde tanımlanabilir (Çetin, 2005:
154). Bu anlamda beceri eğitimi eğitim-öğretimin vazgeçilmez unsurlarından
biridir. Beceri eğitimi öğrencilere işin yapısını, gereklerini, özelliklerini tanıtma
konusunda önemli rol oynamaktadır (Akoğlan Kozak, 2016: 133).
Mesleki ve teknik eğitimin niteliği ile ülkenin gelişmişlik düzeyi arasında
çok güçlü bir bağ bulunmaktadır. Meslek eğitiminde belirlenen amaçlara
ulaşılabilmesi adına en çok dikkat edilmesi gereken unsur; verilecek eğitimin
uygulamaya yönelik olmasının sağlanmasıdır (Fer, 2000: 22). Muhasebe
eğitiminde istenilen seviyeye ulaşabilmek için teorik bilginin yanında pratik
bilgiyi de içeren uygulamalara yönelik kazanımlara yer verilmesi gerekir.
Muhasebe eğitiminde öğrencilere meslek mensubu olabilmeleri için gerekli olan
yeterlilikler verilmeli ve stres altında çalışabilme yolları öğretilmelidir
(Çamtosun, 2008: 89).

239

Muhasebe Meslek Mensuplarının Bakış Açılarıyla Liselerde
Muhasebe Beceri Eğitim

Beceri eğitimi uygulaması hem öğrenciye hem de beceri eğitimi gördüren
işletmeye yararlar sağlamaktadır. İşletmeler beceri eğitimi sayesinde aradıkları
nitelikli ara elamanı bulma fırsatına sahip olurken, beceri eğitimi alan öğrenciler
ise aşağıdaki fırsatlara ulaşabilirler (Acar & Tuğay, 2007: 3);
• Çalışma şartlarındaki uygulamalara aşina olma,
• Belli bir mesleki çevre oluşturma,
• Meslek gelişimi için şart olan yeterlilik düzeyini gözlemleme,
• Mevcut olan teorik bilgileriyle uygulamada gördüklerini uyumlaştırma,
• Mesleklerini tam tanıma,
• Meslekleriyle alakalı güncel gelişmeleri takip etme,
• Meslekleriyle alakalı kurum ve kuruluşları tanıma.
Bununla birlikte, beceri eğitiminden sonra öğrencilerde bilgi, stratejik
düşünme, liderlik, kişilik özellikleri ve iletişim gibi yumuşak becerilerinde ve
kişiliklerinde farklılık meydana gelmektedir (Albu vd., 2016: 147). Beceri
eğitiminin öğrencilere, mesleki becerilerini pratikte de uygulama olanağı verme,
işletmelerin sosyal imkânlarından yararlanabilme, iş bulma olanağının artması,
kendine güven duyma, sorumluluk duygusunun gelişmesi, sosyal becerisinin
artması, belirli bir ücret alabilme ve sigortalı olabilme olanağı sağlaması gibi
faydaları bulunmaktadır. Diğer taraftan öğrencilerin beceri eğitimine bakış açıları
genellikle olumludur. Bununla ilgili olarak Endonezya’ da yapılan bir çalışmada,
muhasebe öğrencileri ve mezunlarının, beceri eğitiminin beceri geliştirme
üzerindeki etkisine ilişkin olumlu algılarının olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır
(Favorieta & Yuniasih, 2018, 31).
İşletme açısından beceri eğitimi uygulamasının faydaları arasında; nitelikli
insan gücünü yetiştirme, işgücü katılımı ile işlerini yapabilme, işletme
bünyesinde çalışabilecek potansiyel personelleri tanıyabilme gibi fırsatlar
sayılabilir (Nayır, 2006: 41). Ayrıca beceri eğitimi alan öğrenciler, işverene ağır
iş yükü içerisinde geçici yardım ve tatil ihtiyacını sağlamaktadır. Buna ek olarak,
işveren öğrencinin çalışmalarını gözlemleme fırsatı, bu sayede kötü bir istihdam
kararı verme olasılığını azaltmakta ve kıdemli muhasebeciler ve denetçiler
stajyerlere görev vermek için kendi görevlerini yeniden incelemektedirler. Bu
inceleme genellikle şirketin işletim sistemlerinde ve prosedürlerinde gelişmelere
yol açmakta ve denetçilere sorumluluklarını hatırlatmaktadır (Thompson, 2011:
55).
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Türkiye’de liselerde beceri eğitimi; “İşletmelerde Beceri Eğitimi” dersi
adıyla anılır ve notla değerlendirilir. Bu ders 24 kredi olup, öğrencinin diploma
notuna etkisi oldukça yüksektir. Ayrıca, ara eleman yetiştirilmesi hususunda 3308
Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile gerekli tedbirler alınmıştır. Bu kanuna göre; 10
personel ve üzeri çalışanı olan işletmelerin stajyer öğrenci çalıştırma
yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda işletmeler çalışan sayısının en az %5’i
oranında stajyer öğrenci çalıştırmakla yükümlüdürler. 10 personelden az çalışanı
olan işletmeler de isteğe bağlı stajyer öğrenci çalıştırabilmektedirler.
Genellikle iş yaşamındaki bireyler emir verme, talimat yazma ve yapılan
işleri denetleme işlerini yürütürler. Bu nedenle öğrencilerin iş başındaki
eğitimlerini yönlendirecek usta öğretici veya eğitici personelin yetiştirilmesi
gerekir (Çaylan vd., 2016: 243). İşletmelerde beceri eğitimi, 2002 tarihli Milli
Eğitim Bakanlığının Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 198’ e göre,
eğitici personel/usta öğreticilerce yaptırılır. Buna göre eğitici personel/usta
öğreticinin görevleri ise şunlardır (https://bariserdem.blob.core.windows.net
/files/7fd46674-65b4-4f44-be52-54aeaab04990.pdf):
•İşletmelerde yapılacak beceri eğitiminin plânlanması, uygulanması,
değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurum ve işletme yetkililerince
yapılacak toplantılara katılır.
• Teorik konular da dikkate alınarak koordinatör öğretmenle birlikte eğitim
uygulamasına ait plânlar yapar ve eğitime başlanılan ilk hafta içinde plânları
işletme yetkilisi ile kurum müdürünün onayına sunar.
• Öğrenci/kursiyerlerin, işletmelerde yapacakları uygulamalı eğitime devam
durumlarını günü gününe izleyerek sonuçlarını işletme yetkililerine bildirir.
• Öğrenci/kursiyerlerin başarı durumlarını belirleyerek sonuçlarını işletme
yetkililerine bildirir.
• Eğitim hizmetlerini mevzuatına göre yürütür, bu konuda kurum ve
işletmelerin yapacakları hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır.
• Eğitim etkinliklerinde, çalışma takvimine uyar.
• Göreve gelememeleri durumunda, özürlerini zamanında işletme yetkililerine
bildirir.
• Beceri eğitiminde her öğrencinin, mesleğin özelliğine göre yaptığı temrin, iş,
proje, deney veya hizmetin değerlendirilmesini çizelge üzerinde yapar, öğrenci
ile birlikte imzalar ve bu dokümanın yer alacağı birer iş dosyası tutmasını
sağlar.
• İşletmenin genel işleyişi, üretimi, iş akışı, iş güvenliği konularında
öğrencilere bilgi verir.
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Ayrıca, beceri eğitimi sonrası işveren ile yapılacak değerlendirmede,
öğrencinin iletişim, problem çözme, takım çalışması, liderlik ve bilgisayar
uygulamaları becerileri ile ilgili sorulara cevap aranması gerektiği vurgulanarak
sonuçların beceri eğitimi sisteminin geliştirilmesi açısından önemli olduğu ifade
edilmektedir (Deborah, 2007: 219).
2. Literatür Taraması
Beceri eğitiminin hedeflerine ulaşabilmesi için, eğitimi veren meslek
mensuplarının görüş ve düşüncelerine ilgi göstermek gerekmektedir. Türkiye’ de
ve dünyada lisans düzeyindeki stajlarla ilgili birçok çalışma yer alırken, orta
öğretim kurumları mesleki beceri eğitimi ile ilgili muhasebe meslek
mensuplarının görüşlerinin alındığı çalışma sayısı sınırlıdır. Bu çalışmalardan
bazıları aşağıda iki başlık halinde sunulmuştur.
2.1. Türkiye’ de Yapılmış Çalışmalar
Bursa’ da 295 muhasebe meslek mensubuna anket yöntemi ile yapılan ve
meslek mensuplarının bakış açısı ile Bursa’ daki Ticaret Meslek Liselerinde
verilen muhasebe eğitiminin muhasebecilik mesleğine uygunluğu değerlendirilen
bir çalışmada, kayıt tutma ve mevzuat başta olmak üzere dokuz konuda verilen
eğitimi oldukça yetersiz, bilgisayar programları konusunda ise bilgili oldukları
sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca eğitim faaliyetleri ile ilgili konularda meslek
mensupları ile daha çok diyalog kurulması gerektiğini belirtmişlerdir (Akbulut
vd., 2014: 87).
2016 yılında yayımlanan bir çalışmada ise, Erzurum ilindeki ticaret meslek
lisesi öğrencilerinin işletmelerde yaptıkları beceri eğitimi, 235 öğrenciye yönelik
yapılan anket uygulaması ile incelenmiştir. Araştırmaya göre işletmelerde
öğrencilere, çoğunlukla müfredat ve kendi alanları dışında, devamlı benzer işleri
yaptırdıkları ortaya çıkmış ve bu nedenle öğrencilerin beceri eğitimini anlamlı
bulmadığı sonucuna ulaşılmıştır (Yılmaz, 2016: 564).
Diğer bir çalışmada Gaziantep Ticaret Meslek Lisesi son sınıfta okuyan
319 öğrenciyle yapılan anket çalışmasında işletmelerde beceri eğitimi uygulaması
ile ilgili öğrencilerin görüşleri alınarak ortaya çıkan öğrencilerin, farklı işler
yapma ve işin geneli hakkında bilgi sahibi olma oranının yeterli olmadığı,
öğrencilerin çoğunluğunun işletmelerin stajyer öğrencileri eğitmekten çok eğitim
dışı işlerini yaptırmak için kullanıldığını ve sürekli aynı işleri yapmanın
kendilerini beceri eğitiminden soğuttuğunu, 1/3’ü usta öğreticileri, gelişim
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tablosunda yer alan bilgi ve becerileri aktarmada yeterli görmedikleri vb.
problemler için çeşitli öneriler sunulmuştur (Özkan & Aksoy, 2015: 299).
235 ön lisans öğrencisi ile staj uygulamalarının değerlendirilmesine
yönelik olarak yapılmış olan diğer bir anket çalışmasında, uygulamaya dönük
sorunların; yetersiz koordinatör rehberliği, ucuz işgücü olarak görülmeleri, stajın
okuldaki eğitimle uyumsuz olması, sektördeki yoğun çalışma şartları olduğu
tespit edilmiştir (Tektaş vd., 2016).
Muhasebe eğitimi ve ara elaman istihdamı sorunu üzerine Mersin’ de 300
muhasebe meslek mensubuyla yapılmış olan bir anket çalışmasında; ders başarısı
düşük olan öğrencilerin mesleki eğitimi tercih ettiği, okullardaki muhasebe
müfredatının yetersiz olduğu, öğrencilerin temel muhasebe becerilerini
kazanamadığı, kişiler arası iletişimin zayıf olduğu, muhasebe paket programı
kullanımını bilmediği, ön muhasebe işlemlerini tam olarak yapamadığı, mesleğin
icrası için gerekli temel hukuk bilgilerinin olmadığı muhasebede ara eleman
ihtiyacının karşılanamadığı, okul ile meslek mensupları arasında kopukluk
olduğu, eğitim ve stajda gerekli planlamaların yapılmadığı sonuçlarına
ulaşılmıştır (Uzun, 2018).
Mesleki eğitim kapsamında bir Ticaret Meslek Lisesi’nde kazandırılması
gereken yeterliklerin, işverenlerin veya firma yetkililerinin bakış açısıyla ne
ölçüde kazandırıldığını ortaya koymayı amaçlayan bir araştırmada, meslek
mensupları tarafından, öğrencilerin okulda aldıkları genel muhasebe eğitimine
ilişkin “yasal defterlere kayıt yapabilme, bilanço ve gelir tablosu düzenleme” ve
“tekdüzen hesap planında yer alan hesapları tanıma ve kaydetme” gibi işlemlerde
yetersiz kaldıkları düşüncesinde oldukları sonucuna ulaşılmıştır (Önal vd., 2017).
Diğer bir çalışmada ise İstanbul’da üç, Eskişehir ve Kütahya’da birer
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan 426 adet 12.sınıf muhasebe ve
finansman öğrencisinin işletmelerde beceri eğitimi hizmet kalitesine yönelik
beklentileri SERVQUAL yöntemiyle tespit edilmiş ve eğitimin sonunda algıları
belirlenmiştir. Beceri eğitimi hizmet kalitesine yönelik beklenti ve algılarında
demografik özelliklerine göre anlamlı farklılık var olup olmadığının tespiti için
ANOVA testi yapılarak, öğrencilerin beceri eğitimi aldıkları kurum, eğitim
bölgesi ve meslek lisesi tercih sebebi değişkenlerinde beklenti boyutlarında
anlamlı farklılıklar bulunmazken, hizmet kalitesi algı boyutlarında anlamlı
farklılıklar bulunmuştur (Sevim vd., 2018).
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2.2. Yurtdışında Yapılmış Çalışmalar
1999 da Amerika’ da üç büyük muhasebe organizasyonu ve en büyük 5
denetim firmasının bir araya gelerek yaptırdığı bir ulusal anket araştırmasında en
iyi eğitim inovasyonunun “staj” olduğu ortaya çıkmış ve bu sonuçlara uygun
olarak öğrencilere verilmesi gereken eğitimde nelerin daha çok önemli olduğuna
dair 76 muhasebeci ve 32 işveren ile yaptığı anket araştırmanın sonucunda, en
yüksek ihtiyaç duyulan dört mesleki beceri; analitik / eleştirel düşünme, yazılı
iletişim, sözlü iletişim ve karar verme, en önemli üç teknoloji becerisi; Excell,
Word ve Windows, en iyi eğitim inovasyonun ise staj olduğu sonuçları
tekrarlanmıştır (Burnett, 2003).
Birleşik Arap Emirlikleri’ nde bir üniversitedeki öğrenci stajlarının
sonrasındaki eğitim üzerindeki etkisini araştıran başka bir çalışmada; öğrencilerin
muhasebe stajı sonrası ders performansı, staj tecrübesi olmayan öğrencilerle
karşılaştırılmış buna göre genel not ortalamasında ve muhasebe derslerinde staj
yapmış öğrencilerin staj yapmamış öğrencilerden önemli ölçüde daha iyi olduğu
sonucuna ulaşılmış ve işverenlerin staj eğitimini, işe alınacak genç mezunların
belirlenmesi için bir platform olarak kullanılabileceği ifade edilmiştir (Ebied,
2004).
Moghaddam (2011); çeşitli çalışmaların bulgularına atıfta bulunarak, dört
adet kariyere hazırlık becerisi kategorisinin olduğunu ifade etmiştir. Bunlar;
iletişim becerileri, akademik beceriler, kişilerarası beceriler ve iş edinme
becerileridir. Moghaddam’a göre, etkili bir staj programı, bu becerileri
sağlayabilmeli ve / veya geliştirebilmeli ayrıca öğrencileri mezun olduktan sonra
gerçek hayattaki zorluklarla yüzleşmeye hazırlayabilmelidir.
Maertz vd. (2014) işverenler ile yaptıkları araştırmada, stajdan sonra tam
zamanlı olarak bir stajyer istihdam etmenin, işe alım konusunda tasarruf
sağlayacağını, vergisel avantajını, stajyerlikten gelen çalışanların staj yapmadan
alınan çalışanlara göre daha sadık olduklarını ve işyeri için “taze kan”
sağladıklarını, ancak öğrencinin yetersiz ve ilgisiz olduğu durumlarda stajın
işverenler için zaman israfı da olabileceğini söylemişlerdir.
İşverenlerin pazarlama stajyerlerini ve staj uygulamasını nasıl
algıladıklarını tespit etmek için, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 352 yönetici
ile yapılan bir araştırmada katılımcılar, staj programlarını en etkin işe alım
metodu olarak değerlendirmişler ve staj programlarına sahip şirketlerin gelecekte
işe alım oranlarını artırması ihtimalini yükselteceğine inandıklarını
belirtmişlerdir. Ayrıca sosyal ağlar da dahil olmak üzere stajyerleri işe almak için
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tercih edilen yöntemleri tanımanın önemini vurgulamışlardır (Swanson vd.,
2011).
Texas Midwestern Üniversitesi’ nde muhasebe beceri eğitimi almış 33
öğrenci üzerinde yapılan bir anket çalışmasında, iş için gerekli bilgiler (zor
beceriler) ve iletişimsel yeteneklerindeki (yumuşak beceriler) değişim araştırılmış
ve işverenlerin işe alımda uzun staj dönemi geçiren öğrencileri tercih ettiği,
öğrencilerle ilgili olarak insanlarla konuşma ve yazılı iletişim kurma yeteneğinin
de staj sonunda arttığı sonuçlarına ulaşılmıştır (Pernsteiner, 2015).
Kuala Lumpur Üniversitesi'ndeki 116 muhasebe öğrencisi ile yapılan anket
çalışmasında işverenlerin staj programına yönelik algıları araştırılmış,
işverenlerin öğrencilere 6 aylık staj performans notunun bildirimi ile olumlu bir
şekilde ilişkili olduğu ayrıca öğrencilerin kendilerini sektöre hazırlamada ve
üniversitenin staj program yapısını geliştirmesinde işveren algısının önemli
olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır (Mohaidin vd., 2017).
Malezya’ da muhasebe meslek mensuplarına uygulanan anket ile,
stajyerlerin kişilik özellikleri ile bilişsel becerileri ve muhasebe bilgileri ile ilgili
memnuniyet düzeyini belirlemeyi amaçlayan bir araştırmada, iş yapma becerisi,
iş sorumluluğu ve iş bilgisi ile ilgili meslek mensuplarının çoğunlukla stajyerlerin
performansından memnun oldukları ancak fikirlerini iletme ve teknik rapor
hazırlama konusunda stajyerlerin problemlerle karşılaştıkları tespit edilmiştir
(Sawani vd., 2016).
3. Muhasebe Meslek Mensuplarının Ortaöğretim Muhasebe Alanı
Beceri Eğitimine Bakış Açılarına Yönelik Ampirik Bir Çalışma
3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu çalışmanın amacı; beceri eğitimi vermiş ya da halen vermekte olan
muhasebe meslek mensuplarının öğrencilerin aldıkları beceri eğitimi ile ilgili
düşüncelerini tespit etmeye çalışmaktır. Beceri eğitimine katılmış öğrencilerin bu
eğitim ile elde ettikleri beceri ve yeterlilik düzeyleri hakkında pek çok çalışma
bulunmakla beraber, bu çalışmalarda çoğunlukla öğretmenler ve öğrencilerin
düşünceleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın önemi, beceri eğitiminin
muhasebe meslek mensupları tarafından nasıl değerlendirildiğini ortaya
çıkarmaktır.
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3.2. Metodoloji
Bu araştırmada demografik bilgilerle ilgili sorular ve beceri eğitimi süreci
ile ilgili on dokuz ifadeden oluşan anket ile ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler
tarafından alınan muhasebe beceri eğitimi ile ilgili, öğrenci istihdam etmiş
muhasebe meslek mensuplarının görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu
bakımdan araştırma betimsel bir araştırmadır. Araştırmada ilişkisel tarama
yöntemi kullanılmıştır. Muhasebe meslek mensuplarının muhasebe alanı beceri
eğitimine bakış açıları, beceri eğitimi öğrencileriyle ilgili memnuniyet düzeyleri,
muhasebe mesleğinin geleceği ve beceri eğitimi öğrencilerinin muhasebe
mesleğine karşı ilgisi araştırmanın konusunu oluşturmaktadır.
Çalışmada; öğrencilerin mevcut muhasebe bilgi düzeyleri, öğrencilerin beceri
eğitimi sürecindeki faaliyetleri, meslek mensuplarının beceri eğitimi süreci ve
beceri eğitimi öğrencileriyle ilgili tutumları ve muhasebe mesleğinin gelecekteki
konumu ana faktörler belirlenmiştir.
Araştırmanın modeli Şekil 1’de gösterilmiştir.
Muhasebe Bilgisi

H3

Muhasebeciliğin Geleceği

H1
Beceri Eğitimi Süreci

H2

Beceri Eğitimi ve Beceri Eğitimi
Öğrencilerine Karşı Tutum

Şekil 1: Araştırmanın Modeli

Araştırma kapsamında kurgulanan hipotezler şunlardır:
H1: Beceri eğitimi sürecinin olumlu olarak geçmesi beceri eğitimi
öğrencilerinin muhasebe bilgisini pozitif olarak etkilemektedir.
H2: Beceri eğitimi sürecinin olumlu olarak geçmesi muhasebe meslek
mensuplarının beceri eğitimi ve beceri eğitimi öğrencilerine karşı tutumunu
pozitif olarak etkilemektedir.
H3: Beceri eğitimi öğrencilerinin muhasebe bilgisinin artması, muhasebe
meslek mensuplarının muhasebeciliğin geleceği ile ilgili algısını pozitif yönde
etkilemektedir.
H4: Beceri eğitimi sürecinin olumlu olması muhasebe meslek
mensuplarının muhasebeciliğin geleceği ile ilgili algılarını pozitif yönde
etkilemektedir.
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H5: Öğrencilerin muhasebeye ilişkin temel becerileri okullarında edinmiş
olmaları muhasebe meslek mensuplarının beceri eğitimine ve beceri eğitimi
öğrencilerine olan tutumunu pozitif yönde etkilemektedir.
3.2.1. Evren ve Örneklem
Araştırma evrenini İstanbul ilinde faaliyet gösteren İstanbul Serbest
Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasına kayıtlı toplam 38.605 serbest
muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavir oluşturmaktadır
(www.muhasebedr.com). Anket kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 275
meslek mensubuna gönderilmiş, 218 meslek mensubu anketi cevaplamış ancak 8
anket geçersiz bulunarak toplamda 210 anket analize dâhil edilmiştir. Sonuç
olarak ulaşılan örneklem sayısı, %7 hata payı, %95 güven düzeyi ile evreni temsil
yeteneğine sahiptir (Ural & Kılıç, 2013).
Veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Anketler araştırmacı tarafından 2016
Mart-Haziran döneminde yüz yüze veya internet yoluyla muhasebe meslek
elemanlarına ulaştırılmış ve aynı yöntemle geri toplanmıştır. Ankette kişisel ve
mesleki bilgilerle ilgili 6, çalışma ortamına ait 8 soru yer alırken, beceri eğitimine
ilişkin 19 ifade yer almaktadır.
Bu ölçeğin tüm boyutlarının güvenirliği için Cronbach’s Ahpha istatistiği
kullanılmıştır. Ölçeğin tümünün güvenirliği 0,82, “beceri eğitimi süreci”
boyutunun güvenirliği 0,76, “muhasebe bilgisi” boyutunun güvenirliği 0,77, “
muhasebeciliğin geleceği” boyutunun güvenirliği 0,76 ve “beceri eğitimi ve
beceri eğitimi öğrencilerine karşı tutum” boyutunun güvenirliği 0,62’dir. Bu
değerler ölçeğin ve boyutlarının güvenilir olduğunu göstermektedir. Literatürden
derlenen anket formundaki bu ifadelerin, yapılan güvenirlik testi ile oldukça
güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Kalaycı, 2010: 405). Ankette 1-Kesinlikle
Katılıyorum...5-Kesinlikle Katılmıyorum şeklinde 5’li Likert Ölçeği
kullanılmıştır.
3.2.2. Verilerin Analizi
Araştırma kapsamında toplanan veriler istatistik paket programı ve yapısal
eşitlik paket programı ile analiz edilmiştir. Analiz için, yüzde analizi, frekans
analizi, korelasyon analizi, güvenirlik analizi, açıklayıcı faktör analizi ve
regresyon analizi yapılmıştır.
Ölçeğe açıklayıcı faktör analizi uygulanmadan önce uygunluk testi
kapsamında KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) testi ve Bartlett Küresellik testi
uygulanmıştır. Sonuçlar incelendiğinde değişkenler tarafından oluşturulan ortak
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varyans miktarını bildiren KMO değeri 0,773 > 0,70 olarak bulunmuştur. Bu
değerin 1,00’a yakın olması verinin faktör analizi için uygun olduğunu
gösterirken, 0,50’nin altına düşmesi bu veriler ile faktör analizi yapmanın yanlış
olacağını belirtmektedir ve Bartlett küresellik testi (Bartlett’s Test of Sphericity)
değeri ve onun anlamlılığı ise değişkenlerin birbirleri ile korelasyon durumunu
ölçer. Bu değerin anlamlılığı, p= 0,10 ve üzerinde ise, bu verilerle faktör analizi
yapmanın uygun olmadığı söylenebilir. Çalışmada (p=,00<,05) anlamlı olduğu
için faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Faktör analizi için temel bileşenler analizi
ve varimax döndürme tekniği kullanılmıştır.
Faktör analizi sonucunda öz değerleri 1’den büyük, toplam varyansın
%72,293’ünü açıklayan dört faktörlü yapı elde edilmiş ve isimlendirilmeleri şu
şekilde yapılmıştır;
1. Faktör: Muhasebe Bilgisi,
2. Faktör: Beceri Eğitimi Süreci,
3. Faktör: Muhasebecinin Geleceği,
4. Faktör: Beceri Eğitimi ve Beceri Eğitimi Öğrencilerine Karşı Tutum.
Sosyal bilimlerde yapılan çok faktörlü ölçek yapılarında %40 ile %60
arasında değişen toplam varyans oranları yeterli kabul edilmektedir (Tavşancıl,
2002). %72,293 varyans oranı, bu ölçüte dayalı olarak, anketin muhasebe meslek
mensuplarının algılarını kabul edilebilir düzeyde ölçtüğünü göstermektedir.
Aşağıda faktör yükleri ve diğer sonuçlar Tablo 1’de sunulmuştur. Buna göre,
faktörlerin göreli önemi birbirlerine yakın olmakla beraber en yüksek öneme
sahip olan faktör “Muhasebe Bilgisi” dir.
Tablo 1: Faktör Analizi Sonuçları
Faktör Yükleri
Muhasebe Bilgisi
BE1 Öğrenciler beceri eğitimi öncesi temel muhasebe
,830
bilgilerini okullarında öğrenmişlerdir.
BE2 Beceri eğitimi öğrencileri okullarında gördükleri teorik
,715
bilgiyi beceri eğitiminde uygulamaktadırlar.
BE3 Beceri eğitimi öğrencileri muhasebenin genel işleyişine
,746
hakimdirler.
Beceri eğitimi Süreci
BE4 Beceri eğitimi öğrencileri sözleşmesindeki hak,
yükümlülük ve sorumluluklarımı bilirim.
BE7 Beceri eğitimi öğrencileri, devam-devamsızlığa dikkat
etmektedirler.
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BE8 Beceri eğitimi öğrencileri, işyeri ortamına rahatlıkla
uyum sağlayabiliyorlar.
BE9 Beceri eğitimi öğrencilerinin iş ortamımıza verdiği
katkıdan memnunum.
BE10 Beceri eğitimi süresi istenilen amaçlara ulaşabilmek için
yeterlidir.
BE11

,823
,659
,490

Beceri eğitimi öğrencileri beceri dosyası tutmaktadırlar.

,544

Muhasebeciliğin Geleceği
SG1 Beceri eğitimi öğrencileri kanaatimce muhasebe
mesleğini icra edeceklerdir.
SG2 Muhasebe mesleğinin popülerliği gün geçtikçe
artmaktadır.
SG3 Beceri eğitimi öğrencilerinin mesleğe olan ilgisi gün
geçtikçe artmaktadır.

,701
,841
,788

Beceri eğitimi ve Beceri eğitimi öğrencilerine karşı tutum
SG4 Bundan sonraki süreçte de lise muhasebe beceri eğitimi
öğrencileri çalıştırırım.
SG6 TÜRMOB ile MEB'in muhasebe eğitiminde ortaklaşa
hareket etmesi gerekir.
SG7 Beceri eğitimi dönemi, öğrencinin bundan sonraki
hayatına olumlu katkılar sağlar.
SG8 Beceri eğitimi biten öğrencileri istemeleri halinde sürekli
istihdam ederim.

,670
,765
,695
,453

Faktör öz değerleri (Eigenvalue)

2,878

2,247

2,078

1,937

Faktörlere ait açıklanan varyans değerleri (%)

17,989 14,047 12,990 12,108

Açıklanan toplam varyans değeri (%)

72,293

KMO değeri

,773

Bartlett Küresellik Testi Değeri

985,913

Çalışmaya başlangıçta 19 maddeli ölçek ile başlanmış ancak daha sonra
güvenirliği düşüren 3 madde çıkarılarak araştırmaya 16 maddeli ölçek ile devam
edilmiştir. Ölçekten çıkartılan 3 ifade aşağıda yer almaktadır.
•BE5: Okullarda verilen birçok muhasebe konusu gereksiz ve faydasızdır.
•BE6: Koordinatör öğretmenler beceri eğitimi öğrencileri ile yakından
ilgilenmektedirler.
•SG5: Muhasebe
kalmaktadır

müfredatı ihtiyaçlara

cevap

vermekte

yetersiz

Muhasebe meslek mensuplarının ortaöğretim muhasebe alanı beceri
eğitimine bakış açılarını belirlemeye yönelik olarak oluşturulan ölçeğin faktör
analizi sonuçlarına göre; birinci faktör grubunun muhasebe bilgisi ile ilgili
ifadelerden oluştuğu, dolayısıyla “Faktör 1: Muhasebe Bilgisi” olarak
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isimlendirilen bu grupta en yüksek faktör yükünün “Öğrenciler beceri eğitimi
öncesi temel muhasebe bilgilerini okullarında öğrenmişlerdir.” ifadesine ait ve
0,830 seviyesinde olduğu, en düşük faktör yükünün ise, “Beceri eğitimi
öğrencileri okullarında gördükleri teorik bilgiyi beceri eğitiminde
uygulamaktadırlar.” ifadesine ait ve 0,715 seviyesinde olduğu görülmektedir.
Sonuç olarak, birinci faktör grubundaki değişkenlerin faktör yükleri 0,700’ün
üzerindedir.
Faktör analizi sonuçlarına göre; ikinci faktör grubunun beceri eğitimi
süreci ile ilgili ifadelerden oluştuğu, dolayısıyla “Faktör 2: Beceri eğitimi Süreci”
olarak isimlendirilen bu grupta en yüksek faktör yükünün “Beceri eğitimi
öğrencileri, işyeri ortamına rahatlıkla uyum sağlayabiliyorlar.” ifadesine ait ve
0,823 seviyesinde olduğu, en düşük faktör yükünün ise, “Beceri eğitimi süresi
istenilen amaçlara ulaşabilmek için yeterlidir.” ifadesine ait ve 0,490 seviyesinde
olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, ikinci faktör grubundaki değişkenlerin
faktör yükleri 0,823 ile 0,490 arasında gerçekleşmiştir.
Faktör analizi sonuçları incelendiğinde; üçüncü faktör grubunun
muhasebeciliğin geleceği ile ilgili ifadelerden oluştuğu, dolayısıyla “Faktör 3:
Muhasebeciliğin Geleceği” olarak isimlendirilen bu grupta en yüksek faktör
yükünün “Muhasebe mesleğinin popülerliği gün geçtikçe artmaktadır.” ifadesine
ait ve 0,841 düzeyinde olduğu, en düşük faktör yükünün ise, “Beceri eğitimi
öğrencileri kanaatimce muhasebe mesleğini icra edeceklerdir.” ifadesine ait ve
0,701 seviyesinde olduğu görülmektedir. Sonuç olarak üçüncü faktör grubundaki
değişkenlerin faktör yükleri 0,841 ile 0,701 arasında gerçekleşmiştir.
Yine faktör analizi sonuçları incelendiğinde; dördüncü faktör grubunun
beceri eğitimi öğrencilerine karşı meslek mensuplarının tutumu ile ilgili
ifadelerden oluştuğu, dolayısıyla “Faktör 4: Staj ve Stajyerlere Karşı Tutum”
olarak isimlendirilen bu grupta en yüksek faktör yükünün “TÜRMOB ile MEB'in
muhasebe eğitiminde ortaklaşa hareket etmesi gerekir.” ifadesine ait ve 0,765
seviyesinde olduğu, en düşük faktör yükünün ise, “Beceri eğitimi biten
öğrencileri istemeleri halinde sürekli istihdam ederim.” ifadesine ait ve 0,453
seviyesinde olduğu görülmektedir. Sonuç olarak üçüncü faktör grubundaki
değişkenlerin faktör yükleri 0,765 ile 0,453 arasında gerçekleşmiştir.
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3.3. Bulguların Değerlendirilmesi
3.3.1. Demografik Bulgular
Tablo 2’ de yer aldığı üzere medeni durum ile cinsiyete göre dağılım
incelendiğinde katılımcıların evli-erkek oranının %46 (96 kişi) olduğu
belirlenmiştir. Bunu %23 ile (49 kişi) evli-kadın, %20 ile (43 kişi) bekar-kadın ve
%10 ile (22 kişi) bekar-erkek takip etmektedir. Eğitim durumları incelendiğinde
ankete katılanların yaklaşık %76’ sının lisans mezunu olduğu, buna göre eğitim
seviyesinin yüksek olduğu söylenebilir. Yaş dağılımı incelendiğinde ise %39,4
ile 31-40 yaş grubunun çoğunlukta olduğu söylenebilir. Unvana göre dağılım
incelendiğinde ise katılımcıların yaklaşık %41’inin Mali Müşavir, yaklaşık
%35’inin Muhasebe Personeli, yaklaşık %19’unun Muhasebe Müdürü, yaklaşık
%5’inin ise Ön Muhasebe Elemanı olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 2: Araştırmanın Demografik Bulguları
Demografik Değişken

Frekans Yüzde

Demografik Değişken

Evli-Erkek

96

45,5

Medeni

Evli-Kadın

49

23,2

Durum

Bekâr-Erkek

22

10,4

Lisans

ve

Bekâr-

43

20,9

Lisansüstü

Cinsiyet

Kadın
Toplam

210

100,0

18-30 yaş

56

26,5

31-40 yaş

83

39,4

41-50 yaş

54

25,6

Yaş

İlköğretim
Eğitim Ortaöğretim

Toplam

Frekans

Yüzde

3

1,4

30

14,4

160

76,1

17

8,1

210

100

87

40,6

Unvan Muhasebe Müdürü

39

18,8

Muhasebe

73

35,3

11

5,3

210

100,0

Mali Müşavir

Personeli
51 ve üstü

18

8,5

Ön Muhasebe
Elamanı

Toplam

210

100,0

Toplam

3.3.2. Meslek Mensuplarıyla İlgili Bulgular
Tablo 3’ te yer aldığı üzere muhasebe meslek mensuplarının çalışma
süreleri incelendiğinde %46,6’ sının 12 yıl ve üstü mesleki deneyime sahip
olduğu belirlenmiştir. Bunu %22,9 ile 8-11 yıl mesleki deneyime sahip olanlar,
%17,6 ile 4-7 yıl mesleki deneyime sahip olanlar ve %12,9 ile 1-3 yıl mesleki
deneyime sahip olanlar takip etmektedir. Muhasebe meslek mensuplarının
çalışılan ortama göre dağılımları incelendiğinde %42’ sinin özel sektörde
muhasebe departmanında, %40,1’ inin mali müşavirlik bürosunda çalıştıkları
belirlenmiştir.
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Tablo 3: Meslek Mensubuyla İlgili Bulgular
Mesleki Değişken

Mesleki Değişken

Frekans

Yüzde

Çalışma

1-3 Yıl

Frekans Yüzde
27

12,9

Yapılan

Meslek

103

48,8

Süresi

4-7 Yıl

37

17,6

Stajlar

Üniversite

91

43,3

8-11 Yıl

48

22,9

Lise

94

44,5

12 Yıl

98

46,6

Yapmadım

28

13,3

Eğitime

101

48,3

90

43,0

11

4,8

ve üstü
Toplam

210

100,0

Çalışılan

Büro

83

40,1

Beceri

Ortam

(Bağımsız)

eğitimi

destek

88

42,0

öğrencisi

İş

istihdam

destek

nedenleri

Ucuz

Özel Sektör
(Bağımlı)
Kamu

25

11,6

Sektör

yüküne

işgücü

Diğer

14

6,3

Hatır, rica

8

3,9

Toplam

210

100,0

Toplam

210

100,0

Katılımcıların yaptıkları stajlara göre dağılım incelendiğinde yaklaşık
%49’unun mali müşavirlik stajı yaptığı, yaklaşık %44’ ünün lise stajı yaptığı ve
yaklaşık %43’ ünün ise üniversite stajı yaptığı tespit edilmiştir. Son olarak
muhasebe meslek mensuplarının, beceri eğitimi öğrencisi istihdam nedenleri
incelendiğinde ise yaklaşık % 48’ inin eğitime destek, yaklaşık %43’ ünün
işgücüne destek ve %10’ unun ucuz işgücü sağlamak gibi sebeplerden dolayı
beceri eğitimi öğrencisi istihdam ettikleri belirlenmiştir. Buna göre muhasebe
meslek mensuplarının beceri eğitimi öğrencisi istihdam etmesindeki en önemli
etkenin eğitime destek vermek olduğu söylenebilir.
3.3.3. Beceri Eğitimi Öğrencileriyle İlgili Bulgular
Tablo 4’te görüldüğü gibi Muhasebe meslek mensuplarının beceri eğitimi
öğrencisi çalıştırma sıklığı incelendiğinde yaklaşık %53’ ünün her dönem beceri
eğitimi öğrencisi çalıştırdığı belirlenmiştir. Beceri eğitimi öğrencisine ödenen
ücretler incelendiğinde ise yaklaşık %78 ’inin asgari ücretin yüzde otuzunu
ödediği tespit edilmiştir. Beceri eğitimi öğrencisinde aranan özelliklere
bakıldığında, yaklaşık %32’ sinin ders başarısını önemsediği, yaklaşık %30’ unun
sosyal ve aktif olmasını ve yaklaşık %22’ sinin öğrencilerden referans talep ettiği
görülmektedir. İşyerinde beceri eğitimi öğrencisine sunulan imkânlar açısından
incelendiğinde ise yaklaşık %48’ ine çalışma masası ve yaklaşık %42’ sine
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bilgisayar verildiği belirlenmiştir. Beceri eğitimi öğrencisi temininin ise daha çok
şahsi ilişkiler ve okullar aracılığıyla sağlandığı söylenebilir.
Tablo 4: Beceri Eğitimi Öğrencisiyle İlgili Bulgular
Mesleki

Frekans

Değişken

Mesleki
Yüzde

Sadece bu

18

Beceri

dönem

eğitimi

Nadiren

41

öğrencisi

Sıklıkla

39

Çalışma

8,6

Yüzde

170

48

Beceri

masası

19,6

eğitimi

Bilgisayar

149

42

18,7

42

8

Diğer

46

9

Okulla

114

54,3

112

53,3

36

17,1

Diğer

42

20

Evrak

134

63,8

29

13,8

10

4,8

37

17,6

210

100

öğrencisine

Muhasebe

çalıştırma

sunulan

oturum

sıklığı

imkânlar

şifresi

Her

Frekans

Değişken

112

53,1

210

100,0

9

4,4

dönem
Toplam
Asgari
Beceri

ücretin

eğitimi

Beceri

iletişim

tamamı

eğitimi

öğrencisine

Asgari

öğrencisi

Şahsi

ödenen

ücretin

temin

başvuru

ücret

%50’si
Asgari

25

11,2

yolları
168

78,7

Önceki

ücretin

öğrenciler

%30’u

aracılığıyla

Hiç

8

3,8

Toplam

210

100

Ders

68

32

63

30,1

ödenmiyor

Beceri

başarısı

eğitimi

Sosyallik-

öğrencisinde

Aktiflik

aranan

Referans

Beceri

46

22,3

özellik
Diksiyon-

33

Muhasebe

öğrencisinin

işlemleri

yaptığı

Evrak

işler

getir- götür

15,5

Ofisboy

Hitabet
Toplam

tasnifi

eğitimi

işlemleri
210

100

Toplam

3.3.3. İlişki Analizi
Tablo 5 incelendiğinde, Model 1’de “Beceri eğitimi ve Beceri Eğitimi
Öğrencisine Karşı Tutum” üzerinde en etkili boyut olarak, “Muhasebe Bilgisi”
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pozitif yönlü düşük ilişkili olarak (β= 0.16) saptanmıştır. Bununla birlikte,
determinasyon katsayısı (R2) = 0,19 olarak hesaplanmış olup, beceri eğitimi ve
beceri eğitimi öğrencisine karşı tutumun %19’unun muhasebe bilgisi boyutları
tarafından açıklandığı söylenebilir. Buna göre muhasebe meslek mensuplarının
beceri eğitimi ve beceri eğitimi öğrencisine karşı tutumunda muhasebe bilgisinin
etkisinin olduğu ifade edilebilir.
Tablo 5 Model 2’de ise “Muhasebe Bilgisi” nin, “Muhasebeciliğin
Geleceği” üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak için yine bir regresyon analizi
yapılmış ve aralarındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,01).
Model 2’deki analiz sonucuna göre muhasebeciliğin geleceği üzerindeki en etkili
boyut pozitif yönlü, orta düzeyde bir ilişkisi olan (β= 0.42) “Muhasebe Bilgisi”
dir. Buna ek olarak, determinasyon katsayısı (R2) = 0,23 olarak bulunmuş olup,
“Muhasebeciliğin Geleceği” nin %23’ünün “Muhasebe Bilgisi” tarafından
açıklandığı söylenebilir. Buna göre muhasebeciliğin geleceği üzerinde muhasebe
bilgisinin etkisi vardır.
Tablo 5: Regresyon Analizi Sonuçları
Model 1

B

SE

Constant

2,451

0.246

β

Muhasebe Bilgisi

0.10

0.042

Beceri Eğitimi Süreci

0.14

0.06

t

Sig.

10,101

0.00**

0.16

,242

0.809

-0.21

6,528

0.00**

R= 0.449 R2 = 0.202 adjusted R2 = 0.194 standard error = 0.55 Bağımlı Değişken: Beceri Eğitimi
Ve Beceri Eğitimi Öğrencisine Karşı Tutum *p<0.05 **p<0.01 level
Model 2

B

SE

Constant

1,039

0.395

β

Muhasebe Bilgisi

0.445

0.069

Beceri Eğitimi Süreci

0.188

0.102

t

Sig.

2,633

0.009*

0.426

6,446

0.00**

0.122

-1,850

0.066

R= 0.489 R2 = 0.239 adjusted R2 = 0.232 standard error = 0.89 Bağımlı Değişken: Muhasebeciliğin
Geleceği *p<0.05 **p<0.01 level

Tablo 6 incelendiğinde “Muhasebe Bilgisi” ile “Beceri Eğitimi Süreci”
arasında istatistiki olarak anlamlı, pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki olduğu
sonucu ortaya çıkmıştır (r=0,405; p<0,01). Yani, muhasebe bilgisi arttıkça beceri
eğitimi sürecinin daha verimli geçeceği söylenebilir.
Ayrıca “Muhasebe Bilgisi” ile “Muhasebeciliğin Geleceği” arasında
istatistiki olarak anlamlı, pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki olduğu sonucu
ortaya çıkmıştır (r=0,476; p<0,01). Yani, muhasebe bilgisi arttıkça beceri eğitimi
öğrencilerinin muhasebe alanında gelecek sahibi olabileceği söylenebilir.
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Son olarak, “Beceri Eğitimi Süreci” ile “Muhasebeciliğin Geleceği”
arasında istatistiki olarak anlamlı, pozitif yönlü düşük düzeyde bir ilişki olduğu
sonucu ortaya çıkmıştır (r=0,295; p<0,01). Yani, beceri eğitimi süreci
iyileştiğinde beceri eğitimi öğrencilerinin muhasebe alanında gelecek sahibi
olabileceği söylenebilir.
Tablo 6: Korelasyon Analizi Sonuçları
Boyutlar

Ort.

Std. Sapma

1

2

3

4

1.Muhasebe Bilgisi
2.Beceri Eğitimi Süreci
3.Muhasebeciliğin Geleceği
4.Beceri Eğitimi ve Beceri Eğitimi
Öğrencilerine Karşı Tutum

3,55
4,12
3,39
4,16

,97
,66
1,02
0,61

1
,405**
,476**
,196

1
,295**
-,015

1
,186**

1

3.3.4. Farklılık Analizleri
Muhasebe meslek mensuplarının demografik özelliklerine göre
işletmelerde beceri eğitimine bakış açısında bir fark olup olmadığını belirlemek
amacıyla t testi ve ANOVA testi yapılmıştır. Tablo 7’ de sonuçları verilen bu
testlere göre, sadece medeni durum ve cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark
bulunmuştur. Yaş, eğitim durumu, meslek unvanı ve kıdeme göre anlamlı ve
açıklanabilir bir farklılık görülmemektedir.
Bu farkta yapılan Post Hoc testi sonuçlarına göre, Muhasebe Bilgisi için
Evli Bayan ve Bekar Bayanların ortalamalarının farklılığından, Beceri Eğitimi
Süreci için, Bekar Erkek ve Evli Bayanların ortalamalarının farklılığından ve
Beceri Eğitimi ve Beceri Eğitimi Öğrencilerine Karşı Tutum için, Evli Bayan ve
Bekar Bayanların ortalamalarının farklılığından meydana geldiği söylenebilir.
Tablo 7: ANOVA Sonuçları
Kareler
Toplamı
8,601

Serbestlik
Derecesi (df)
3

F

Anlamlılık

3,075

,029

Muhasebe Bilgisi

Gruplar Arası

Beceri Eğitimi süreci

Gruplar İçi
Toplam
Gruplar Arası

192,057
200,658
4,326

206
209
3

3,354

,020

Gruplar İçi
Toplam
Gruplar Arası

88,575
92,901
3,142

206
209
3

1,002

,393

Gruplar İçi
Toplam
Gruplar Arası

215,283
218,425
3,860

206
209
3

3,537

,016

Muhasebeciliğin
Geleceği
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Beceri Eğitimi ve
Beceri Eğitimi
Öğrencilerine Karşı
Tutum
*p< ,05

Gruplar İçi
Toplam

74,931
78,792

206
209

Muhasebe Bilgisi faktörü evli kadınlar ile bekâr kadınlar arasında anlamlı
bir farklılık göstermektedir (p= 0,029<0,05). Bekâr erkekler ile evli kadınların
staj sürecine yönelik düşünceleri istatistiki olarak anlamlı bir farklılık
göstermektedir (p= 0,020<0,05). Beceri Eğitimi ve Beceri Eğitimi Öğrencilerine
Karşı Tutum faktörü, evli kadınlar ile bekâr kadınlar anlamlı bir farklılık
göstermektedir (p= 0,016<0,05).
3.3.5. Doğrulayıcı Faktör Analizi
Faktörler ve faktör yüklerinin bulunması amacıyla yapılan doğrulayıcı
faktör analizi ile ölçeğin dört faktörlü yapısı doğrulanmıştır.

Şekil 1: Yapısal Eşitlik Modeli Faktörleri ve Faktör Yükleri
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Yapısal eşitlik modeli faktörleri ve faktör yükleri Şekil 2’ de yer
almaktadır.
Tablo 8. Doğrulayıcı faktör analizi için uyum indeksleri
χ

2

169,298

df

p

χ2/df

GFI

CFI

NFI

IFI

RMSEA

93

,000

1,82

,91

,91

,83

,92

,063

Tabloda verilen uyum indeksleri incelendiğinde tümü kabul edilebilir
sınırlar içerisindedir. Tablo 8’ deki toplam örneklem için hazırlanan modelin
uyum indeksleri incelendiğinde; χ2/ df değeri 3’ün aşağısında kaldığından kabul
edilebilir bir uyum sağlandığını, GFI değerinin 0,91 olması yine kabul edilebilir
bir uyumun sağlandığını, CFI değerinin 0,91 olması iyi bir uyumun sağlandığını
ve RMSEA değerinin 0,06 olması kabul edilebilir bir uyumun sağlandığını
göstermiştir. Sonuçta ortaya çıkan bu uyum indeksleri, modelin iyi bir uyuma
sahip bulunduğunu göstermektedir.
Tablo 9. Etki Analizi-Modelin Testi

Muhasebeciliğin

<--

Geleceği

Estimate

S.E.

C.R.

P

,497

,063

7,844

***

,414

,057

7,282

***

Bilgisi

Beceri Eğitimi ve
Beceri

Muhasebe

Eğitimi

Öğrencilerine

<--

Beceri
eğitimi
süreci

Karşı Tutum

Şekil 2: Etki Analizi Sonuçları
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Tablo 9’ daki Etki Analizi-Modelin Testi incelendiğinde muhasebe
bilgisinin muhasebeciliğin geleceğine etkisi istatistiki olarak anlamlıdır. Aynı
şekilde beceri eğitimi sürecinin, beceri eğitimi ve beceri eğitimi öğrencilerine
karşı tutum üzerindeki etkisi istatistiki olarak anlamlıdır. Şekil 3’ teki etki analizi
sonuçlarına göre Muhasebe Bilgisinin Muhasebeciliğin Geleceği üzerinde, Beceri
Eğitimi Sürecinin, Beceri Eğitimi ve Beceri Eğitimi Öğrencilerine Karşı Tutum
üzerinde etkisi bulunmaktadır. Aşağıda verilen uyum indeksleri de istatistiki
olarak modelin doğrulunu test etmektedir ve Tablo 10’ da yer alan sonuçlar kabul
edilebilir sınırlar içerisindedir.
Tablo 10: Yol Analizi İçin Uyum İndeksleri
χ2

df

p

χ2/df

GFI

CFI

NFI

IFI

RMSEA

4,285

3

,232

1,428

,99

,99

,97

,99

,045

Tablo 10’ daki toplam örneklem için modelin uyum indeksleri
incelendiğinde; χ 2 / df değeri 3’ün altında olduğu için iyi bir uyum olduğunu,
GFI değerinin 0,99 olması yine iyi bir uyumun olduğunu, CFI değerinin 0,99
olması iyi bir uyumun olduğunu ve RMSEA değerinin 0,045 olması iyi bir
uyumun olduğunu göstermiştir. Elde edilen sonuçlar modelin iyi bir uyuma sahip
olduğunu ortaya koymuştur.
Araştırma kapsamında oluşturulan hipotezlerin kabul/ret durumu Tablo
11’ de verilmiştir.
Tablo 11. Hipotezlerin Kabul veya Ret Durumu
Hipotez

Durum

H1

Beceri eğitimi sürecinin olumlu olarak geçmesi beceri eğitimi
öğrencilerinin muhasebe bilgisini pozitif olarak etkilemektedir.

H2

Beceri eğitimi sürecinin olumlu olarak geçmesi muhasebe
meslek mensuplarının beceri eğitimi ve beceri eğitimi
öğrencilerine karşı tutumunu pozitif olarak etkilemektedir.

Kabul

H3

Beceri eğitimi öğrencilerinin muhasebe bilgisinin artması,
muhasebe meslek mensuplarının muhasebeciliğin geleceği ile
ilgili algısını pozitif yönde etkilemektedir.

Kabul

H4

Beceri eğitimi sürecinin olumlu olması muhasebe meslek
mensuplarının muhasebeciliğin geleceği ile ilgili algılarını
pozitif yönde etkilemektedir.

Kabul
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H5

Öğrencilerin muhasebeye ilişkin temel becerileri okullarında
edinmiş olmaları muhasebe meslek mensuplarının beceri
eğitimine ve beceri eğitimi öğrencilerine olan tutumunu pozitif
yönde etkilemektedir.

Kabul

Yapılan analizler sonucunda çalışma kapsamında oluşturulan hipotezlerin
tamamı kabul edilmiştir. Buradan hareketle, beceri eğitimi sürecini iyi
değerlendirebilen öğrenciler açısından, meslek mensubunun kendisi ile ilgili
tutumunu iyileştireceği, muhasebecilik kariyerlerinde iyi bir gelecek sağlayacağı
ve muhasebe bilgisinin artacağı, öğrencilerin muhasebe bilgisinin artması ise
muhasebeciliğin geleceği ile ilgili meslek mensuplarının algılarını
iyileştireceğini, muhasebe temel becerilerini okullarında edinmiş öğrencilere
meslek mensuplarının tutumunu da olumlu yönde etkileyeceği söylenebilir.
Sonuç ve Öneriler
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde beceri eğitimi uygulaması
öğrencilerin iş ortamını tanımaları bakımından faydalı olmakta ve iş bulmalarına
katkı sağlamaktadır. Bununla beraber, meslek mensupları öğrencilerin
sorunlarıyla ilgilenmekte ve öğrencilere yardımcı olmaktadırlar. Ayrıca meslek
mensupları ile koordinatör öğretmenler arasındaki uyum da eğitimin kalitesini
artıran bir unsurdur. Yurtiçinde yapılan çalışmalar incelendiğinde beceri eğitimi
ile ilgili olarak meslek mensupları ile yapılmış az sayıda çalışmanın bulunduğu
söylenebilir.
Elde edilen bulgular, neticesinde araştırmadan elde edilen sonuçlar şöyle
sıralanabilir:
• Beceri eğitimi sürecinin olumlu geçmesi; beceri eğitimi öğrencilerinin
muhasebe bilgisini, meslek mensuplarının öğrencilere karşı tutumunu ve
muhasebeciliğin geleceği ile ilgili algılarını pozitif yönde etkilemektedir.
• Öğrencilerin muhasebe bilgisinin artması, meslek mensuplarının
muhasebeciliğin geleceği ile ilgili algısını pozitif yönde etkilemektedir.
• Öğrencilerin muhasebe temel becerilerini kendi okullarında edinmiş
olmaları, muhasebe meslek mensuplarının beceri eğitimine ve öğrencilere karşı
tutumunu pozitif yönde etkilemektedir.
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• “Muhasebe Bilgisi” ile “Beceri Eğitimi Süreci” arasında ve “Muhasebe
Bilgisi” ile “Muhasebeciliğin Geleceği” arasında istatistiki olarak anlamlı, pozitif
yönlü orta düzeyde bir ilişki olduğu, “Beceri Eğitimi Süreci” ile “Muhasebeciliğin
Geleceği” arasında ise istatistiki olarak anlamlı, pozitif yönlü düşük düzeyde bir
ilişki olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan yola çıkarak, muhasebe
bilgisi arttıkça beceri eğitimi sürecinin daha verimli geçeceği, muhasebe bilgisi
arttıkça öğrencilerin muhasebe alanında gelecek sahibi olabileceği, beceri eğitimi
süreci iyileştiğinde beceri eğitimi öğrencilerinin muhasebe alanında gelecek
sahibi olabileceği söylenebilir.
• Muhasebe meslek mensuplarının öğrencilerin beceri eğitimi öncesi temel
muhasebe bilgilerini okullarında öğrendiklerine dair, okullarında gördükleri
teorik bilgiyi beceri eğitimi sırasında uyguladıklarına dair ve muhasebenin genel
işleyişine hâkim olduklarına dair görüşler medeni duruma göre istatistiki olarak
anlamlı bir farklılık göstermektedir.
• Muhasebe meslek mensuplarının öğrenci sözleşmesindeki hak,
yükümlülük ve sorumluluklarını bilmeleri, öğrencilerin beceri eğitiminde devamdevamsızlığa dikkat etmeleri, öğrencilerin işyeri ortamına rahatlıkla uyum
sağlayabilmeleri, öğrencinin iş ortamına katkılarından memnuniyetleri, beceri
eğitimi süresinin yeterliliği ve öğrencilerin beceri dosyası tutmaları ile ilgili
düşünceler bekâr erkekler ile evli kadınların istatistiki olarak anlamlı bir farklılık
göstermektedir.
• Muhasebe meslek mensuplarının beceri eğitimi öğrencisi çalıştırmaya
devam etme konusundaki, TÜRMOB ile MEB'in muhasebe eğitiminde ortaklaşa
hareket etmesi, beceri eğitiminin öğrencinin bundan sonraki hayatına sağladığı
katkı ve beceri eğitimi alan öğrencileri istemeleri halinde sürekli istihdam etme
ile ilgili fikirler, evli kadınlar ile bekâr kadınlar anlamlı bir farklılık
göstermektedir.
• Muhasebe meslek mensuplarının büyük oranda hemen hemen her dönem
beceri eğitimi öğrencisi çalıştırdıkları ve çalıştırma isteğinde olduğu görülmüştür.
Sürdürülebilirlik açısından muhasebe eğitiminde nitelik yakalandığında iyi bir
beceri eğitimi sürecinin iyi bir muhasebe meslek elamanı yetiştireceği
değerlendirilmektedir.
Ortaya çıkarılan diğer sonuçlar ise şunlardır:
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• Muhasebe meslek mensuplarının ortaöğretim beceri eğimi öğrencilerinde
aradıkları özelliklerin çok boyutlu olduğu görülmektedir. Tek başına ders
başarısının yeterli olmadığı, bunun yanında öğrencinin sosyal ilişkilerinin güçlü
ve aktif olması, diksiyon ve hitabetinin düzgün olması, iletişim becerisinin yüksek
olması, öğretmenleri veya tavsiye eden kişilerin görüşlerinin önemli olduğu
kanısına ulaşılmıştır. Çok yönlü gelişen öğrencilerin hem mesleğinde başarılı
olacağı, hem de ülke ekonomisine sunacağı katkının artacağı beklenmektedir.
• Muhasebe programı kullanmadan, veri girişi yapmadan, raporlama
almadan muhasebe beceri eğitimini tamamlayan bir öğrencinin sektöre nitelikli
ara eleman olarak sunulmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.
Muhasebe meslek mensuplarının öğrencilere kullandıkları muhasebe paket
programının şifre veya oturum açma yetkisi vermemesi üzerinde durulması
gereken diğer bir husus olup, bu durumun araştırmacılar tarafından yeni bir
araştırma konusu yapılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
• Bürolarda öğrencilerin muhasebe işlemlerinden çok az muhasebe dışı
işlemler yaptırıldığı sonucu da çıkarılmaktadır. Bu durum Demir (2015)’in
araştırma sonucu ile örtüşmektedir. Ortaöğretimdeki muhasebe beceri eğitiminde
acilen çözüm bulunması gereken noktasının bu sonuç olduğu
değerlendirilmektedir. Öğrencilere beceri eğitimi sırasında muhasebe iş ve
işlemleri yaptırılmamasının nedenlerinin ve işletmedeki usta öğreticiler
tarafından öğrencilere muhasebe ile ilgili sorumluluk verilmemesinin
sebeplerinin araştırılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.
• Okullarda muhasebe eğitiminde kullanılan ders kitapları veya modül
içeriklerinin güncelliğini yitirdiğini, uygulamaya katkısının olmadığını ve
müfredatın meslek odaları ile birlikte ihtiyaçlara cevap verir nitelikte
hazırlanması konusunda muhasebe meslek mensuplarının fikir birliğine vardıkları
sonucuna ulaşılmıştır.
Özel sektörün, kamu sektörünün ve muhasebe meslek mensuplarının
nitelikli muhasebe ara elamanına olan ihtiyacı devam ettiği sürece mesleki eğitim
ile ilgili tüm tarafların planlı ve organize bir şekilde araştırma yapmaları, proje
üretmeleri, sorunlara çözüm yolları bulmaları, eksiklikleri yerinde tespit edip acil
çözüm üretmeleri, denetim ve rehberlik mekanizmalarını çalıştırmalarının gerekli
olduğu değerlendirilmektedir.
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Öz
Personel değerlendirme, personel yönetiminin temel unsurlarından biridir
ve kamu yönetimindeki değişim ve dönüşümlerle birlikte yeniden
şekillenmektedir. Türkiye’de 2011 yılına kadar sicil sistemi uygulanmış, 2011 yılı
itibariyle sicil sisteminden performans değerlendirme sistemine geçiş için adım
atılmıştır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öncü kurumlardan biri
olmuştur. Öğretmenlere yönelik performans değerlendirmelerinin bir kısmı yargı
kararları sonucunda iptal edilince uygulama bir süre durdurulmuş ve daha sonra
yeni bir değerlendirme modeli ortaya konmuştur. Yeni model 360 derece
performans değerlendirme esasına dayalıdır. 360 derece performans
değerlendirme sistemi ile değerlendirme sürecine öğrenci ve veliler de dahil
edilmiştir. Ancak düzenleme eğitim camiasından, sendikalardan ve sosyal
medyadan gelen tepkilerle karşılaşmıştır. Bu doğrultuda araştırmanın amacı,
sicil sisteminden performans değerlendirme sistemine geçişe neden ihtiyaç
duyulduğu, performans değerlendirme sisteminin sicil sisteminden farklı bir
uygulama getirip getirmediği, performans değerlendirmesinin öğretmenleri nasıl
etkilediğini incelemektir. Çalışmada belge analizi ve yarı yapılandırılmış
görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, İzmir ili ile sınırlandırılmıştır ve Milli
Eğitim Bakanlığı özelinde yürütülmüştür. Araştırma güncel gelişmeleri içermesi
ve sendikaları kapsaması bakımından önemlidir. Araştırma sonucunda elde
edilen verilere göre, öğretmenler çoğunlukla performans değerlendirmesi
1
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hakkında olumsuz görüş taşımaktadır. Performans değerlendirme sistemi, sicil
sisteminden önemli bir fark yaratmamıştır. Uygulandığı biçimiyle performans
değerlendirme sistemi, sicil sisteminin gerisinde kalmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Öğretmen, Performans Değerlendirme,
Personel Değerlendirme, Sicil.
AN EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF CIVIL SERVANTS IN
TURKEY: THE CASE OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
Abstract
Staff evaluation, which reshapes with changes and transformations in
public administration, is one of the basic elements of personnel management.
Registration system had been used as to 2011, after that steps have been taken to
transition to performance evaluation system. In this regard, the Ministry of
Education has been one of the leading institutions. When some of the performance
evaluations of teachers were cancelled by judicial decisions, the application
process was stopped for a while and a new evaluation model was introduced. This
model was based on 360-degree performance evaluation, which included students
and parents in the process. However, the regulation faced reactions from the
educational community, trade unions and social media. The aim of this research
is to facilitate the shift from registration system to performance evaluation system
where it is needed. This transformation applied in the Performance evaluation of
teachers affects. The document analysis and semi-structured interview method
were used in the study. The research was restricted to the province of İzmir and
conducted in the Ministry of National Education. The findings of this research
are significant in current developments and trade unions. According to the data
obtained as a result of the research, teachers mostly shared negative views on
teacher performance evaluation. The performance evaluation system did not
make a significant difference from the registry system. The performance
evaluation system as applied lagged behind the registry system.
Keywords: Education, Teacher, Performance Evaluation, Personel
Evaluation, Registry.
Giriş
Ekonomik, sosyal, siyasal, teknolojik ve kültürel gelişmeler devlet yapı ve
işleyişinde değişim ve dönüşümlere yol açmaktadır. Bu değişim ve dönüşümler
kamu yönetimini de etkilemektedir. Kamu yönetimi değiştikçe kamu personel
rejimi de değişmektedir. Kamu personel rejimi içerisinde önemli bir yere sahip
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olan personel değerlendirme sistemi de bu süreçten etkilenmiş ve yeni bir
değerlendirme modeli arayışına girilmiştir.
Fordist sistemden post-fordist sisteme geçişle, özellikle 1980 sonrası kamu
yönetimi yapı ve işleyişinde ciddi değişikliklere yol açan ve piyasa modeline ve
kamuda özel sektör yönetim tekniklerinin kullanılmasına dayalı olan reformlar;
devletin yapısını, fonksiyonlarını, kamu kurumlarının işleyişi ve yapılanmasını
büyük oranda etkilemiştir (Coşkun, 2004: 153; Eryılmaz, 2010: 15; Güler, 2003:
8-9; Şener, 2013: 565). Bu çerçevede personel rejimi ve bunun içinde yer alan
kamu personelinin performanslarının değerlendirilmesiyle ilgili düzenlemeler
önemli hale gelmiştir.
Bu çalışma yaşanan değişimi karşılaştırmalı bir şekilde çözümlemeyi
amaçlamaktadır. Bu bağlamda 2011 yılında kaldırılan sicil sistemi ve üzerinde
çalışmalara devam edilen performans değerlendirme sistemi temel inceleme
konusudur. Performans değerlendirmeye geçişte öncü kurumlardan biri olan Milli
Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) değerlendirme politikaları üzerinden kurgulanan
çalışmada, MEB’in performans değerlendirme ile ilgili çalışmaları ve bununla
ilgili eğitim paydaşlarının görüşleri kullanılmıştır.
2018 yılı verilerine göre Türkiye’de toplam kamu personeli sayısı
3.390.738’dir. Bunun yaklaşık 2.5 milyonunu memurlar oluşturmaktadır. Toplam
öğretmen sayısı 1.030.130’dur (DPT, 2019; MEB, 2019). Görüleceği üzere
öğretmenler, memur kesimi içinde önemli bir paya sahiptir. Bu önem eğitim
camiasının diğer unsurlarını da göz önünde bulundurunca daha da artmaktadır.
Öğretmenin sorumlu olduğu öğrenciler, bu öğrencilerin velileri ve sendikalar
sürecin parçalarıdır. Dolayısıyla bu konu oldukça geniş bir kesime hitap
etmektedir.
Araştırma güncel gelişmeleri içermesi ve sendikaları kapsaması
bakımından önemlidir. Konuyla ilgili diğer çalışmalar süreç içerisinde (uygulama
aşamasında) performans değerlendirmeyi incelerken (Altun ve Memişoğlu, 2008;
Aslanargun ve Göksoy, 2013; Balkar ve Şahin, 2010; Demirtaş, 2005; Ernalbant,
2014; Falak, 2017; Kayıkçı ve Şarlak, 2013; Konan ve Yılmaz, 2019; Tunç vd.,
2013) bu çalışma uygulama aşamasının yanında, süreç tamamlandıktan sonraki
gelişmeleri de içermektedir. Diğer taraftan öğretmenlerin performans
değerlendirmesi konusu çoğunlukla eğitim bilimciler tarafından çalışılmıştır.
Personel rejiminin kamu yönetiminin önemli konularından birisi olması nedeniyle
konunun bu perspektiften değerlendirilmesi yaklaşım açısından önemlidir.
Yapılan bu çalışmalarda genelinde anket yöntemine başvurulduğu görülmektedir.
Bu çalışmanın özgünlüğü ise diğer araştırmalardan farklı olarak görüşme tekniği
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kullanılması ve görüşmelere sendikaların dâhil edilmesidir. Eğitim kolunda
faaliyet gösteren, en çok üyeye sahip üç sendikanın temsilcileri ile görüşülmüştür.
Bu kapsamda çalışma üç bölüm olarak kurgulanmıştır. Birinci bölümünde
personel değerlendirme genel olarak ele alınacaktır. İkinci bölümde, Türkiye’deki
personel değerlendirme sisteminde yaşanan değişimler ve getirilmek istenen yeni
sistemin özellikleri incelenmektedir. Son bölümde performans değerlendirme ile
ilgili yarı yapılandırılmış mülakatlar ile elde edilen öğretmen, yönetici ve sendika
görüşleri analiz edilecektir.
1. Genel Olarak Personel Değerlendirme
Personel değerlendirme “personelin işteki başarı düzeyinin belirlenmesi
amacıyla gerçekleştirilen ve çoklukla, işgörene, önceden belirlenmiş ve
tanımlanmış birtakım faktörlere göre pekiyi, iyi, orta, zayıf gibi sıfatlar ya da
rakamsal puanlar takdir edilerek yapılan işlem” olarak ifade edilmektedir
(Bozkurt vd, 1998: 204). Performans değerlendirme, örgüt içinde işgörenleri
kendi potansiyellerinin farkına varmalarını sağlayarak, örgütlerden ve
işgörenlerden daha etkin sonuçlar almak için hedef belirleme, değerlendirme,
geribildirim, ödüllendirme aşamalarından oluşan sistematik bir yönetim aracı
olan performans yönetiminin en önemli boyutudur (Helvacı, 2002: 155).
Personel değerlendirme sistemi isimleri farklılık gösterse de (örneğin, sicil
sistemi, performans sistemi…vb) her zaman mevcuttur. Performans
değerlendirme ise özellikle 1980 sonrası postfordist personel rejiminin
değerlendirme biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır (Aslan, 2005: 35-155).
Ancak “performans değerlemesi”, “başarı değerlemesi”, “personelin çalışmasının
değerlemesi” ve “personel değerlemesi” kavramlarının eş anlamlı olarak
kullanıldığı görülmektedir (Geylan, 1995: 140).
Hedeflere ne derece ulaşıldığının kontrol edilmesi, eğitim ihtiyacının
belirlenmesi, gerekli eğitim programlarının düzenlenmesi, insan kaynağının daha
etkin ve verimli kullanılması, iş başarısını görme ve böylece iş tatmini sağlama,
ücret yönetimi için gerekli verileri sağlama ve işten ayrılacak kişilerin
belirlenmesi gibi birçok konuda personel değerlendirme sonuçları önemli rol
oynamaktadır (Fındıkçı, 2002: 300-301; Tyson ve York, 1989: 142).
Personel değerlendirmenin yukarıda belirtilen avantajlarının yanında bazı
dezavantajları da bulunmaktadır. Değerlendirmeyi yapanın ve değerlendirme
yapılanın insan olması ve insanın karmaşık doğasının kişiden kişiye farklılıklar
göstermesi değerlendirmeyi güçleştirmektedir. Özellikle de değerlendirme
unsurlarının soyut kriterlere dayanması, zor olan süreci daha da zorlaştırmaktadır.
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Mevcut personel değerlendirme yöntemlerinin içinde barındırdığı
problemler, uygulamadan kaynaklanan sorunlar ya da geleneksel yöntemlerin
dönemin ihtiyaçlarına artık cevap veremiyor olması gibi nedenler yeni bir
değerlendirme sistemini gerekli kılmıştır. Bu gereklilik doğrultusunda yeni bir
model olarak 360 derece performans değerlendirme (çoklu veri kaynağına göre
değerlendirme) sistemi öne çıkmıştır.
360 derece performans değerlendirme; kısaca kişinin kendini
değerlendirmesinin yanında, astları, üstleri, eşitleri ve müşterileri tarafından
performansına ilişkin bilgi aldığı süreç olarak tanımlanabilir. Personel
performansının çok taraflı değerlendirici tarafından incelenmesi nedeniyle
performans değerlendirmesinin daha geçerli ve güvenilir olacağı beklenmektedir
(Canıtez ve Solmuş, 2000: 112; Uyargil, 2008: 43; Woods, 1997: 202-203). 360
derece performans değerlendirme sisteminde paydaşlar Tablo 1’de
gösterilmektedir:
Tablo 1: Değerlendirme Sisteminde Paydaşlar

270° DEĞERLENDİRME

360° DEĞERLENDİRME
YÖNETİCİ

YÖNETİCİ
EŞ DEĞER
KENDİSİ

ALT/DİĞE
R

90° DEĞERLENDİRME

180° DEĞERLENDİRME
YÖNETİCİ
KENDİSİ

YÖNET…

2. Türkiye’de Personel Değerlendirme Sistemi
Türkiye’de personel değerlendirmeyi üç ayrı döneme ayırmak
mümkündür. Sicil değerlendirme düzeninin temelleri liberal dönemde atılmış,
fordist dönemde devam etmiştir. Post-fordist dönemde ise performans
değerlendirme sistemi gündeme gelmiştir. Araştırma kapsamında esas olarak ele
alınan kısım, fordist dönemden post-fordist döneme geçiştir. Bu nedenle aşağıda,
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özellikle fordist dönemin sicil sistemi ve post-fordist dönemin performans
değerlendirme sistemine yer verilmiştir.
2.1. Sicil Sistemi
Türk Dil Kurumu (TDK)’da sicil üç farklı şekilde tanımlanmaktadır.
Bunlar, “1. Resmi belgelerin kaydedildiği kütük, 2. Görevlilerin meslek
yaşamlarındaki çalışma durumları, 3. Görevlilerin meslek yaşamlarındaki çalışma
durumlarının işlendiği dosya” şeklindedir (TDK, 2019).
Sicil, Osmanlı döneminde de var olan bir uygulamadır. Osmanlı Devlet
yapısında görev yapan “memurların, görevde bulundukları süre içerisindeki
hallerinin, özel veya memuriyetle ilgili durumlarının kaydolunduğu sicil-i ahval
defterleri” bulunmaktadır. Bu uygulama 1879 yılına dayanmaktadır (Aslan, 2005:
236; Gazel, 2007: 204). 1800’lerde kurulmaya başlanan sicil sistemi,
cumhuriyetin kurulmasından sonra da varlığını korumuştur. Başka bir ifadeyle,
liberal dönemde başlayan sicil uygulaması fordist dönemde büyük ölçüde
korunarak devam etmiştir.
Modern Türkiye Cumhuriyeti’nde, 1986’da, 657 sayılı DMK’nın
öngördüğü Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği ile değerlendirmenin esasları
belirlenmiş ve eski uygulamalara son verilmiştir (Canman, 1993: 84; Tortop,
1994: 144). 1986 yönetmeliği ile öngörülen değerlendirme sistemi, yükseltilmesi
gereken devlet memurlarının ayırt edilmesi, emekliye ayırılması, hizmetle
ilişkisinin kesilmesi ve görev değiştirmede başlıca dayanak olmuştur (Canman,
1993: 84).
657 sayılı DMK’ya tabi olan devlet memurlarının performans
değerlendirmesi sicil amirleri tarafından yapılmaktadır. Gizli sicil raporuna göre
denetimin esasları ilgili yönetmelikte belirtilmiştir. Öğretmenler, bu kanunun
birinci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren devlet memurlarıdır. Bu
nedenle gizli sicil raporu ile değerlendirilmekteydiler.
2.1.1. Sicil Sisteminin İlkeleri
Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği’ne göre sicil sistemi beş temel ilkeden
oluşmaktadır.
1. Sicil yıllıktır (md.12).
2. Sicil verme yetkisi amir(ler)e aittir. Her personel kendisine en yakın
yöneticiden başlayarak yukarıya doğru (varsa) üç amir tarafından değerlendirilir
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(md.13, md.16). Birinci ve ikinci sicil amirlerinin verdikleri notlar arasında 10 ya
da daha fazla fark olması halinde varsa üçüncü sicil amirinin değerlendirmesi esas
alınır (md.20).
Memurların sicil amirleri, memurların mesleki yeterliliğinin
belirlenmesini sağlayan soruları not ile, kişilik ile ilgili konuları
mütalaa yoluyla değerlendirerek sicil raporlarını doldurur.
İlköğretim okulu öğretmenlerinin birinci sicil amiri okul müdürü,
ikinci sicil amiri ilköğretim müfettişi, üçüncü sicil amiri merkez ilçede
ilgili il milli eğitim müdür yardımcısı (yoksa şube müdürü), diğer
ilçelerde ilçe milli eğitim müdürüdür (Eğitimi Araştırma ve
Geliştirme Dairesi Başkanlığı [EARGED], 2001: 49).
3. Puanlama usulü esastır (60-75 arası orta, 76-89 iyi, 90-100 arası çok iyi
biçimindedir. 59 ve altında not alanlar olumsuz sicil almış sayılmaktadır) (md.16).
4. Sicil gizlidir. (4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ile birlikte gizlilik ilkesi
değerlendirilen açısından kaldırılmıştır).
5- İki yıl üst üste olumsuz sicil alan memur bir başka amirin emrine verilir.
Bu durumda da olumsuz sicil alırsa memuriyetle ilişiği kesilir (md. 24).
2.1.2. Sicil Değerlendirmesinin Niteliği ve Değerlendirme Ölçütleri
Devlet memurları “Devlet Memuru Sicil Raporu”nda yer alan aşağıdaki 11
kıstasa göre değerlendirilmekteydi. Bunlar (Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği):
1) Sorumluluk duygusu,
2) İş heyecanı, işe bağlılığı,
3) Meslek bilgisi, yazılı ve sözlü ifade kabiliyeti, kendini yenileme gayret
4) İntizam ve gayreti,
5) İşbirliği yapma ve değişen şartlara, görevlere uymada gösterdiği başarı,
6) Tarafsızlığı,
7) Amirlerine, mesai arkadaşlarına, iş sahiplerine karşı tutum ve davranışı
8) İnsan haklarına saygısı,
9) Disipline riayeti,
10) Görevini yerine getirmede çalışkanlığı, kabiliyeti ve verimliliği,
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11) Yurtdışı görevlerde temsil yeteneği, mesleki ehliyeti ve yabancı dil
bilgisidir.
Değerlendirme ölçütlerinden anlaşılacağı üzere, değerlendirmede daha çok
memurun kişiliği ve mesleki yeterliliği temel alınmaktadır. Sicil formu örneği
incelendiğinde, başarı değerlendirmesine ilişkin sorular işindeki başarısından çok
personelin işyerindeki düzen ve iş arkadaşlarıyla uyumu ile üstün verdiği emirlere
riayeti gibi “kişilik” özelliklerini değerlendirmektedir. Mesleki yeterlilik kriteri
ile başarı ölçülmek istenmektedir (Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği). Ancak
bu durum uygulamada başarılamamaktadır. Başarı ve amaçları gerçekleştirme
derecesini ölçmemektedir (Ekinci, 2008: 182).
MEB, 2001 yılında hazırlattığı “Öğretmenlerin Performans Değerlendirme
Modeli ve Sicil Raporları” adlı çalışmada sicil sistemine ve müfettiş
değerlendirmesine eleştiriler getirerek çoklu veri kaynağına dayalı performans
değerlendirmesi modelini ortaya koymuştur. Bu raporda sicil sistemine eleştiriler
getirilerek sicilin gizli oluşu, subjektifliği, geliştirici olmayışı üzerinde
durulmaktadır.
Sicil raporu ile değerlendirilen öğretmenler raporun sonucundan
habersizdir. Yalnızca 6 yıllık ortalaması 90’ın üzerinde olanlar ile 60 puanın
altında olanlar haberdar olmaktadır. Bu da memurların yetersiz bulunduğu
konularda kendisini yetiştirmesi, hatalarını ve eksikliklerini gidermesine imkan
vermemektedir (EARGED, 2001: 50).
2.2. Performans Değerlendirme Sistemi
Özellikle “gizliliği” ve değerlendirmedeki “objektifliği” eleştirilen sicil
sistemi yerine daha objektif bir personel değerlendirme sisteminin kamu yönetimi
ve eğitim yönetiminde uygulanması gerektiği son dönemlerin gündeminde yer
alan bir konudur (Kayıkçı ve Şarlak, 2013: 28; Konan ve Yılmaz, 2018: 151). Bu
doğrultuda 2000’li yıllardan itibaren hazırlıkları süren çalışmaların sonucunda
2011 yılında sicil sisteminden performans değerlendirmesi sistemine geçiş için
adım atılmıştır.
Bunda Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planıyla (2001-2005) birlikte
başlayan kamu yönetiminde performans değerlendirmeye geçme çalışmalarının
payı büyüktür. Buna göre, “eğitim kurumlarının başarı değerlendirmesi için
toplam kalite yönetimini de dikkate alan performans ölçümüne dayalı bir model
geliştirilecektir (Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, md.683). Bu doğrultuda
kamu yönetiminde yasal düzenlemeler hızlandırılmıştır.
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“Öğretmen Performans Değerlendirme Modeli ve Sicil Raporları”
hazırlanmıştır. Bu çalışmanın sonunda ilköğretim okullarında görev yapan
öğretmenler için “öğretmen performans değerlendirme modeline” yer verilmiştir.
Bu değerlendirme modelinde, çoklu veri kaynaklarına göre öğretmenlerin
performansının değerlendirilmesi temel dayanaktır (EARGED, 2001). MEB aynı
doğrultuda çalışmalarını sürdürerek 2002 yılında “Okulda Performans Yönetimi”
taslağını hazırlamıştır (EARGED, 2002).
14.10.2005 tarihli Kamu Personel Kanunu Tasarı Taslağı’nda “Personel ve
Başarı Değerlendirmesi” sicil sistemi yerine önerilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı
da kamu yönetiminin diğer alanlarına paralel olarak performans değerlendirme
çalışmalarını hızlandırmış ve pilot çalışmalara başlamıştır (Kayıkçı ve Şarlak,
2013: 29).
Bu çalışmaların akabinde MEB 2006 yılında “Performans Değerlendirme
Yöntemi Modeli” yayımlamıştır. MEB öğretmenlerin performansının
değerlendirmesinde çoklu veri kaynağına dayalı “performans değerlendirme
modelini” benimsemiştir. Buna göre, öğretmenlerin değerlendirilmesinde
değerlendirilenin kendisi, üstleri, çalışma arkadaşları ve denetim grubu veri
kaynağını oluşturmaktadır (Altun ve Memişoğlu, 2008: 8).
2011’de yapılan düzenleme ile 657 sayılı Kanunda yer alan sicile ilişkin
maddeler mülga edilerek sicil uygulaması kaldırılmıştır. Ardından Devlet
Memurları Sicil Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yine 657 sayılı DMK’nın
122. maddesinin son fıkrasında “kamu kurumları yürütmekte oldukları
hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı,
verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığı’nın uygun
görüşü alınarak, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir (DMK.m.122/4).”
ifadesine yer verilerek performans değerlendirme kamu kurumlarının isteklerine
bırakılmıştır.
Sicil sisteminin kaldırılmasının ardından devlet memurlarının genelini
kapsayan bir değerlendirme sistemi getirilmemiştir. Ancak yeni düzenlemenin
getirilmesinin ardından bazı bakanlıklar ve bazı köklü kurumlar kendi
bünyelerinde performans değerlendirme sistemini kurmaya başlamışlardır. Bu
kurumlardan biri de Milli Eğitim Bakanlığı’dır. MEB, 17 Nisan 2015 tarihinde
“MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ni yayımlamıştır. Bu
yönetmelik performans değerlendirme sistemini öngörmektedir.
İlgili Yönetmeliği’nin 54’üncü maddesinde “öğretmenlerin başarı,
verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere her ders yılı sonunda, görev yaptığı eğitim
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kurumunun müdürü tarafından değerlendirmesi yapılır” denilmek suretiyle
öğretmen performans değerlendirmesine yer verilmiştir.
2.2.1. Performans Değerlendirme Sisteminin İlkeleri ve Niteliği
Sicil sisteminde olduğu gibi performans değerlendirme sistemi de bazı
temel ilkeler üzerine inşa edilmiştir. Aşağıda performans değerlendirmeye ilişkin
mevzuatta yer alan düzenlemelere değinilmiştir.
Devlet Personel Başkanlığı’nın tüm kamu kurumlarını kapsayan bir
değerlendirme sistemi oluşturmak amacıyla “Kamu Personelinin Başarılarının
Değerlendirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik Taslağı” hazırlamıştır
(http://www.dpb.gov.tr). Yönetmelik taslağı ile yöneticiler dahil tüm memurlar
ve sözleşmeli personel için performans değerlendirmesi öngörülmektedir (md.7,
md.13).
Yönetmelik taslağı incelendiğinde başarı değerlendirme yani performans
değerlendirme sisteminin temel ilkeleri şunlardır (md.5);
a) Adalet ve nesnellik,
b) Saydamlık ve alenilik,
c) Belirlilik,
d) Katılımcılık ve uzlaşma,
e) Stratejik planlar ve ilgili mevzuat ile uyumluluk,
f) Ölçülebilirlik,
g) İşlevsellik ve çok yönlülük.
657 sayılı DMK’nın 3. maddesinde ise temel ilkeler olarak
“sınıflandırma”, “kariyer” ve “liyakat” ilkelerine yer verilmiştir. Taslakta kamu
personel yönetiminin temel ilkelerinde değişikliğe gidilerek yeni kamu
işletmeciliği anlayışının benimsendiği söylenebilir.
Düzenleme ile getirilen değişikliklerden bir diğeri personelin en yakın
“amirinin yanında iş arkadaşları, en yakın astları ve hizmetten faydalananlar”
tarafından değerlendirilmesidir (md.7). Amirlerce verilecek puanlar izleme
formuna dayanacaktır (md.17). Arka arkaya üç başarı değerlendirme döneminde
yüksek başarı puanı alan (A ve B düzeyinde) personelin bu durumu “görevde
yükselmelerinde, göreviyle ilgili kişisel gelişim imkânlarının desteklenmesinde,
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yer değiştirme uygulamalarında, yurt dışı görevlendirmelerde ve insan kaynakları
planlamasının diğer alanlarında” esas alınacaktır (md.27).
Düşük başarı puanı (C ve D düzeyinde) alan personelin eksikliklerinin
saptandığı alanlarda amir ile personel arasında görüşme yapılarak “gelişim
planlarının hazırlanması ve uygulanması” zorunludur (md.27). Arka arkaya üç
başarı değerlendirme döneminin en az ikisinde de başarı puanı düşük olan (D
düzeyinde) personele ilişkin “kurumlar görev veya görev yeri değişikliği” gibi
gerekli tedbirleri alır (md.27). Personelin hedef, görev ve yetkinliklerinin
değerlendirilmesi esastır (md.10)
Arap (2017: 8)’a göre bu tip bir değerlendirme sistemi, sicil sisteminden
farklılıklar içermekle birlikte, temel bir farklılık getirmemektedir. Bir başka
ifadeyle, sicil sisteminden vazgeçme nedenlerini ortadan kaldırmamaktadır.
17 Nisan 2015 tarihinde yayımlanan MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliği’nin getirdiği değerlendirme ölçütleri şunlardır:
• Eğitim ve öğretimi planlayabilme,
• Eğitim ve öğretim ortamlarını düzenleyebilme,
• İletişim becerilerini etkili kullanabilme,
• Öğrencileri hedef kazanımlar doğrultusunda güdüleyebilme,
•Çevre olanaklarını
kullanabilme,

öğrenme

sürecini

destekleyecek

biçimde

• Zamanı yönetebilme,
• Öğretim yöntem ve tekniklerini etkin biçimde kullanabilme,
• Eğitim öğretim sürecini değerlendirebilme,
• Okulun eğitim öğretim politikalarına uyum ve katkı sağlayabilme,
• Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği genel tutum ve davranışları
sergileyebilme.
İlgili yönetmelik çerçevesinde 2015-2016 döneminde öğretmenlerin
performans değerlendirmesi yapılmış ve akabinde kurumlardan geri bildirimler
alınmıştır. Bu süreçte eğitim camiası, sendikalar ve sosyal medyadan yoğun
tepkiler gelmiştir. Bu doğrultuda “kurum müdürünün tekli değerlendirmesi yerine
çoklu veri kaynağına dayalı performans değerlendirme sistemine” geçilmesine
yönelik çalışmalar başlatılmıştır.
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Özetle, okul müdürünün tekli değerlendirmesi 2015-2016 eğitim öğretim
yılında bir defa uygulanmasının ardından gelen tepkiler üzerine rafa
kaldırılmıştır. Ancak MEB sistem üzerinde çalışmalarına devam etmiştir.
23 Şubat 2018 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) internet
sitesinde yayınlanarak görüşe açılan “MEB Öğretmen Performans Değerlendirme
ve Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri Yönetmeliği” taslağı ile çoklu performans
değerlendirme sistemi ortaya konmaktadır (https://www.yok.gov.tr, 2019). Buna
göre bir öğretmeni değerlendirecek kişiler; öğretmenin görev yaptığı eğitim
kurumunda
• Okul müdürü,
• Zümre öğretmenleri,
• Zümre öğretmenleri dışındaki öğretmenleri,
• Sorumlu olduğu öğrencilerin velileri,
• Sorumlu olduğu öğrencileri,
• Kendisidir (md.18).
Öğretmenlerin
değerlendirmesine
katılacak
olan
değerlendirmeye katılım yüzdesi Tablo 2’de gösterilmektedir.

paydaşların

Tablo 2: Performans Puanı Verecek Olan Paydaşların Değerlendirmeye Katılım
Yüzdesi

PERFORMANS DEĞERLENDİRME PUANI
Müdür (%25)
Zümre Öğretmeni (%20)
Diğer Öğretmenler (%15)
Veli (%15)
Öğrenci (%15)
Kendisi (%10)

En son gelinen noktada ise Bakanlık öğretmenlere performans
değerlendirmesi uygulanmayacağını açıklamıştır.3

3

20 Temmuz 2018 tarihli “Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: öğretmen performans sistemini
uygulamayacağız” haberi için bkz.
https://www.google.com/amp/s/www.ntv.com.tr/amp/egitim/milli-gitimbakaniziyaselcuk
ogretmenperformanssisteminiuygulamayacagiz,ui7xWDCODU2D4EPoXe3_xg
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3. Öğretmen, Yönetici ve Sendikaların Performans Değerlendirmeye
İlişkin Görüşleri
3.1. Veri Toplama Tekniği
Bu çalışma kapsamında İzmir’in farklı ilçelerinde bulunan 8 ayrı okuldan
33 öğretmen ile kartopu örneklemesi tekniği kullanılarak yarı yapılandırılmış
görüşme yapılmıştır. Okul tipi olarak farklı okullar seçilmiştir. Yine farklı okul
ve ilçelerden 3 yönetici ile görüşülmüştür. Ayrıca eğitim kolunda önde gelen
sendikaların (Eğitim Sen, Eğitim Bir-Sen ve Türk Eğitim-Sen) yetkilileri ile
görüşme yapılmıştır. Böylece toplam görüşülen kişi sayısı 39’a ulaşmıştır.
Araştırma, İzmir ili ile sınırlandırılmıştır ve Milli Eğitim Bakanlığı
özelinde, öğretmenler ve yöneticiler kapsamında yürütülmüştür. 2018-2019
öğretim yılında İzmir ilinde görev yapan öğretmen sayısı 40.583’dür. Toplam
okul sayısı ise 2.419’dur. Araştırma evreninin çok geniş olması nedeniyle
örneklem üzerinden araştırma yürütülmüştür. Bu kapsamda 7 ilçede 36 kişi ve 3
sendika yetkilisi olmak üzere toplam 39 kişi ile görüşme yapılmıştır. Verilerin
yinelenmesi, ek bilgi elde edilememesi nedeniyle veri toplama aşamasına son
verilmiştir.
Araştırma kapsamında temel olarak şu sorulara yanıt aranmıştır: Sicil
sisteminden performans değerlendirme sistemine geçişe neden ihtiyaç duyuldu?
Performans değerlendirme sistemi sicil sisteminden farklı bir uygulama getirdi
mi? Performans değerlendirme öğretmenleri nasıl etkiledi? Bu temel üç sorunun
akabinde katılımcılara, nasıl bir değerlendirme olması gerektiği ile ilgili soru
yöneltilmiş ve katılımcılardan gelen cevaplar çalışmaya eklenmiştir.
Katılımcılarla en az 15 dakika, en çok 2 saat süren görüşmeler yapılmıştır. Veriler
içeriklerine göre gruplanmış olup, alıntılarla desteklenerek aktarılmıştır. Tablo
3’de görüşme yapılan öğretmenlerin profilleri yer almaktadır:
Tablo 3: Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Profilleri
Katılımcı
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
Ö6

Cinsiyet

Branş

Okul Türü

K
K
E
K
K
K

Matematik
Matematik
Tarih
Edebiyat
Matematik
Tarih

Ortaokul
Mesleki Lise
Lise
Lise
Lise
Lise
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Ö7
Ö8
Ö9
Ö10
Ö11
Ö12
Ö13
Ö14
Ö15
Ö16
Ö17
Ö18
Ö19
Ö20
Ö21
Ö22
Ö23
Ö24
Ö25
Ö26
Ö27

K
E
K
K
E
E
K
K
K
E
E
E
E
K
K
K
E
E
K
K
K

Ö28
Ö29
Ö30
Ö31
Ö32
Ö33

K
K
K
K
K
K

Fizik
Almanca
Kimya
Müzik
Matematik
Matematik
Sınıf öğretmeni
Sınıf öğretmeni
Sınıf öğretmeni
Sınıf öğretmeni
Tarih
Biyoloji
Matematik
Edebiyat
Tarih
Kimya
Tarih
Grafik tasarım
Sosyal bilgiler
Yabancı dil
Teknoloji ve
tasarım
Matematik
Matematik
Din kültürü
Yabancı dil
Fen bilgisi
İngilizce

Lise
Lise
Lise
Lise
Lise
Lise
İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lise
Lise
Lise
Lise
Lise
Teknik Lise
Ortaokul
Ortaokul
Ortaokul
Ortaokul
Ortaokul
Ortaokul
Ortaokul
Ortaokul
Ortaokul

Toplam: 33

3.2. Öğretmenlerin Performans Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri
1) Sicil sisteminden performans değerlendirme sistemine geçişe neden ihtiyaç
duyuldu?
Yapılan görüşmeler sonucunda öğretmenlerin büyük çoğunluğu sicil
sisteminin objektif olmadığını, değerlendirmenin sicil amirinin inisiyatifine bağlı
olduğunu belirtmiştir. Sicil amirinin kişisel ilişkilere, siyasal görüşe ve duygusal
eğilimlere göre değerlendirme yapabildiğini bu yüzden sistemin şeffaf ve objektif
bulmadıklarını dile getirmişlerdir.
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Sicil sistemi sıkıntılı bir süreçti. Şeffaf değildi. Sicil notunu veren
amirler kişisel hareket ediyordu. Örneğin kendi giyimi kötü olduğu
halde benim kılık kıyafetimi eleştiriyor ya da her akşam içki içtiğini
bildiğimiz kişi benim ahlakımı değerlendiriyor…(Ö19)
Ahbap çavuş ilişkisi geçerli… Şov yapan, siyasi davranabilen,
müdürle arasını iyi tutan ama ders anlatmayan kişi takdir, teşekkür
alabiliyor. Öğrenciye ağırlık veren görülmüyor. Objektif
değildi…(Ö5)
Bazı öğretmenler devletin kamu hizmetinden elini çekme ve verdiği
hizmetleri özele aktarma politikalarının bir parçası olarak sicil sisteminden
performans değerlendirme sistemine geçildiğini ifade etmiştir.
Devlet kamudan elini çekmeye çalışıyor. Özele aktaracak, azaltmak için.
Liberal politikalarla eğitimin içi boşaltılıyor…(Ö21)
Eğitimin kalitesini artırmak adına böyle bir değişikliğe gidildiği ancak
eğitimin kalitesini artırmanın sadece öğretmenin performansı ile alakalı olmadığı
da belirtilen hususlardan biri olmuştur.
Öğretmenin performansını artırmak için değişikliğe gidildi.
Eğitimin kalitesini artırmak sadece öğretmen performansı ile
alakalı değil. Öğrencinin ailesi ilgilenmiyor. Okula çağırıyoruz
veliyi. Veli çocuğunun kaçıncı sınıfa gittiğini bilmiyor…(Ö24).
Performansı ölçmek için birçok evrak ve dosya kalabalığı ile uğraşmak
zorunda kaldıklarını hatta bu evrak kalabalığının öğrencilerin önüne geçtiği de
ifade edilmiştir.
Eğitim öğretimden ayrı birçok şeyle uğraşıyoruz. Proje adı altında
öğrenci ve öğretmeni ilgilendirmeyen, ilgisini de çekmeyen sözde
çalışma yaptırılıyor. Bunların geribildirimi olsun da ne olursa
olsun. Anlamadan yaz gönder. İçi boş... Öğrenci vs. bir kenara
bırakılıyor (Ö2).
Ayrıca öğretmenin performansını artırmak için değişikliğe gidildiğini de
ifade eden öğretmenler olmuştur. Hakkaniyetli bir şekilde işini iyi yapan
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öğretmenlerin ayırt edilip ödüllendirilmesinin öğretmenleri motive edeceği ve
performanslarını artıracağını belirtmişlerdir. Bazı öğretmenler ise eğitimin
verilere bakılarak ölçülemeyeceğini bu yüzden değerlendirme olmaması
gerektiğini söylemişlerdir.
2) Performans değerlendirme sistemi sicil sisteminden farklı bir
uygulama getirdi mi?
Literatür taraması ve görüşmelerden elde edilen verilere göre sicil
sisteminin yetersizlikleri kabul edilmekle birlikte, sicil sistemi yerine getirilmek
istenen performans değerlendirmesi sistemi bu yetersizlikleri giderebilecek
yeterlikte değildir. Yapılan görüşmelerde yeni sistemin objektifliği sağlamadığı,
değerlendirmenin sadece adının değiştiği ifade edilmiştir.
Sicilde aynı performans değerlendirme de aynı. Sadece adı değişti.
Değişen bir şey yok. Verilerin yine ayakları yere basmıyor. İdare ile
personel karşı karşıya kaldı. Performans değerlendirmesi bu yüzden
uygulanmak istenmiyor. Kimlik, cinsiyet nedeniyle performans notu
uygulanıyor. Objektifliği sağlamadı (Ö18).
Bilgi Edinme Kanunu çıktıktan sonra [değerlendirilen açısından
gizlilik kalktıktan sonra] objektif değerlendirme yapılmadığı ortaya
iyice çıktı. Bu nedenle performans değerlendirmesi getirildi ama
değişen bir şey olmadı (Ö19).
Değerlendirme sonucunda herkese 100 puan verildiği, düşük not alanların
müdüre itiraz etmesi üzerine notların geri alınıp yükseltildiği ya da öğretmenlerin
kendilerince bu değerlendirmeyi yapması gibi örneklerle karşılaşılmıştır.
Uygulamadan anlaşılan öğretmenler ve yöneticiler performans değerlendirmeye
inanmamaktadır ve bir formaliteden ibaret görmektedir.
Performans değerlendirmesi başından sonuna fiyasko. Bir kere
yapıldı. Liyakat sistemi işlemediği için performans hiçbir zaman
değerlendirme olamaz. İki sene önce not verildi sadece.
Öğretmenler çok tepki gösterdi. Çok iyi olana 50 verdi sağlıklı
olmadı. Tepkiler üzerine notlar geri alındı herkese 100 verildi (Ö5).
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Müdür öğretmeni karşısına almamak için yüksek not veriyor.
Verilen notu değiştiriyor. Okuldan okula verilen notlar
değişebiliyor. Önceki çalıştığım okulda daha zor koşullarda daha
çok çalıştığım halde düşük not alıyordum. Şehirde çok da
yorulmadan daha yüksek not alıyorum (Ö7).
Öğretmenler, öğrenci, veli, iş arkadaşlarının dahil olduğu bir
değerlendirme sisteminin ise daha da kötü olacağını belirterek karşı çıkmaktadır.
Böyle bir değerlendirmenin iç barışı bozacağını, daha uygulama gelmeden
öğrencilerin öğretmenleri tehdit ettiğini dile getirmektedirler. Bununla birlikte
öğretmenler en iyi müfettişin öğrenci olduğunu düşünmektedirler. Ancak
öğrencilerin öğretmene puan vermesini çok sakıncalı bulmaktadırlar.
Öğrencilerin ve velilerin yeterince bilinçli şekilde davranamayacağını, öğrenci
öğretmen arasında not alışverişine dönen bir ilişki olacağını belirtmektedirler.
Öğretmenlerin birbirini değerlendirmesine ise aralarındaki işbirliği ve uyumu
bozacağı, rekabet ortamı yaratacağı gerekçesiyle karşıdırlar.
Özetle sicil sisteminden farklı olarak öğretmenler kendilerine verilen
notları görme imkanına sahiptir. Ancak sorun notların veriliş aşamasındadır.
Değerlendirmeyi yapan müdürün objektifliği yine soru işareti yaratmaktadır.
Değerlendirme kriterleri sağlıklı bulunmadığı gibi notların görülmesinden sonra
ayrı sorunlar çıkabilmektedir. Ayrıca sicil sistemindeki ödüllendirme
öğretmenleri motive edici bir uygulama olarak görülmektedir. Altı yıl üst üste 90
puan üstü alan öğretmene bir kademe ilerlemesi verilmektedir. Bu da daha erken
emeklilik hakkı kazanmalarını sağlamaktadır. Yeni uygulamada sadece sekiz
sene hiçbir ceza almayan öğretmene bir kademe ilerlemesi verilmektedir. Şuanda
bir ödül verilmediği, sadece başarı belgesi verildiği, bunun da düzenli olmadığı
dile getirilmiştir.
3) Performans değerlendirme öğretmenleri nasıl etkiledi?
Performans değerlendirme yalnızca bir kere uygulandığı ve bunun
sonuçları da kullanılmadığı için öğretmenler üzerinde somut bir etki yaratmadığı
görülmektedir. Performans değerlendirmede en çok karşı çıkılan uygulama
değerlendirmeye veli, öğrenci ve iş arkadaşlarının dahil edilmesidir. Özellikle
velilerin ve öğrencilerin puanlama yapmasının çok sakıncalı olacağı belirtilmiştir.
Daha sistem taslak halindeyken bile öğrencilerin öğretmenleri tehdit eder hale
geldiği, öğretmenliğin itibarının zedelendiği ifade edilmiştir.
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Öğrenciden alınan dönütler çok önemli olmakla birlikte öğrencinin
öğretmene puan vermesi sakıncalı sonuçlar doğurabilecektir. En tehlikelisi de
öğretmenin öğrenciye yaklaşımını olumsuz etkileyecek olmasıdır. “Öğrenci
benim itibarımla oynuyor ben de ona böyle davranırım.” şeklinde düşüncelerin
olabileceği ifade edilmiştir. Bir öğretmen çoklu değerlendirmede en sakıncalı
sonucun bu olacağını belirtmektedir.
Performans değerlendirmenin olumlu yönleri olabileceği gibi yararından
fazla olumsuzluklar barındırdığı gerekçesiyle, eğitim camiası, sendikalar ve
sosyal medyada performans değerlendirmeye tepki gösterilmiştir. Bu süreçte
yargıdan performans notuna gelen iptaller ve özellikle eğitim iş kolundaki
sendikaların uygulamaya karşı tepkisi uygulamanın kaldırılmasında etkili
olmuştur.
3.3. Yöneticilerin Performans Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri
Araştırma kapsamında üç yönetici (iki müdür [M1, M2], bir müdür
yardımcısı [M3] ) ile görüşme yapılmıştır. Aşağıda bu görüşmelerden elde edilen
verilere yer verilecektir. Belirtilen katılımcılardan ayrı olarak çift şapkalı
yöneticiler bulunmaktadır. Bu kişiler için M4 ve M5 şeklinde kodlama
yapılmıştır.4
1) Sicil sisteminden performans değerlendirme sistemine geçişe neden
ihtiyaç duyuldu?
Sicil sisteminde çalışanların değişik alanlardaki performansını
ölçen kriterler vardı. 100 üzerinden değerlendireceksiniz. Ona da
ya tam yüz vereceksiniz ya da 60-70 veriyorsanız gerekçeniz
koyacaksınız. Yalnız maddelerin değerlendirilmesi yöneticinin
kendi sübjektif görüşlerini içeriyordu. Mesela amirlerine karşı
tutum ve davranış. Net olarak ölçülebilecek davranış değil, kişiye
göre değişir. Ben 80 veririm başka yönetici 100 verebilir. Burada
bireysel ilişkiler devreye giriyordu. Mesela amire karşı tutumu.
Günaydın, nasılsınız müdür bey veya selam vermeden geçme
durumu notu etkiliyordu. Bu da şikayetlere yol açıyordu (M1).

4

Görüşülen iki kişi hem sendika temsilcisi hem yöneticidir. Bu kişilerin ilgili görüşlerine bu
kısımda yer verilecektir. M4-müdür, M5-müdür yardımcısıdır.
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Sicil sistemindeki notları neye göre verdiler bilmiyorum. Verdiği
notu ben göremiyorum saçma geliyor. İş motivasyonunu etkileyecek
bir
uygulama
değildi.
Sicil
sisteminden
performans
değerlendirmeye geçişin sebebi, personel rejimi değiştirme
çalışmaları doğrultusunda bir ön hazırlık olabilir (M3).
2) Performans değerlendirme sistemi sicil sisteminden farklı bir uygulama
getirdi mi?
Genel olarak okul müdürleri performans değerlendirmenin sicil
sisteminden farklı bir uygulama getirmediği görüşündedir. Öğretmelerle yapılan
görüşmelerde de bu yönde sonuçlar alınmıştır. Performans değerlendirme,
yararına inanılmayan bir uygulama olarak görülmüş ve aşağıdaki durumlarla
karşılaşılmıştır:
Formları öğretmenlere dağıttım kendilerine puan vermeleri için.
Öğretmenler kendilerine daha düşük puanlar verdi. Ben daha
yüksek verirdim. (M4)
İlk uygulama olduğu için yüksek verdim sorun olmadı. (M2)
Müdür öğretmene 82 puan verdi. Öğretmenin itirazı üzerine puanı
yükseltilince 90 alan 100 istedi. Bir hafta boyunca notlar değişti.
Müdürler de bu konuda uzman olmadıkları için verdikleri kararın
arkasında duramıyor. İdarecinin kriterlere hakim olması gerekir.
Kendisi teknoloji bilmiyor, teknoloji değerlendirecek. Projeye
katılmıyor, proje değerlendirmesi yapıyor… bunun gibi örnekler
çok.(M3)
Ayrıca değerlendirme kriterlerinin yeterince açık ve anlaşılır olmadığı gibi
soyut kıstaslardan oluştuğu belirtilmiştir.
Kriterler çok soyut. Bu kriterleri değerlendirecek yönetici de yok.
Anlayıp yorumlayacak müdür lazım. Müdürün bilemeyeceği
ölçemeyeceği kriterler var. Ölçme ve değerlendirmeyi yapacak
uzmanlar olmalı. İşi yapacak kişi bilmiyor. 0.Hiç bir zaman
1.nadiren 2.bazen 3.sıklıkla 4.her zaman şeklinde veriliyor. Bu
şekilde bir değerlendirme sağlıklı değil. Aldığı eğitim, yaşam
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biçimi, hayatı anlama biçimi, hayat felsefesine göre değişir. Benim
bazen’im ile seninki farklı. M4)
3.4. Sendikaların Performans Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri
Bu bölümde eğitim iş kolundaki en çok üyeye sahip üç sendika ile yapılan
görüşmelerin sonuçları aktarılmaktadır. Bu sendikalar; “Eğitim-Bir-Sen
(Eğitimciler Birliği Sendikası), Türk Eğitim-Sen (Türkiye Eğitim, Öğretim Ve
Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) ve Eğitim-Sen (Eğitim Ve
Bilim Emekçileri Sendikası)”dir.5
Eğitim kolundaki sendikalar performans değerlendirmeye karşı
çıkmaktadır. Özellikle de velilerin ve öğrencilerin öğretmeni değerlendirmesine
karşı çıkmaktadır. Eğitim kolundaki tüm sendikalar bu konuda ortak bir tutum
sergilemişlerdir. MEB’in öğretmenlerin çoklu veri kaynağına dayalı
performansının değerlendirmesine ilişkin yayınladığı “MEB Öğretmen
Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri Yönetmeliği
Taslağı” yoğun tepkilerle karşılaşmıştır. Sendikalarca bu konuda çeşitli basın
açıklamalarında bulunulmuş, imza kampanyası başlatılmış, eylem kararı
alınmıştır.6
Görüşme yapılan sendikalar performans değerlendirme uygulamasının
bilimsel ve objektif olarak yapılamayacağını, böyle bir sistemin öğretmenlik
mesleğini değersizleştirdiği gibi öğretmen ve öğrenci ilişkisini bozacağını,
öğretmen ve velileri karşı karşıya getireceğini belirtmektedir.
Türk-Eğitim-Sen yetkilisinin yaptığı açıklamalar uygulamadaki durumu
örneklemektedir:
Performans değerlendirmeye biz de itiraz ettik. Velinin öğretmene
performans puanı vermesi bizim kabul edemeyeceğimiz bir şey
çünkü milli eğitim temel kanunu gayet açık. Öğretmenlik bir ihtisas
mesleğidir. Bu mesleğin işleyişinden, içeriğinden, altında yatan
onlarca argümandan habersiz bir velinin değerlendirmesi olmaz.
5

“Kamu Görevlileri Sendikaları İle Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2018 Temmuz
İstatistikleri Hakkında Tebliğe” göre eğitim kolunda en çok üyeye sahip üç sendikanın üye
sayıları şu şekildedir: 1) Eğitim-Bir-Sen, 426645; 2) Türk Eğitim-Sen, 201475; 3) Eğitim-Sen,
83131 (https://www.ailevecalisma.gov.tr).
6
Türk Eğitim-Sen’in Öğretmen Performans Değerlendirme Yapılmaması Hakkında Kararı için
bkz. (Ek 9).(www.turkegitimsen.org.tr)
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Sonuçta velilerle de arkadaş da olabiliyoruz. Çok yakın bir
arkadaşım da olsa bana puan vermesini doğru bulmam çünkü çok
yakın görüştüğünüz biriyse doğal olarak 100 verecek.
Anlaşamadığınız veli, acısını buradan çıkarmaya çalışacaktır.
Nitekim bunlar yaşandı. 2014 yılında yönetici görevlendirme ile
ilgili bir mevzuat çıktı. Mevcut okul müdürlerinin tamamının görevi
sona erdi. Ancak devam edebilmeleri için bir kriter getirildi.
Öğretmen performans değerlendirmesine benzer bir belgeye
puanlar verilecek. İlçe milli eğitim müdürü, şube müdürü, okul
öğretmenler kuruluna seçilen iki öğretmen, okul aile birliği başkanı,
okul öğrenci meclisi başkanı gibi çokta bilimsel yaklaşamayacak
kişiler okul müdürünü değerlendirdiler. 70’i geçerseniz müdürlüğe
devam edebilirsiniz tamamlayamazsanız kalırsınız. O dönem
sendikalar arasında bir rekabet vardı. Çoğunluğu bizim
sendikamızdan olmak üzere okul müdürlerine geçer not verilmedi.
Bu süreç mahkemelik oldu. Bugün halen devam eden mahkemeler
oldu. Kriterler objektif verilere dayanmayan bir şekilde dolduruldu.
Özellikle ilçe milli eğitim müdürleri okul müdürlerine sıfır puan
verdi. 70’in üzerinde alanlar bir sendika mensubuydu alamayanlar
başka sendika mensubuydu. Milli eğitimde çalışma barışı bozuldu.
İç huzur kalmadı. Bunun akabinde öğretmene performans
getirilince tabi insanlar 2014’e döndü. Siz müdürlere ne yaptılar
bize ekim bilir ne yaparlar dedi insanlar. Performans uygulaması
pilot olarak başladı. İlimiz de bunlardan birisiydi. Anında itiraz
ettik. Bunun böyle olamayacağını söyledik. Okul müdürlerinin
değerlendirilmesine itirazımız olmuştu sonra öğretmenlerin
değerlendirilmesine veli, öğrenci gireceğine tamamen itiraz ettik
çünkü ihtisas sahibi mesleğin erbaplarıyız. İşin içinden olmayan
insanların değerlendirmesi olmaz. Nitekim uygulama pilotunu dahi
uygulayamadan yarım kaldı.
Eğitim-sen yetkilisinin ifadeleri aşağıda yer almaktadır:7
Ortada plan, program yok. Asıl sorun bu. Zaman denetimi, net karar
yok. Karar ilgili kişilere sorulmalı. Bütün sendikalar karşıydı.
Bütün sendikaların görüşleri alınmalı ona göre karar olmalı. Sicil
7

Eğitim-sen yetkilisi aynı zamanda okul müdürlüğü görevini yerine getirmektedir. Uygulama
ile ilgili görüşlerine yönetici görüşleri kısmında yer verilmiştir.
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sistemi
müdürün
inisiyatifine
dayalıydı,
müfettiş
değerlendirmesinin de eksikleri vardı. Ancak müfettiş
değerlendirmesi eksikleri olmasına rağmen çok daha iyiydi. Elinde
somut veri vardı. Şimdi başıboş bir durum var.
“Performans değerlendirme taslağının geri çekilmesi” talebiyle 81 ilde
imza kampanyası başlatan Eğitim-Bir-Sen, uygulamanın öğretmenlerin mesleki
gelişimlerine ve eğitimin niteliğine de faydası olmayacağını belirtmektedir. Tam
tersi kurumsal bütünlük bozulacak, öğretmenlerin motivasyonu düşecek, çalışma
barışı bozulacak, iş birliği zedelenecektir (www.ebs.org.tr).
Eğitim-Bir-Sen yetkilisinin ifadelerine göre:8
Türkiye’de öğretmen değerlendirmek mutlaka gerekiyor. Kendini
yenilemesi açısından performans değerlendirme olmalı. Sendika
olarak değerlendirmeye karşı değiliz. Dışardan bir göz lazım. Ancak
bu şekilde değerlendirme sağlıklı değil. Buna karşıyız. Performans
değerlendirmesine tüm sendikalar karşı çıktı. Biz sendika olarak
herkese 100 verdik. Diğer sendikalar puan vermedi.
Görüşmelerden elde edilen sonuçlara göre sendikalar öğretmenlerin
değerlendirmesine değil, değerlendirmenin uygulama biçimine karşıdır. Her üç
sendika yetkilisi de öğretmenlerin değerlendirilmesi gerektiğini ve mesleki
gelişimlerini sağlamak adına çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etmektedir.
Her üç katılımcı grubunun (öğretmenlerin, yöneticilerin ve sendikaların)
araştırma sorularına verdiği yanıtların özeti Tablo 4’de gösterilmektedir.
Tablo 4:Öğretmenlerin, Yöneticilerin ve Sendikaların Araştırma Sorularına Verdiği
Yanıtlar
Araştırma Soruları

Görüş

Katılımcı
(39 kişi)

Sicil sisteminin objektif olmaması

8

39

Eğitim-Bir-Sen yetkilisi aynı zamanda okul müdür yardımcılığı görevini yerine getirmektedir.
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Sicil
sisteminden
performans
değerlendirme sistemine
geçişe neden ihtiyaç
duyuldu?

Performans
değerlendirme sistemi
sicil sisteminden farklı
bir uygulama getirdi mi?

Devletin kamu hizmetinden elini çekmek
istemesi-devlet politikası gereği

3

Öğretmenlerin performansında düşüş olması

2

Eğitimin kalitesini artırmak istenmesi

2

Sicil sistemindeki gizliliğin kaldırılması

1

Hayır

39

Sadece adı değişti

34

Sadece şekilsel farklılık

5

Sadece bir
etkilemedi
Öğretmenler
etkilendi?

kez

uygulandığı

için

çok

39

nasıl
İtibar kaybı, motivasyon düşüşü, kızgınlık

39

Yukarıdaki tablodan görüleceği üzere objektiflik konusunda sicil
sisteminin sıkıntılarının olduğu görüşü tüm katılımcılar tarafından dile
getirilmiştir. Bu yanıta ilave olarak bazı katılımcılar performans değerlendirmeye
geçişin sebebi olarak öğretmenlerin performans düşüklüğü, eğitimin kalitesinin
artırılması, devlet politikası gereği ve gizliliğin kaldırılmasının ardından objektif
bir değerlendirme yapılmadığının ortaya çıkması gibi gerekçelerin olabileceğini
belirtmiştir. Performans değerlendirmenin önemli bir fark yaratmadığı yönünde
de ortak görüş söz konusudur. Burada bazı katılımcılar tek farkın
değerlendirmenin adının değişmesinden ibaret olduğunu ifade ederken bazı
katılımcılar sadece şekilsel olarak bir takım değişiklikler getirdiğini belirtmiştir.
Bu süreç öğretmenler üzerinde genel olarak somut bir etki yaratmamıştır ancak
öğretmenlerde sisteme kızgınlığa ve motivasyon düşüşüne yol açmıştır. Bazı
öğretmenler, öğrenci ve velilere verilen hakların yanlış kullanılacağını ve itibar
kaybı yaşadıklarını dile getirmiştir.
Sonuç
Personel yönetiminin temel unsurlarından birisi olarak personel
değerlendirme, geçmişten günümüze önemini koruyan bir konudur. Her dönemin
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kendi koşullarına özgü bir değerlendirme sistemi oluşturulmuş, değişen koşullarla
birlikte oluşturulan sistemde değişim ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Tarihsel-toplumsal
bir sistem olan kapitalist aşama içerisinde liberal dönemin, fordist dönemin ve
post-fordist dönemin kendine özgü ayrı ayrı değerlendirme sistemleri olmuştur.
Başka bir ifadeyle değerlendirme her dönem için söz konusudur ancak
değerlendirmenin uygulama biçimleri farklılık göstermektedir.
Fordist dönemin değerlendirme sisteminde aranan temel unsurlar
personelin uyumu ve kişilik özellikleridir. Bu dönemin koşullarına uygun olarak
hazırlanan sicil sistemi, 1970’li yıllarda bir takım değişikliklere uğramıştır ancak
ülkemizin kendi iç dinamiklerinde yaşanan sorunlar nedeniyle değişiklikler
uygulanamamıştır. Tarihsel olarak bu dönem dünyada post-fordist döneme geçiş
yılları olarak ifade edilmektedir. Türkiye’de bu süreç daha geç ilerlemekle
beraber, post-fordist uygulamalar aşama aşama hayata geçirilmektedir.
Kamu yönetimi yapı ve işleyişindeki bu gelişmeler çerçevesinde MEB gibi
köklü kurumlar kendi bünyelerinde çalışmalar yürütmektedir. MEB, bu yıllarda
sicil sistemi ve müfettiş değerlendirmesine eleştiriler getirerek çoklu performans
değerlendirmeyi esas alan bir model üzerinde çalışmaktadır. Ancak Türkiye’de
öğrenci ve velinin dahil olduğu değerlendirme sistemine başından itibaren
kuşkuyla yaklaşılmıştır. Türkiye’nin sosyo-kültürel yapısı bu modelle uyumlu
olamamıştır. MEB bazı revizyonlarla bu sisteme ilişkin çalışmalarına devam
etmiştir.
Performans değerlendirme sistemine ilişkin çalışmalar yürütülürken süreç
katılımcı bir şekilde ilerlememiştir. Öğretmenlerin, eğitim kolunda çalışan
sendikaların ve üniversitelerin katılımı ve işbirliği sağlanmamıştır. Bu sonuca
görüşmelerde elde edilen verilerden ve performans değerlendirmesine gelen
tepkilerden açıkça ulaşılmaktadır. MEB hazırladığı çalışmaları kamuoyuna
açtığını ve paydaşların görüşüne sunduğunu ifade etmektedir. Ancak MEB
EARGED 2001 raporundan bu yana çoklu veri kaynağına dayalı değerlendirme
sistemi oluşturma çalışmaları söz konusudur. Bu süreçte öğrenci ve velilerin
öğretmenleri değerlendirmesine karşı çıkılmasına rağmen MEB’in bu konudaki
çalışmalarını sürdürdüğü görülmektedir. Öğretmenlerin yanı sıra farklı
görüşlerden tüm sendikaların bu konuda ortak tavır sergilemeleri ve performans
değerlendirmeye karşı çıkmaları dikkat çekmektedir. Oldukça geniş bir kesimi
etkileyecek bir uygulamanın taraflara sorulmadan hayata geçirilmek istenmesi
ciddi bir eksikliktir.
Bu araştırma kapsamında yanıt aranan üç temel soruya ilişkin bulgular
değerlendirildiğinde ulaşılan sonuçlar şu şekildedir:
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İlk olarak, sicil sisteminin objektif değerlendirme konusunda sıkıntılarının
olduğu görüşü tüm katılımcılar tarafından dile getirilmiştir. Sadece öğretmenler
değil, değerlendirmeyi yapan müdürler, değerlendirme yapmayan ama
müdürlerce yapılan değerlendirmeye şahit olan müdür yardımcıları ve her üç
sendika temsilcisi tarafından bu görüşün belirtilmesi yanıtın geçerliliğini
göstermektedir.
İkinci
olarak,
katılımcıların
tamamı
tarafından
performans
değerlendirmenin önemli bir değişiklik getirmediği sadece teknik anlamda bazı
değişikliklerin öngörüldüğü ama bunun da uygulanmadığı belirtilmiştir.
Katılımcılar performans değerlendirmenin mevcut haliyle sicil sisteminin
sorunlarına çözüm olabileceğini düşünmemektedir. Bu görüş büyük ölçüde
haklılık payı içermektedir. Gerek düzenlemenin içeriği gerekse uygulamada
yaşanan sorunlar performans değerlendirmenin sicil sisteminin yetersizliklerine
çözüm olamadığını göstermektedir.
Sicil sisteminde temel sorun objektif ve şeffaf olmaması iken performans
değerlendirme ile de objektifliğin sağlanamadığı dile getirilmiştir. Hatta
eksiklikleri kabul edilmekle beraber sicil sistemi ve müfettiş denetiminin mevcut
uygulamadan daha iyi olduğu belirtilmiştir. Sicil sisteminin kendi içinde
dengeleyici unsurları olmasının yanında, müfettiş değerlendirmesinin de oluşu bir
nevi fren denge mekanizması görevi görmektedir.
Sicil sisteminden farklı olarak öğretmenler kendilerine verilen notları
görme imkanına sahiptir.
Ancak sorun notların veriliş aşamasındadır.
Değerlendirmeyi yapan müdürün objektifliği yine soru işareti yaratmaktadır.
Değerlendirme kriterleri sağlıklı bulunmadığı gibi notların görülmesinden sonra
ayrı sorunlar çıkabilmektedir.
Her iki sistemin de temel sorunu objektifliği sağlayamamasıdır. Bunun
temel
nedeni
ise
değerlendirme
kriterlerinin
soyut
olmasından
kaynaklanmaktadır. Değerlendirmenin nesnel ölçütlere dayanmaması süreci
zorlaştırmaktadır. Ancak burada ifade etmek gerekir ki; nesnel-somut ölçütlerin
oluşturulması oldukça güçtür. Bu nedenle performans değerlendirme kolaylıkla
uygulanamamaktadır. Bu ölçütler üzerinde katılımcılığı sağlayarak ciddi bir
çalışma yapılması gerekmektedir.
Bu kadarı da yeterli olmayacaktır.
Değerlendirmeyi yapacak kişilerin niteliği de burada önem kazanmaktadır.
Nesnel ölçütler oluşturulsa, değerlendirmeyi yapacak kişilere bu konuda eğitimler
verilse dahi yine yüzde yüz objektif bir değerlendirme garanti edilemeyecektir.
Bunun bir sebebi değerlendirme yöntemlerinin kendi içinde barındırdığı
eksikliklerdir. Başka bir sebebi ise toplumsal yapımızdan kaynaklanmaktadır.
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Hangi sistem olursa olsun, kültürel nedenlerle değerlendirmede objektifliği
sağlama konusunda sıkıntılarımızın devam edeceği söylenebilir.
MEB’in öğretmen değerlendirme politikalarının analiz edilmeye çalışıldığı
bu araştırmada elde edilen bulgular ışığında denebilir ki; MEB personel
değerlendirme politikaları başarısız olmuştur. Altyapısı hazırlanmadan, ülke
koşulları, eğitim seviyesi ve kültürel yapısı gözetilmeden uygulanmak istenen
hemen her çalışma başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Eğitim uzun soluklu bir süreçtir
ve çıktıları hemen elde edilemez. Uygulamaların sık sık değişmesi ciddi bir
olumsuzluk yaratmaktadır.
Son olarak, öğretmenlerin bu süreçten nasıl etkilendiğine bakıldığında;
performans değerlendirme yalnızca bir kere uygulandığı ve bunun sonuçları da
kullanılmadığı için öğretmenler üzerinde somut bir etki yaratmadığı
görülmektedir. Performans değerlendirmede en çok karşı çıkılan uygulama
değerlendirmeye veli, öğrenci ve iş arkadaşlarının dahil edilmesi olmuştur. Çoklu
performans değerlendirmesi hiç uygulanmamıştır. Ancak uygulama daha hayata
geçmeden öğrencilerin öğretmenleri tehdit eder duruma gelmesi öğretmenlerde
moral bozukluğu oluşturmuştur. Öğretmenlerde sisteme bir kızgınlık ve
motivasyon düşüşü gözlemlenmiştir. Öğretmenler kendilerini güvencesiz
hissetmekte ve öğrencilerin eline verilen hakkın yanlış kullanılacağını
düşünmektedirler. Daha sistem taslak halindeyken bile öğrencilerin öğretmenleri
tehdit eder hale geldiği, öğretmenliğin itibarının zedelendiği ifade edilmiştir.
Eğitimciler değerlendirmenin kendisine karşı değildir. Öğretmenlere
yönelik bir değerlendirmenin yapılmaması gerektiğini ifade edenler bulunduğu
gibi çoğunluk değerlendirmenin olması gerektiğini ve yararlı olduğunu ifade
etmiştir. Öğretmenler genel olarak performans değerlendirmenin uygulama
biçimine karşı çıkmaktadır. Öğretmenler eksikliklerini görebilecekleri ve
kendilerini yenileyebilecekleri bir sistem olmasını istemektedir. Ancak ne sicil
sistemi ne performans değerlendirme sistemi öğretmenlerin mesleki gelişimlerine
katkı sağlamaktadır.
Sicil sisteminin yetersizlikleri kabul edilmekle birlikte sicil sistemi yerine
getirilmek istenen performans değerlendirme sistemi bu yetersizlikleri
giderebilecek nitelikte değildir. Hatta performans değerlendirme sistemi bu
haliyle sicil sisteminin de gerisinde kalmıştır.
Özetle, kamu personel rejiminde yaşanan değişimlerin arka planında içsel
ve dışsal birçok unsur yer almaktadır. Fordist dönemden post-fordist döneme
geçişle birlikte dönemin koşullarına uygun bir kamu personel rejimi gerekli
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olmuştur. Türkiye’de bu doğrultuda kamu personel rejiminde değişikliklere
gitmiştir ve gidecektir. Dünya değişmeye devam etmektedir ve post-fordizmin de
bu değişimden payını alması kaçınılmazdır. Kapitalizm yeni bir krizle
karşılaştığında mevcut sistem de değişecektir. Liberal sistemde farklı, fordistte
farklı, post-fordiste farklı bir sistem görülmektedir. Bütün dönemler için geçerli
olacak bir sistem de söz konusu değildir. Ancak tüm dönemler için geçerli olan
nokta, değerlendirmeden vazgeçilmemesidir. Mevcut durumda MEB’de
değerlendirmenin kaldırıldığı söylenebilir ama dünyayla ve farklı bileşenlerin
etkileşimine göre, nasıl bir insan modeli, nasıl bir öğretmen profili ve nasıl bir
eğitim sistemi istendiğine göre yeni değerlendirme sistemi şekillenecektir. Bu
çalışmanın bitme aşamasında TBMM’de kabul edilen Onbirinci Kalkınma
Planı’nda da yine performans değerlendirmeye yer verilmiştir. Ancak doğrudan
öğretmenlerin performansının değerlendirmesi demek yerine öğrenci kazanımları
ile teşvik mekanizmaları arasında bağlantı kurulmuştur. Bu da gösteriyor ki,
mevcut durumda öğretmen performans değerlendirmesi kaldırılsa bile ilerleyen
aşamalarda bir biçimde yeniden tezahür etmesi mümkündür.
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Abstract
The purpose of this paper is to examine the Dark Triad personality traits
and to show the ways of spotting them easily and exactly at workplaces in order
to reduce their destructive effects in organizations. The dark personality
characteristics mainly refer to socially aversive behaviors and associated with
various kinds of interpersonal difficulties, problems and cover potentially
destructive behaviors such as aggression, deception, manipulation and
exploitation. The Dark Triad of personality is the group of personality traits
which includes narcissism, Machiavellianism and psychopathy. The maladaptive
features of the Dark Triad often deteriorate the work flow and relationships
among employees at work. The Dark Triad traits are related with behaviors and
features that lead to impaired social relationship functioning including
aggressive tendencies, limited empathic abilities, hostility, and deception at
workplaces. The Dark Triad traits: are the prominent socially destructive
personality traits that simply poison the organizations because these traits might
cause serious counterproductive behaviors that may lead to huge hidden costs
(e.g., employee burnout, higher employee turnover) for the organizations. In this
conceptual study, the Dark Triad of Personality, will be outlined and the
behaviors of the employees that show the Dark Triad traits will be focused on
thoroughly. In the conclusion section, the recommendations will be made and
solutions will be offered in order to reduce and overcome their devastating effects
at workplaces.
Keywords: Dark Triad, Narcissism, Machiavellianism, Psychopathy.
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KUZU POSTU GİYMİŞ KURTLAR: ÖRGÜTLERDE KARANLIK ÜÇLÜ
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİ TESPİT ETME VE NEDEN OLDUKLARI
SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELME
Öz
Bu çalışmanın amacı karanlık üçlü kişilik özelliklerini incelemek ve
örgütlerde neden olacakları olumsuz etkilerini azaltmak için onları kolayca tespit
etmenin yolları ele alınacaktır. Karanlık kişilik özellikleri ağırlıklı olarak kişiler
arası çeşitli türde güçlüklerle ilgili sosyal yönden itici davranışları, sorunları ve
öfke, aldatma, hileyle yönlendirme ve suiistimal gibi potansiyel açıdan yıkıcı
davranışları işaret etmektedir. Kişiliğin karanlık üçlüsü narsizim, makyavelizm
ve psikopatiyi içeren bir kişilik özelliği grubudur. Karanlık üçlünün uyumu bozan
özelliği sıklıkla işlerin işleyişini ve işteki çalışanların arasındaki ilişkiyi bozar.
Karanlık üçlü kişilik özellikleri işyerlerinde sosyal ilişkiyi bozan saldırganlık
eğilimine, sınırlı empati yeteneklerine, düşmanlığa ve aldatmacalara neden olan
davranışlar ve özelliklerle ilgilidir. Karanlık üçlü kişilik özellikleri olan narsizim,
makyavelizm ve psikopati örgütler için büyük gizli maliyetlere yol açabilecek
(örn. çalışan tükenmişliği, yüksek düzeyde işgücü devri) amaca zararlı ciddi
davranışların oluşmasına neden olabileceğinden örgütü açıkça zehirleyen, sosyal
açıdan belirgin yıkıcı kişilik özellikleridir. Bu çalışmada, Karanlık üçlü kişilik
özellikleri olan narsizim, makyavelizm ve psikopati ana hatlarıyla irdelenecek ve
karanlık üçlü kişilik özelliklerini yansıtan çalışanların davranışları ele
alınacaktır. Sonuç bölümünde ise bu kişilik özelliklerinin yıkıcı etkilerini
azaltmak ve başa çıkılmasıyla ilgili çözüm ve önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler:
Makyevalizm, Psikopati.

Karanlık

üçlü

kişilik

özellikleri,

Narisizm,

Introduction
Today, hundreds of millions of people go to work every day. There are lots
of reasons that motivate these people to get up early and, they work almost one
third of the day at workplaces. Majority of the individuals sometimes see and
interact with their coworkers more than their family members. So, the
relationships among employees play a vital role in their daily life. Since
personality is a set of traits and characteristics unique to an individual, it’s so real
that everyone all has their own personality just like everyone’s fingerprints are
unique. Thus, it’s obvious that while individuals working in an organization, they
will experience different reactions or perceptions from their coworkers or
supervisors and they will have to deal with all different kinds of people (e.g.
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stubborn, modest, optimistic, pessimistic or mean etc.) at their workplaces.
However, apart from basic personality traits like optimism, pessimism,
competitiveness or shyness, some people have poisonous, darker ones such as
narcissism, Machiavellianism, and psychopathy that are really toxic and very hard
to deal with. Because it’s so difficult to predict their behaviors and insidious plans
in advance and it might be too late when you find out that you have been abused
by one of the darkest triad of personality at work.
The term the Dark Triad was first coined byPaulhus and Williamsin(2002:
Jones and Paulhus, 2017:1). narcissism, Machiavellianism, and psychopathy are
called as the Dark Triad personalities and they are often guided by evil values and
individuals who have these personality traits usually lack a moral compass and
mercy for other people. They can do anything possible, for example they can use
their position to pursue their own goals because they somehow think that it’s fair
and permissible to get whatever they want. Employees who engage in behaviors
that are related to, Narcissism, Machiavellianism and Psychopathy, really hurt
organizations in many ways, potentially poison and destroy a team because their
interests aren’t organizational interests, their interests are just for themselves. The
Dark Triad is well-known for showing no remorse, telling lies, stabbing and
showing malevolent or harmful behaviors in organizations. In brief, The Dark
Triad is composed of three personality components: have much in common but
they are partly interrelated each other and reflect different tendencies on their
ownso in this conceptual study, The Dark Triad, Narcissism, Machiavellianism
and Psychopathy will be define thoroughly, the distinct and common behaviors
that The Dark Triad engage in in organization will be outlined. Then, in the
conclusion section, recommendations will be made in order to deal with The Dark
Triad and reduce their devastating effects in organizations.
1. The Dark Triad of Personality, Narcissism, Machiavellianism, and
Psychopathy
Some individuals are the different members of the society as they volatile,
aggressive, arrogant or domineering. It’s very hard to get along with these people
but the Dark Triad is quite different for their behaviors that they can be seriously
damaging and may sabotage the organization on the whole. Figure 1 displays the
three toxic traits that constitute the “toxic triangle”, the Dark Triad. The red
section in the middle where the three circles meet shows the main features of the
dark triad traits; these are arrogant, callousness, antisocial, emotional coldness,
dishonesty, antagonistic, volatile, and criminal behaviors which are all associated
with the Dark Triad (Lyons, 2019:5).
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Figure 1. The Dark Triad of Personality: Narcissism, Machiavellianism, and
Psychopathy

Source: Lyons, M. (2019). The Dark Triad of Personality: Narcissism,
Machiavellianism, and Psychopathy in Everyday Life. Academic Press. p.5.

Jones and Neria (2015) maintained in their study that all three Dark Triad
traits, Narcissism, Machiavellianism, and Psychopathy are high in callousness
and manipulation so it is essential to focus on the differences in their motivations
and behavioral reflections. Additionally, Paulhus and Williams (2002) stated that
the personalities that compose the Dark Triad have diverse origins but to some
extent they share common features such as emotional coldness, duplicity, and
aggressiveness and show socially malevolent character. So, it is important that the
Dark triad should be focused on well to understand the differences among them
in detail.
1.1. Narcissism
Narcissism is a personality disorder, namely narcissistic personality
disorder (NPD), and subclinical personality trait and the term “Narcissist”
evolved from Greek mythology which is about the handsome, self-aggrandizing,
and vain young man Narcissus. He fell in love with his own reflection in a pool
of water. Then, he couldn’t take his eyes off of himself and slowly pined away at
the pool of water and died (Brummelman et al., 2016:8). Narcissism refers to a
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personality trait reflecting a grandiose overtly immodest, self-centered and
inflated self-concept with a high degree of extraversion and a low level of
agreeableness or communion. Narcissists lack compassion and empathy and they
often yearn for attention and admiration. Narcissistic individuals admire only
themselves and they usually think that the other people around them are the
audiences of them to applaud ceaselessly functioning as the mirror reflecting back
the excellence and magnificence of the narcissistic individuals. The most
distinguishing behaviors that they engage in are arrogant and haughty behaviors
or attitudes and they usually envy of others or a feeling that others are envious of
them (Jacoby, 2016:1; Buffardi and Campbell: 2008:1304). According to Miller
et al. (2017), narcissism falls into two main dimensions that are grandiose
narcissism and vulnerable narcissism. Grandiose narcissism refers to the
prototypic manifestation of narcissism that covers higher trait levels of
antagonism (e.g., grandiosity, selfishness. deceitfulness, oppositional, and
callousness) and agentic extraversion. However, vulnerable narcissism represents
higher levels of antagonism (e.g., distrust, selfishness. deceitfulness, oppositional,
and callousness) and negative effect (e.g., anxiety, depression, selfconsciousness, and vulnerability).
1.2. Machiavellianism
Machiavellianism is a construct originated from the book “The Prince”
which was written in 1513 by Niccolo Machiavelli who was a philosopher, a
diplomat and a political theorist. The root idea of the book was maintaining
political control highly depends on "the end justifies the means." Again, a ruler
with a clear agenda must be open to any and all effective tactics, including
manipulative interpersonal strategies such as flattery, backstabbing and lying.
Moreover, strong rulers must be grim with their subjects and rivals or enemies,
and that glory and survival justified any way, even ones that were perceived as
immoral and brutal. Today, Machiavelli's political strategies are common and
associated with people's everyday social behavior (Christie and Geis, 2013:1-3).
Machiavellian individuals can usually be observed as ambitious, strategic,
capable of delaying gratification, highly manipulative, amoral manipulation, and
they usually engage in unethical behaviors and attitudes (Jones and Paulhus,
2009:93; Miller et al., 2017:2). Machiavellianism is one of the toxic personality
traits that Machiavellian individuals often seek control over others, for example
coworkers at work, they seek status for oneself by engaging in amoral
manipulation. The employees who show higher traits of Machiavellianism are
highly destructive to the effective functioning of organizations and work flow
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(Greenbaum et al, 2017:586). Since 16th century “Machiavellianism” became a
popular term to define the art of being deceptive to get ahead and until the 1970s,
Machiavellianism hadn’t been a psychological term when two social
psychologists, Richard Christie and Florence L. Geis, developed “the
Machiavellianism Scale” in their studies (Jacobson, 2015:1). Figure 2 below
displays the distinct behaviors and attitudes that Machiavellian individuals show:
Figure 2. The Distinguishing Signs of Machiavellianism

Source: Sheri Jacobson, What is Machiavellianism in Psychology?, https :// www.
harleytherapy. co. uk /counselling/ machiavellianism-psychology.htm, Accessed:12.10.2019.

1.3. Psychopathy
Psychopathy has been studied within the concept of psychology for a long
time and has been a topic of clinical nomenclature since the mid-19th century and,
researches that have been carried out especially within forensic and clinical
psychology because of its intense links with crime and antisocial attitudes and
behaviors (Vize et al., 2016:2). Psychopathy refers to callous, impulsive, and
predatory behaviors and at clinical levels; psychopathy is the single best predictor
of violent habitual crime and accounts for an excessive level of violent crime for
example, psychopaths represent 15–30% of the prison population but commit up
to 50% of violent crimes (Book et al., 2015:30). Psychopathy can be considered
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as the “darkest” of the Dark Triad traits since it has stronger ties with disregard
for others, manifesting in deteriorating interpersonal behaviors and attitudes such
as sadism, pounding and bullying and they are prone to exhibit serious criminal
activities (Lyons, 2019:11-12). Psychopathy is mainly distinguished by low
neuroticism, guiltlessness, volatile, impulsivity, dishonesty, cynicism and
antisocial behavior (Koladich and Atkinson, 2016: 253) and psychopaths have
lower levels of corporate responsibility so that they can negatively affect the
productivity in organizations and, they usually don’t hesitate to pursue their own
personal agendas without detection by creating chaos not only in the organization
but also in coworkers’ personal lives as well (Jonason et al., 2012:249). Last but
not least, psychopathy is generally characterized by lack of remorse for hurting
others and individuals with higher levels of psychopathic traits tend to appear as
an issue in the criminal justice and corrections systems rather than the psychiatric
system. In addition, psychopaths are thrill-seeking individuals who usually have
erratic lifestyles and, they are highly related with higher rates of violent
recidivism, criminal violence, and resistance to treatment, sub-clinical
psychopathy is problematic in non-forensic settings. For instance, sub-clinical
psychopathy is often associated with cheating, lying and aggression at school or
in academic, marital-family life, and causing unrest in workplace relationships.
(Visser and Campbell, 2018: 573; Wisse and Sleebos: 2016:123).
2. Spotting the Dark Triad of Personality in Organizations
Before the Dark Triad employees sabotage the organization, spotting the
individuals in sheep’s clothing is the best way for maintaining the harmony at
workplaces. Besides, it will be the best option and a kind of preemptive precaution
if HR would be very careful while recruiting new employees at the beginning.
Additionally, the Dark Triad can exhibit numerous tactics of influence
independently, manipulation tactics or may adopt an aggressive or forceful style
of interpersonal influence at the workplaces. So, observing the behaviors of the
employees eminently is the key for distinguishing the Dark Triad personalities in
the organization. Fortunately, as a manager or a supervisor at a company, there
are some ways that supervisors can manage employees with dark triad traits
effectively and reduce their negative effects. However, it’s obvious that everyone
might have characteristics of narcissism, Machiavellianism, and psychopathy
during their lives, and most people are aware of that these behaviors don't work
well both professionally and personally, in contrast, some others never care for
the malevolent, invidious behaviors they engage in, even giving harm other
people. First of all, determining an employee who rates highly in one or more of
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the Dark Triad characteristics is essential for outlining the issue well. Therefore,
detecting and understanding the tactics of individuals with higher the Dark Triad
traits well is so important for preventing counterproductive behaviors in
organizations.
Although it’s well known that the Dark Triad traits possess undesirable
characteristics of personality, individuals with the Dark Triad are still being get
hired. Because, these individuals also have a lot of desirable traits like determined,
energetic, talkative, charm, leadership, ambition, decisive, assertiveness, and
impression management skills. Since job interviews last in a limited time that may
not permit HR professionals enough time for the darker sides of these individuals
to be revealed efficiently and then they get the job and begin to work and, show
their real faces gradually until they might be dismissed (Jonason et al.,2012:449).
The Dark Triad traits are simply the collection of grandiose and entitled
narcissism, strategically manipulative Machiavellianism and reckless and selfish
psychopathy.
In
essence,
they
have
common
features
like
dishonesty/manipulation and callousness. Namely, if the core of callousmanipulation is removed, the traits can be considered as unrelated. However, the
Dark triad traits are certainly related with a willingness to gain at the expense of
other people. Additionally, these toxic traits refer to bad behaviors such as
cheating, deceiving, stealing and fraud in organizations. For example, narcissistic
individuals can be extremely toxic when in power (Jones, 2013:563). Therefore
it’s really important to reveal the striking attitudes and behaviors of the Dark Triad
traits at workplaces.
• First, narcissism is associated with selfish behaviors, entitlement,
callous-manipulation, envy, egotism, grandiosity, superiority and dominance and
women may lack empathy through narcissism more than men (Jonason and
Krause, 2013: 532). Narcissistic employees usually appear with an inflated selfview; need for attention and admiration plus vanity and exhibitionism, desire for
status prestige, power, and leadership at the expense of others and come to the
fore with entitlement, arrogance, and superiority toward coworkers. They usually
tend to want coworkers to admire, to pay attention, to seek prestige or status to
them and often to expect special favors or compliments from their coworkers
(Rauthmann and Kolar, 2013: 622). Employees high in narcissism need others to
constantly applause and supply them with ego-reinforcement and they only focus
on reinforcing their endless identity needs for superiority from their coworkers
and their remarkable attitude is the chronic need for affirmation all the time.
Again, both envy and pride with disregard and disrespect for the efforts of other
employees’ reflect the notable undesirable behaviors of the narcissistic employees
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or bosses in the organization. Employees especially having higher traits of
vulnerable narcissism may show stronger feelings of envy that they may get so
jealous of their coworkers’ success or happiness and they can make unfair
competition with them and blame their coworkers for their own failures. (Jones,
2013:563; Book et al., 2015:30; Veselka et al., 2014:76).
• Second, Machiavellianism is dealt with glib social charm,
manipulativeness exploitation and self-interest (Jonason and Krause, 2013: 532).
In organizations, employees high in Machiavellianism strategize in order to keep
and maximize their long-term selfish gains and Machiavellian individuals exhibit
antisocial behavior only when there is little to no risk of being caught and they
are well-known for manipulative and deceptive proclivities, cynical worldviews,
and overlooking conventional morality at workplaces (Jones, 2013:563; Djeriouat
and Trémolière, 2014:12). Employees high in Machiavellianism often adopt
callous and calculated behavioral strategies that are associated with career success
and they are certainly ‘‘coercive controllers’’, using an adaptive combination of
both pro- and anti-social tactics to attain their goals at workplaces. They are often
greedy of gain that they have a tendency to manipulate and betray others to keep
or increase their personal gain in the organization and they can successfully adapt
to the requirements of a given situation, and change tactics when it’s necessary
(Book et al., 2015:30; Veselka et al., 2014:76; Czibor and Bereczkei, 2012:202).
They usually tend to show promiscuity, hostile sexual attitudes and various selfish
and deceptive sexual tactics like cheating, divulging intimate sexual secrets to
other people, feigning love and using tactics depending on sexual force (Ali and
Chamorro-Premuzic, 2009: 229). Moreover, they can easily be observed for
cynicism while commenting and misanthropy in relationships and coldness,
strivings towards agentic goals (e.g., status, money, power), duplicity, and
calculated manipulation tactics at workplaces are the distinguishing features of
Machiavellian employees within the organizations (Rauthmann and Kolar, 2013:
622).
• Third, psychopathy characterized by lack of remorse, callous social
attitudes, predatory behaviors, impulsivity, antisociality, impulsivity, and
interpersonal antagonism and men may lack empathy through psychopathy
comparing to women (Jonason and Krause, 2013: 532). Employees high in
psychopathy take needless risks for minimal gain and erratic lifestyle is the main
reason for risk-taking which means self-destruction for them (Jones, 2013:563).
Psychopaths are regarded as professional cheaters who capitalize on the
cooperation of their coworkers by lacking the natural emotional and cognitive
approaches that hinder antisocial behaviors so they may be successful in business
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and politics (Book et al., 2015:30). Their relationships are often distressful and
result in nervous breakdown and domestic violence so their lack of empathy and
callousness are counterproductive for organizational goals, status, wealth and
successful intimate relationships in organizations (Ali and Chamorro-Premuzic,
2009: 229). In addition, they often indicate deficiencies in the abstract thinking
that is essential to understand the results of their behaviors at workplaces, for
example leaving a lot of broken hearts, shattered expectations, lacking in
conscious and in feelings for their coworkers, they selfishly take what they desire
and do until they are satisfied, without the slightest sense of guilt or remorse. They
can easily be spotted with unnaturally low levels of empathy for coworkers at
workplace, or don’t hesitate to manipulate their friends for personal gain or
interests (O’Boyle et al., 2013:789; LeBreton et al., 2018:164).
Conclusion and Solutions
It’s so obvious that the Dark Triad traits can be poisonous and destructive
at workplaces. If one or more employees exhibit narcissistic, Machiavellian, or
psychopathic characteristics, the entire office will suffer in the end because other
employees will certainly feel uncomfortable and unsafe because of the Dark Triad
traits’ bothering behaviors and attitudes in the organization. On the other hand, it
must be remembered that employees showing these toxic traits might be a high
achiever and charming, energetic, talkative, conscientious and achievementoriented at first but it might be too late when they begin to undermine the
organizational peace and harmony. So, being on alert and being aware of these
bad traits at workplace and getting prepared to handle them properly are very
important steps for overcoming the negative consequences of the bad behaviors
such as employee burnout and higher employee turnover rates and achieving the
organizational goals.
The first and the best ways to avoid the dark triad traits from any workplace
are to eliminate them during the hiring phase. It’s clear that it can be very difficult
to determine them first among the job applicants on the interview day because
there’s limited time to distinguish them effectively. Indeed, it’s easy to be fooled
by a narcissist individual because he/she might seem to be energetic, charming,
outgoing, charismatic, and confident which are often wanted features for the HR
to hire anyone for the position. In sum if you have noticed that he/she is the one
who displays the major signs of the Dark Triad traits, it’s highly recommended to
hire someone else immediately before your organization might have been
demolished.
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If the organization already has these kinds of difficult employees showing
the Dark Triad traits, the management must be aware of them and should take
precautions before it’s too late. For example maintaining calm is the key for
handling with these individuals at workplace. Otherwise, one can easily be
intimidated, swayed, or wooed by the Dark Triad traits and it will only help to
escalate the problems in the organization. For example, as a manager or a
coworker, keeping your emotions in check and remaining calm are the first steps
for describing the issue well and then handling their bad behaviors in a rational
way seems to be the best option to stop the developing unwanted behaviors.
Accordingly, taking notes about bad behaviors (e.g., showing low or no empathy
to others, arrogant, manipulating their coworkers for their interests, domineering,
lying, insulting etc.) doing an honest and fair evaluation of the organization and
conducting questionnaires on employees would help managers or supervisors to
learn about the degree and the prevalence of the Dark Triad traits at workplace.
So, the managers/supervisors can neutralize the unsavory elements of their toxic
behaviors, and restore team harmony and employee well-being in the
organization.
After having evaluated the employees and the relationships among them in
the organization fairly and honestly, then it’s time to determine who the sufferers
of the Dark Triad traits are and who the real perpetrators in the organization are.
It must be remembered that this action must be handled with care because they
might feel offended or embarrassed if they won’t be treated properly while telling
them about the bad behaviors they sometimes show in the organization, otherwise,
improper approaches only makes things worse, triggers worse behaviors at
workplace. Talking to the employees showing the Dark Triad traits when they in
good mood and underlying the effects of their bad behaviors honestly to them face
to face away from other employees might be effective for finishing the repetitive
bad behaviors at workplace. Additionally, giving precise examples with the dates
and time when the bad behaviors occurred to back up what you’re telling them
would be helpful to convince them about what they’ve done before so it will be
easier to tell that they must change their ways immediately.
After having approached successfully to the perpetrators of the dark Triad
traits, then it’s time to check thoroughly the possible triggers of the bad behaviors
that might originated from the working conditions or the sort of distributed duties
and teams in the organization as well. Because there may be some specific
situations at work that cause behaviors to develop associated with narcissism,
Machiavellianism, or psychopathy. Or one of employees just can’t stand working
with a certain team member in the organization. It’s obvious that every situation
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doesn’t have such a simple fix but removing the sufferers or perpetrators from the
teams or changing them with other group members might help to sweep the
triggers of the unwanted behaviors in the organization.
Last but not least, it’s vital that one can never support a troublesome
employee’s bad behavior even indirectly or unintentionally. When any chaos or
toxic behaviors appear in the organization, they must never be overlooked and
neglected or managers/supervisors should never defend them or make excuses for
them. If not, it will not only help them to continue acting badly and toxic, but it
will also alienate your other innocent employees within the organization and
simply destroy the healthy team performance and development.
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Öz
Küreselleşme ile beraber artan uluslararası sermaye akımları, ekonomik
gelişimlerini kendi sermaye birikimleri vasıtası ile gerçekleştiremeyen gelişmekte
olan ülkeler için birçok fırsatı da beraberinde getirmiştir. Söz konusu fırsatlardan
en önemlisi ise dış borçlanmalardır. Dış borçlanmaların fırsat olarak kabul
edilmesi ise bu türden kaynakların ekonomik büyümeye yönelik harcamalarda
kullanılması ile paralellik arz etmektedir. Bundan yola çıkılarak hazırlanan
çalışmada, 1980’li yıllardan itibaren ihracata dayalı büyüme stratejisi
benimseyen ülkelerden biri olan Türkiye’de, dış borçlanmaların dış ticaret
üzerindeki etkileri araştırma konusu edilmiştir. Zaman serisi ekonometrik
yönteminin kullanıldığı ampirik çalışmada, 1980-2018 dönemleri arası yıllık
veriler kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, Türkiye’nin elde ettiği dış borçların,
ülkenin hem ithalatı hem de ihracatı üzerinde pozitif ve istatistiki olarak anlamlı
bir etki oluşturduğunu göstermiştir. Çalışmaya kontrol değişken olarak dahil
edilen doğrudan yabancı yatırım girişlerinin ise dış ticaret üzerine istatistiki
olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Dış Borç, Doğrudan Yabancı Yatırımlar.
THE EFFECT OF EXTERNAL DEBT ON FOREIGN TRADE IN THE
GLOBALIZATION PROCESS: THE CASE OF TURKEY
Abstract
International capital flows, which have increased with globalization, have
brought with itself many opportunities for developing countries that cannot
1

Öğr. Üyesi, Bingöl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, mbaslan@bingol. edu.tr,
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3783-4079.
2
Öğr. Üyesi, Bingöl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, zakbakay@bingol.
edu.tr, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6736-6483.

311

Küreselleşme Sürecinde Dış Borçların Dış Ticaret Üzerine Etkisi :
Türkiye Örneği

realize their economic development through their own capital accumulations. The
most important of these opportunities is external borrowing. The acceptance of
foreign borrowings as an opportunity is in line with the use of such resources in
expenditures for economic growth. Based on this, the study focused on the effects
of foreign borrowing on foreign trade in Turkey, one of the countries that adopted
an export-based growth strategy since the 1980s. Annual data between 1980 and
2018 years were used in the empirical study in which time series econometric
method was used. The results showed that Turkey's foreign debt had a positive
and statistically significant impact on both imports and exports of the country.
Foreign direct investment inflows included in the study as control variables had
no statistically significant effect on foreign trade.
Keywords: Foreign Trade, Foreign Debt, Foreign Direct Investments.
Giriş
Devletler kamu harcamalarını finanse etmek veya bazı ekonomik
faaliyetleri gerçekleştirmek için emisyon, vergi ve borçlanma olmak üzere üç
temel araç kullanmaktadırlar. Gelişmekte olan ülkelerde emisyon ve vergi
gelirlerinin düşük olması nedeniyle hükümetler yurtiçi ve yurt dışı finans
kaynaklarına sık sık başvurmaktadırlar. Ne var ki gelişmekte olan ülkelerde
yurtiçi tasarruf oranlarının yetersiz olmasından dolayı iç piyasalardan gerektiği
kadar borçlanamayan bu ülkeler yurtiçi yatırımları artırmak, kamu hizmetlerini
finanse etmek, ithalat ve ihracat yapabilmek, kısacası kalkınmak ve ekonomik
büyümeyi gerçekleştirmek için dış borçlanma yapmak zorunda kalmaktadırlar.
Aslında ekonomi teorisi de özellikle düşük tasarruf oranları ve düşük sermaye
stokuna sahip olan erken gelişme safhasındaki ülkelerde borçlanmanın büyüme
üzerindeki olumlu etkisi ve bu ülkelerde yatırım getirilerinin gelişmiş
ekonomilerden daha yüksek olduğunu ileri sürerek makul düzeydeki bir dış
borçlanmayı teşvik etmektedir.
Yetersiz yurtiçi tasarruflar veya tasarruf açığı (saving gap) yurt dışı
borçlanmada önemli bir belirleyici olsa da döviz rezervlerinin yetersiz oluşu,
gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasındaki gelir farkı gibi diğer
faktörlerde borçlanma üzerinde etkili olmaktadır. Üretimini artırmak veya
ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek için sermaye mallarının ithalatına ihtiyaç
duyan döviz yoksunu gelişmekte olan ülkeler aynı zamanda paraları da
konvertible olmadığı için dış yurt dışı finans kaynaklarına ihtiyaç duymaktadırlar.
Diğer taraftan neo-klasik büyüme modelinde de ileri sürüldüğü gibi gelişmiş
ülkelerdeki bol sermaye marjinal verimliliği düşük olduğu için emek-bol ülkelere

312

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, http://busbed.bingol.edu.tr,
Yıl/Year: 10 • Sayı/Issue: 19 • Bahar/Spring 2020

doğru kayma eğilimindedir (Truneh 2004: 263-265). Gelişmekte olan ülke
ekonomilerinin bu yapısal özellikleri sadece kamu kesimini değil aynı zamanda
özel sektörü de yurt dışı piyasalara yönlendirmiştir. Küreselleşme olgusu ise tüm
bu dış borç taleplerinin daha kolay karşılık bulduğu bir süreç olmuştur.
Savaş sonrası dönemde Uluslar arası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası
gelişmekte olan ülkelerin dış borçlanma ihtiyacını gideren temel kuruluşlardı.
1980’li yıllardan itibaren yaşanan ekonomik küreselleşme olgusu ile birlikte
uluslar arası sermaye piyasaları arasındaki engeller minimize olmuştur. Böylece
dış borçlanma imkanları artan gelişmekte olan ülkeler IMF ve Dünya Bankası
kaynakları yanında diğer dış finansman kaynaklarına da ulaşabilmişlerdir. Bu
bağlamda ekonomik küreselleşmenin bir boyutu olan finansal küreselleşme
gelişmekte olan ülkelerde dış borç yükünü artırmıştır.
Ekonomik küreselleşmenin diğer bir boyutunu ise ticari küreselleşme
oluşturmaktadır. Ticari küreselleşme veya ticari dışa açıklık, ülkeler arasındaki
ticareti kolaylaştıran ve bu bağlamda gümrük vergileri, kotalar ve bazı görünmez
engellerin kaldırılmasına yönelik izlenen politikalar anlamında kullanılmaktadır.
Bir ülkenin dış ticaret bağlamında ne kadar dışa açık olduğu ticari küreselleşme
endeksi ile ölçülmektedir. Ticari küreselleşme endeksi bir ülkede ithalatı ve
ihracatı yapılan mal ve hizmetlerin GSYH içindeki payı şeklinde
hesaplanmaktadır (Gygly vd. 2018).
Finansal ve ticari küreselleşme aynı dönemde yaşanan olgulardır. Finansal
olarak bütünleşmiş ekonomiler aynı dönemde ticari açıklık derecesini artıran
ülkeler olmuşlardır (Kose vd. 2009: 8). Malların, hizmetlerin ve sermayenin
önündeki engellerin eşzamanlı olarak kaldırılmasının arkasındaki temel
ekonomik mantık; genişleyen ticaretin hem uzun vadede hem de kısa vadede
güvenilir, yeterli ve verimli bir finansman gerektirmesidir. Bu süreçte yerel ve
uluslararası düzeyde etkin olan bir bankacılık sistemi sağladığı finansal hizmetler
sayesinde uluslararası mal ve hizmet ticaretinin genişlemesinde anahtar bir rol
oynamaktadır (Auboin 2004: 1). Ticaretin serbestleşmesi ithal girdilere ve
sermaye mallarına erişimi kolaylaştırarak ihracat performansının artmasına yol
açan önemli bir kanaldır. Aksine kısıtlayıcı ticaret rejimleri potansiyel
ihracatçıların ihtiyaç duyduğu girdileri veya ekipmana ulaşmalarını
zorlaştırabilir. İhraç ürünlerinin üretiminde kritik öneme sahip olan bu girdiler
ticaretin serbestleştirilmesiyle birlikte kullanılabilirlikleri de artar (Babatunde
2009: 73). Bu bağlamda artan finansal küreselleşmeyle birlikte uluslararası
sermaye akımlarının önündeki engellerin kalkması dış ticaret hacmini
genişletmek isteyen ve özellikle imalat sanayindeki ihracatı ithal sermaye
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mallarına bağlılığı nispeten yüksek olan Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin
borçlanma taleplerini artırmıştır. Bazı ekonomistlere göre gelişmekte olan
ülkelerin uluslar arası piyasalarda borçlanma taleplerinin karşılık bulması bir tür
teminat işlevi gören dışa açıklık derecesine bağlıdır. Bu yüzden daha yüksek
ticaret hacmi ile karakterize edilen ekonomilerin daha yüksek dış borç seviyesine
ulaşması beklenir (Colombo ve Longoni 2009: 6).
Küreselleşmenin sunmuş olduğu daha düşük faiz oranı bu süreçte
gelişmekte olan ülkelerde borçlanma talebini artıran bir başka faktördür. Finansal
entegrasyon ve serbest sermaye akımları ile karakterize olan küreselleşmiş bir
dünyada, ortaya çıkan risk paylaşımı, faiz oranının borç arzına esnekliğini azaltır.
Başka bir deyişle, bir hükümet için artık hem yerli hem de yabancı kaynaklardan
borçlanabilme imkanının doğması faiz oranlarının düşük tutulmasına ve böylece
hükümetlerin daha fazla borçlanmasına yol açacaktır (Vassalou ve Donaldson
2015: 4). Finansal küreselleşme ortamında hükümetlerin politikalarını koordine
etmeleri durumunda ülkeler daha yüksek bir faiz esnekliği ile karşı karşıya
kalabilirler. Dolayısıyla borçlanırken faiz oranlarına karşı daha duyarlı hale
gelebilmektedirler (Azzimonti vd. 2014: 2269).
Dışa açılma bağlamında diğer gelişmekte olan ülkelerde yaşanan sürecin
bir benzeri de Türkiye’de de yaşanmıştır. 1980’li yıllara kadar korumacı
politikalarla sadece iç talebe yönelik üretim yapan bir yaklaşımla uygulanan ithal
ikameci sanayileşme stratejisi terk edilerek yerine dış ticarette korumayı azaltan,
daha rekabetçi ve böylece ekonomik etkinliği artıran ihracata dayalı bir
sanayileşme stratejisi benimsenmiştir. Bu strateji serbest piyasa koşullarını
egemen kılmaya yönelik olduğu için aynı zamanda ithalat önündeki engellerin de
kaldırılmasını gerekli kılmıştır. Böylece Türkiye ekonomisinin dışa açılması
yolunda önemli bir adım atılmıştır. Ekonomik liberizasyona yönelik atılan önemli
bir adım ise 1989 yılında çıkarılan Türk Parasını Koruma Kanunu hakkındaki 32
sayılı karar olmuştur. Bu kanunla finansal serbestleşme süreci hızlanmış ve
sermaye hareketlerinin önündeki engeller azalmıştır.
Türkiye dışa açık büyüme politikasını uygulamaya koydukça uluslararası
çevrelerde güvenirliği yükselmiş ve dış borçlanma yapabilir bir konuma gelmiştir
(Kepenek ve Yentürk 2001: 260). Dış ticarette benimsenen yeni strateji
çerçevesinde Türkiye ihracatını artırmak için ara ve sermaye mallarına ihtiyaç
duyan bir ekonomik yapıya sahipti. İhracat artırıcı ithalat sonuç itibariyle hem
ithalatın hem de ihracatın yani dış ticaret hacminin artmasında etkili olan bir
faktör olarak görülmektedir. Daha çok ihracat yapabilmek için daha fazla ara ve
sermaye malı ithal eden Türkiye yeterli döviz kaynaklarına sahip olmadığı için
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ithalatının önemli bir kısmını uluslararası kaynaklardan borçlanarak finanse
etmiştir. Dolayısıyla ticari ve finansal küreselleşme ile birlikte bir taraftan dış
borçlar artarken diğer taraftan dış ticaret hacmi genişlemiştir.
Şekil 1: Dış Borçlar, Dışa Açıklık ve İç Tasarruflar (1980-2017)
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Şekil 1 dış borçlar, dışa açıklık ve yurt içi tasarrufların 1980 sonrası
küreselleşme sürecindeki seyrini göstermektedir. 1980 yılında ticari ve finansal
dışa açıklığı ifade eden ekonomik küreselleşme endeksi 32 iken 2017’ye
gelindiğinde 53’e yükselmiştir. Benzer şekilde aynı dönemde Türkiye’nin dış
borcunun GSYH’ya oranı %28’den %54’e yükselmiştir. Dış ticaret ve dış
borçlardaki artış trendinden farklı bir şekilde yurt içi tasarrufların GSYH içindeki
payında önemli bir değişimin olmadığı görülmektedir. Zira 1980’de yurtiçi
tasarrufların GSYH’ya oranı %27 iken 2017’de %26 olmuştur.
1. Literatür
Gelişmekte olan ülkelerde dış borçlar ile dış ticaret arasındaki ilişkiyi
inceleyen bir çok ampirik çalışma mevcuttur. Özellikle küreselleşme sürecinde
sıklıkla başvurulan dış borçlanmanın temel nedenlerinden biri büyümenin itici
gücü olan sermaye birikiminin bu ülkelerde yetersiz oluşudur. Bu yüzden yapılan
çalışmaların çoğu dış borçlar ile büyüme veya dışa açıklıkla ile büyüme
arasındaki ilişkiye odaklanmışlardır. Ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek için
gelişmekte olan ülkelerin dış kaynak kullanımına zorlayan temel faktörün tasarruf
açığı olduğuna dair büyüme ekonomistleri arasında bir görüş birliğinin de
oluştuğu görülmektedir (Okafar ve Tyrowicz 2009:193). Teorik olarak
borçlanmanın büyüme üzerinde olumlu veya olumsuz etkilerinin olması
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mümkündür. Üzerinde önemle durulması gereken nokta yabancı fonların
ekonomik büyümeyi artıran verimli yatırımlar için kullanılmasıdır. Ampirik
çalışmalarda da genellikle optimal bir dış borçlanma ile büyüme arasında pozitif
bir ilişki olduğu, belli bir eşik değerinden sonra bu ilişkinin tersine döndüğü
şeklinde sonuçlara ulaşılmaktadır. Benzer şekilde dışa açıklık ile büyüme
arasında da pozitif bir ilişkinin varlığına vurgu yapılmaktadır. Bu bağlamda
benzer çalışma örneklerini aşağıdaki şekilde verebiliriz
Lao ve Kon (2014) 70 Asya ülkesini kapsayan çalışmasında dış borçların
ekonomi üzerinde iki kanalla etkili olduğunu ifade etmektedirler. Buna göre dış
borçlar GSYH’yı doğrudan artırırken, GSYH üzerinden de ihracatı artırmaktadır.
Bu yönüyle bakıldığında dışa açık ekonomilerin borçlanma taleplerinin altında
genellikle ekonomik büyüme motivasyonu yatmaktadır. Dış borçlanmanın
yanında doğrudan yabancı yatırımlar (DYY)da önemli bir dış kaynak olarak
görülmektedir. Bu tür kaynaklara tam anlamıyla ulaşabilmek için ülke
ekonomisinin öncelikle dışa açıklık derecesinin yüksek olması gerekir.
93 gelişmekte olan ülkenin 1967-1998 dönemindeki verilerini kullanan
Patillo vd (2002) dış borçlanmanın büyüme üzerinde doğrusal olmayan etkilerinin
olduğu sonucuna varmışlardır. Elde edilen eşikler, ihracatın %160-170'u ve
GSYİH'nın% 35-40'ı civarındaki borç seviyeleridir. Bu eşik seviyelerinin sınırları
dışındaki borç birikiminin büyüme üzerinde olumsuz etki yaptığı görülmüştür.
Buna göre, ülkelerin özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterse de genellikle
borcun marjinal etkisi çok düşük ve çok yüksek borç seviyelerinde negatif hale
gelmektedir (Pattillo vd. 2002:14). Benzer şekilde Clements vd. (2003)’e göre
belli bir eşik değerine kadar dış borçlanma yatırım ve büyüme üzerinde olumlu
etki gösterirken bunun ötesindeki seviyelerde etki tersine dönmektedir. Simic ve
Mustra (2012), 18 Avrupa ülkesini kapsayan çalışmalarında dış borçlanma ile
büyüme arasında negatif bir ilişkinin olduğunu ortaya koymaktadır.
Lane (2000) ekonomik küreselleşme sürecinde gelişmekte olan ülkelerde
dışa açıklık ile dış borçlanma arasındaki ilişkiyi inceleyen önemli çalışmalardan
biridir. 87 gelişmekte olan ülkenin dahil edildiği çalışmada dış borcun
başlangıçtaki çıktı düzeylerinde güçlü bir şekilde arttığı görülmüştür. Çalışmanın
önemli sonuçlarından biri de ticari dışa açıklık ile dış borçlanma düzeyi arasında
pozitif bir ilişkinin var olmasıdır. Benzer şekilde Colombo ve Longoni (2009)
gelişmekte olan ülkelerde dış borç düzeyi ile açıklık derecesi arasında pozitif bir
korelasyonun olduğu sonucuna varmışlardır. Pakistan’ın dış borcu ile ticari
serbestleşme arasındaki ilişkiyi inceleyen Zafar ve Butt (2008)’un çalışması her
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iki değişken arasında uzun dönemde oldukça anlamlı pozitif bir ilişkinin
olduğunu göstermektedir.
Ibhagui (2018), dış borçlar, ticari açıklık ve cari açık arasındaki ilişkiyi
incelemiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre dış borçlardaki artış cari açığı
artırmakta, fakat, dışa açıklık oranının yüksek olduğu ülkelerde cari açıktaki artış
daha fazla olmaktadır.
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (United Nations
Conference on Tradeand Development – UNCTAD) yaptığı çalışmada ticaretin
liberalleşmesinden sonra Afrika ülkelerinde ihracatın GSYH içindeki payının
arttığı yalnız ithalattaki artışın daha büyük olduğu, bu durumun cari açığı artırdığı
ampirik olarak ortaya konulmuştur (UNCTAD 2008: 12-17). Ticari açıklığın
Sahra-Altı Afrika ülkelerinde ihracat ve ithalat üzerindeki etkilerinin incelediği
çalışmasında Kassim (2015) de benzer sonuçlar elde etmiştir.
Dış borçların dış ticaret üzerindeki etkileri ülkelerin şartlarına ve
uyguladıkları iktisat politikalarına bağlı olarak değişebilmektedir. Shamim vd
(2017) 1972-2014 dönemi verilerini kullanarak yaptıkları çalışmada Pakistan’da
dış borçlar ile ihracat performansı arasında negatif bir ilişkinin olduğu sonucuna
varmışlardır. Yazarlara göre bu durum artan dış borca bağlı olarak artan vergilerin
yatırım talebini azaltmasından kaynaklanmaktadır.
Kızılgöl ve İpek (2014), 1990-2012 dönemine ait verileri kullanarak
Türkiye ekonomisi üzerinde yaptıkları çalışmanın sonuçlarına göre dışa açıklık
dış borçlar üzerinde pozitif bir etki oluşturmakta, dış borçlardaki artış ise
ekonomik büyümeyi artırmaktadır. Türkiye’de dışa açıklığın borçlanma
üzerindeki etkisini araştıran Bölükbaş ve Peker (2017), dışa açıklığın dış
borçlanmayı artırdığını ortaya koymuştur. Türkiye ekonomisi üzerinde yapılan
Aslan ve Al Athwari (2019)’nin çalışmasında ise dış borçlanma ile GSYH, ihracat
ve ithalat değişkenleri arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir.
2. Ekonometrik Uygulama
2.1. Veri Seti ve Model
1980-2018 dönemleri arası yıllık verilerin kullanıldığı çalışmada,
Türkiye’ye ait toplam dış borç düzeylerindeki yıllık değişimlerin Türkiye dış
ticareti üzerine yansımaları araştırılmıştır. Çalışmaya ait tüm veriler Dünya
Bankası veri tabanından elde edilmiştir. Yapılan analizlerde kullanılan veriler
dolar cinsinden veriler olup, analizlere doğal logaritmik formları ile dahil
edilmiştir.
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Türkiye’de yıllar itibari ile gerçekleşen dış borçlanmaların Türkiye dış
ticareti üzerindeki etkilerinin tahmin edildiği çalışmada, toplamda iki ekonomerik
model kullanılmıştır. İhracat ve ithalat verilerinin bağımlı, toplam dış borç ve
çalışmaya kontrol değişken olarak dahil edilen doğrudan yabancı yatırım
verilerinin bağımsız değişken olarak yer aldığı çalışma aşağıdaki modeller
aracılığı ile tahmin edilmeye çalışılmıştır.
Model 1; İhracat modeli
𝑋𝑋" = 𝜃𝜃% + 𝜃𝜃' 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷" + 𝜃𝜃+ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷" + 𝜀𝜀"

(1)

𝑀𝑀" = γ% + γ' 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷" + γ+ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷" + 𝜀𝜀"

(2)

Model 2; İthalat modeli

Yukarıda yer alan modellerde 𝑋𝑋" ; Türkiye’ye ait yıllık toplam ihracat
rakamlarını, 𝑀𝑀" ; Türkiye’ye ait yıllık toplam ithalat rakamlarını, 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷" ;
Türkiye’ye ait yıllık toplam dış borç stokunu, 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷" ; ise Türkiye’ye yıllar itibari
ile gelen net direk yabancı yatırım tutarlarını ifade etmektedir. 𝜃𝜃' ihracatın, ∅'
ise ithalatın dış borç stoğu esneklik katsayılarını gösterirken, 𝜃𝜃+ ihracatın, ∅+ ise
ithalatın doğrudan yabancı yatırım esneklik katsayılarını göstermektedir. 𝜀𝜀" ise
modellere ait hata terimlerini ifade etmektedir.
2.2. Yöntem ve Bulgular
2.2.1. Durağanlık Analizi
Durağan bir yapıya sahip olmayan ve birim kök içeren veriler ile
ekonometrik analizler yapmak, sahte regresyon problemi ile karşı karşıya
kalmaya neden olabilmektedir. Dolayısıyla ekonometrik analizler yapılmadan
önce söz konusu problem ile karşılaşmamak için analizde kullanılacak verilerin
öncelikle durağanlık seviyelerinin araştırılması gerekir. Bu araştırma çalışmanın
güvenilirliği bakımından büyük önem arz etmektedir (Atgür ve Altay 2015).
Son dönem uygulamalarında sıklıkla karşılaştığımız ARDL Sınır Testi
Yaklaşımı, gerçekleştirilen ekonometrik analizlerde diğer eş-bütünleşme
testlerine nazaran önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Söz konusu kolaylıklardan
en önemlisi ise gerçekleştirilen birim kök analizlerinde serilerin tamamının ilk
farklarında (I(1)) durağan olma zorunluluğu içermemesidir. Diğer bir ifadeyle,
İkinci farkları (I(2)) dışında serilerin tamamen düzey değerlerinde I(0), tamamen
ilk farklarında (I(1)) veya karma bir yapı sergilemesi, eş-bütünleşme analizinin
yapılması önünde bir engel teşkil etmemesidir (Özdamar 2015).
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Çalışmada öncelikle verilere ADF birimkök testi uygulanmıştır. Daha
sonra çalışmadan güvenilir sonuçların elde edilmesi adına verilere ayrıca Phillips
ve Perron (PP) durağanlık testi uygulanmış ve elde edilen birimkök testi sonuçları
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 1. Birim Kök Testi Sonuçları
Değişken
TOP-ITH
TOP-IHR
TOP_DBS
DYY
Değişken
TOP-ITH
TOP-IHR
TOP_DBS
DYY

ADF(Düzey )

PHILLIPS-PERRON (Düzey)

Sabitli

Sab/Trend

Sab/Trendsiz

Sabitli

Sab/Trend

Sab/Trendsiz

-1,10
-2,79*
-1,67
-1,99

-2,22
-2,72
-1,63
-2,99

ADF(1.Fark )

3,02
4,98
4,31
1,70

-1,13
-2,79*
-1,73
-2,10

-2,38
-2,87
-1,90
-2,99

3,53
4,74
4,49
2,13

Sabitli

Sab/Trend

Sab/Trendsiz

Sabitli

Sab/Trend

Sab/Trendsiz

-7,14***
-6,52***
-6,65***

-5,82***
-4,48***
-4,81***

-7,11***
-6,23***
-6,47***

Krit/Değ.

-7,49***

%1

-3,62

Sabitli

-7,13***
-6,46***
-6,65***
-7,40***

-5,68***
-4,46***
-4,65***

PHILLIPS-PERRON(1.Fark)

-7,12***
-6,36***
-6,47***
-7,79***

-7,91***

-7,10***

Sab/Trend

-7.10***

Sab/Trendsiz

Sabitli

Sab/Trend

Sab/Trendsiz

-4,22

-2,63

-3,62

-4,22

-2,63

Not: *** %1, anlamlılık düzeyini göstermektedir. Gecikme uzunluğu otomotik olarak maksimum
. 9 gecikme, bilgi kriteri ise AIC bilgi kriteri olarak belirlenmiştir.

Gerçekleştirilen birim kök analizi sonuçları (Sabitli, Sabitli-Trendli ve
Sabitli-Trendsiz), toplam ihracat değişkeninin ADF ve PP sabitli birimkök
sınaması sonucunda düzey değerlerinde I(0), diğer tüm değişkenlerin ise ilk
farklarında I(1) durağan hale geldiklerini göstermiştir. Ayrıca elde edilen bu
sonuç, verilere ait durağanlık düzeylerinin karma bir yapı sergilediğini dolayısıyla
ARDL eş-bütünleşme testinin gerçekleştirilmesi yönünde bir engelin olmadığını
göstermiştir.
2.2.2. ARDL Eş-Bütünleşme Testi
Çalışmanın ikinci adımında, gerçekleştirilen birimkök testleri sonucunda
durağan oldukları görülen seriler arasında ki uzun dönem eş-bütünleşme ilişkisi,
ARDL Sınır Testi Yaklaşımının çalışmaya uyarlanmış halini ifade eden aşağıdaki
denklemler aracılığı ile tahmin edilmiştir. Denklemlerde yer alan Δ, serilere ait
birinci farkları sembolize etmektedir. Gecikme uzunlukları ise g ve r olarak ifade
edilmektedir.
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Δ𝑀𝑀" = θ% +

Δ𝑋𝑋" = 𝛾𝛾% +

D
CE'
N
CE'

D

θ'C Δ𝑀𝑀"FC +

CE%

θ+C Δ𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷"FC +

+ θI 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷"F' θΔ𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷"FC + 𝜇𝜇"
N

𝛾𝛾'C Δ𝑋𝑋"FC +

CE%

𝛾𝛾+C Δ𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷"FC +

D
CE%
N

CE%

θGC Δ𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷"FC + θH 𝑀𝑀"F'

𝛾𝛾GC Δ𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷"FC + 𝛾𝛾H 𝑋𝑋"F'

+ 𝛾𝛾I 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷"F' + 𝛾𝛾O Δ𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷"FC + 𝜇𝜇"

(3)

(4)

Koentegrasyon testi sonrasında elde edilen istatistiki değer, Peseran v.d.
(2001) tarafından geliştirilen kritik tablo değerinin üst değerinden daha yüksek
bir değer olmalıdır. Şayet bu koşul gerçekleşir ise değişkenler arasında uzun
dönem koentegrasyon ilişkisinin olduğu düşünülür. Bundan yola çıkarak
uygulanan ARDL Sınır Testi eş-bütünleşme analizi sonuçları aşağıda verilmiştir.
Tablo 3. Sınır Testi (F Testi ve Kritik Sınır Değerleri)
Tüm Modeller

Değişken
Sayısı(k)

F istatistiği

İhracatı Modeli

2

12,44***

İthalat Modeli

2

12,89***

Kritik
Değer(%1)

Kritik
Değer(%1)

I(0)-I(1)
4,13-5
I(0)-I(1)

I(0)-I(1)
3,1-3,87
I(0)-I(1)

4,13-5

3,1-3,87

Not: *** %1, anlamlılık düzeyini göstermektedir

Elde edilen F istatistikleri, kritik tablo değerlerinden daha yüksek değerler
almıştır. Ayrıca söz konusu istatistikler istatistiki bakımdan %1 düzeyinde anlam
ifade etmiştir. Bu sonuçlar, seriler arasında uzun dönemde eş-bütünleşme
ilişkisinin olduğunu göstermiştir.
2.2.3. ARDL Model Tahminleri
Seriler arasındaki uzun dönem eş-bütünleşme ilişkisinin tespit edilmesinin
ardından model tahminleri aşağıdaki denklemler aracılığı ile tahmin edilmiştir.
𝑀𝑀" = θ% +

𝑋𝑋" = 𝜸𝜸% +

P
CE'
T
CE'

θ'C 𝑀𝑀"FC +

𝜸𝜸'C 𝑋𝑋"FC +

Q
CE%
"
CE%

R

θ+C 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷"FC +

𝜸𝜸+C 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷"FC +

CE%
U
CE%
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Denklemlerde yer alan 𝑀𝑀" ve 𝑋𝑋" sırasıyla ithalat ve ihracat modellerine
ait bağımlı değişkenleri, k,l,m ve p,t,z gecikme uzunluklarını göstermektedir.
Schwarz bilgi kriterine göre maksimum gecikme uzunluğunun 4 (yıllık veriler)
olarak belirlendiği her iki modele ait model tahminleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 4. ARDL Model Tahminleri
İhracat
(1,0,0) Modeli

Tüm Modeller

İthalat
(1,0,1)Modeli

Değişkenler

Katsayı

t-İst.

Katsayı

t-İst.

TOP-IHR (-1)
TOP-ITH (-1)
TOP_DBS
TOP_DBS(-1)
DYY
C

0,28***
0,73***
-0,002
-0,22

5,21
11,76
-0,15
-1,30

0,40***
1,23***
-0,62***
-0,001
-0,22

3,67
20,07
-4,89
-0,07
-1,52

Tanısal Test
𝑅𝑅 +
Düzeltilmiş𝑅𝑅 +

Katsayılar

Katsayılar

0.9982
0.9981

0,9986
0,9984

Otokorelasyon

1,66(0,44)

0,91 (0,63)

Normallik

1,80(0,41)

4,09 (0,13)

Değişen Vary.

5,04(0,17)

5,61 (0,23)

Ramsey Test
Olasılık

2,66(0,09)
0,000

2,06 (0,14)
0,000

Not: *** %1, anlamlılık düzeyini göstermektedir. Tanısal testlere ait olasılık değerleri parantez içerisinde
gösterilmiştir.

ARDL (1,0,0) ihracat modeli İncelendiğinde, toplam ihracat değişkeni ilk
gecikmeli değerinde, toplam dış borç stoku ise düzey değerinde istatistiki olarak
%1 düzeyinde anlamlı ve iktisadi beklentilere paralel bir sonuç vermiştir.
Doğrudan yabancı yatırımlar ise istatistiki olarak anlamlı bir sonuç vermemiştir.
ARDL (1,0,1) ithalat modeli incelendiğinde, toplam ithalat değişkeni ilk
gecikmeli değerinde, toplam dış borç stoku ise hem düzey hem de birinci
gecikmeli değerinde istatistiki olarak %1 düzeyinde anlamlı ve iktisadi beklentiler
ile uyumlu bir sonuç vermiştir. Doğrudan yabancı yatırım girişleri ise ihracat
modelinde olduğu gibi ithalat modelinde de istatistiki olarak bir anlam ifade
etmemiştir.
Elde edilen istatistiki sonuçların güvenilirliği açısından büyük önem arz
eden tanısal test sonuçları incelendiğinde, elde edilen istatistiki değerlerin tüm
testlerde %0,05’den büyük çıkarak modellerde Breusch-Pagan-Godfrey testine
göre değişen varyans, Jarque-Bera testine göre normal dağılım, RamseyReset
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testine göre model kurma hatası ve son olarak Breusch-Godfrey testine göre ise
ardışık bağımlılık problemlerinin olmadığı görülmüştür.
İhracat Modeli Cusum Testi

20

1.2
1.0

10

0.8

5

0.6

0

0.4

-5

0.2

-10

0.0

-15

-0.2

-20
1985

1990

1995

2000
CUSUM

20

2005

2010

-0.4
1985

2015

5% Significance

1990

1995

2000

CUSUM of Squares

İthalat Modeli Cusum Testi

1.4

2005

2010

2015

5% Significance

İthalat Modeli Cusum Q Testi

1.2

15

1.0

10

0.8

5

0.6

0

0.4

-5

0.2

-10

0.0

-15
-20

İhracat Modeli Cusum Q Testi

1.4

15

-0.2
86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18
CUSUM

-0.4

5% Significance

86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18
CUSUM of Squares

5% Significance

Diğer taraftan, Modellerde yer alan parametrelere ait yapısal bir kırılmanın
olup olmadığının tespitine yönelik Cusum ve Cusum of Squares testleri
gerçekleştirilmiştir. Yukarıdaki grafiklerden de görülebileceği gibi elde edilen
sonuçlar modellerde yapısal bir sorunun olmadığını göstermiştir. Ayrıca
parametreler kararlı bir yapı sergilemiş ve yapay değişken ihtiyacı olmadan
modellerin tahmin edilebileceği anlaşılmıştır.
2.2.4. Hata Düzeltme Modelleri
Seriler arasındaki kısa dönemli ilişkiler Hata Düzeltme Modelleri
yardımıyla incelenirler. Model tahminlerine ait kalıntılardan elde edilen Hata
Düzeltme Terimi (HDT) ise kısa dönem içerisinde oluşan sapmaların uzun dönem
içerisinde ne kadar bir süre sonra dengeye geleceğini gösteren bir parametredir
(Görüş ve Türköz 2016). Söz konusu parametrenin istatistiki olarak anlamlı ve
katsayı işaretinin iktisadi beklentiler doğrultusunda negatif olarak gerçekleşmesi
beklenmektedir. Seriler arasındaki kısa dönemli ilişkinin, serilerin ilk farkı
alınarak oluşturulan ve çalışmaya uyarlanmış şekli ile ifade edilen kısa dönem
Hata Düzeltme Modelleri, hem ihracat hem de ithalat modelleri için aşağıdaki
denklemler aracılığı ile ifade edilmektedir.
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Δ𝑀𝑀" = θ% +

Δ𝑋𝑋" = 𝜸𝜸% +

N
CE'

[
CE'

θ'C Δ𝑀𝑀"FC +
+ 𝜇𝜇"

𝜸𝜸'C Δ𝑋𝑋"FC +
+ 𝜇𝜇"

W
CE%

\
CE%

θ+C Δ𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷"FC +

𝜸𝜸+C Δ𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷"FC +

X
CE%

^
CE%

θGC Δ𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷"FC + ∅𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻"F'

𝒚𝒚GC Δ𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷"FC + 𝛾𝛾𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻"F'

(7)

(8)

Δ𝑀𝑀" ithalat değikeninin, Δ𝑋𝑋" ise ihracat değişkeninin birinci farkını
göstermektedir. HDT ile ∅ ve 𝛾𝛾 değişkenleri sırasıyla Hata Düzeltme Terimi ve
bu terime ait katsayıları ifade etmektedir. Hata Düzeltme Modeli sonuçları
aşağıda verilmiştir.
Tablo 5. Uzun Dönem Katsayı Sonuçları
İhracat
(1,0,0) Modeli

Modeller
Değişkenler

Katsayı

DYY
TOP_DBS

-0,003

C

D(DYY)
D(TOP_DBS)
HDT(−1)

İthalat
(1,1,1)Modeli

t-İst.

Katsayı

-0,15

-0,002

1,00***
-0,31

25,80
-1,33

0,02
0,75***

1,27
14,61

-0,62***

7,95

-0,07

1,00***
-0,38

23,65
-1,45

-0,02
1,24***

-1,45
26,93

Kısa Dönem ARDL Hata Düzeltme Tahmin Sonuçları

Not: *** %1, anlamlılık düzeyini göstermektedir.

t-İst.

-0,57***

-6,57

Hata Düzeltme Modelleri sonuçlarına göre, gerek ihracat gerekse ithalat
modellerinde yer alan doğrudan yabancı yatırım değişkeni istatistiki olarak
anlamsız çıkarak, Türkiye’ye kısa dönemde gerçekleşen doğrudan yabancı
yatırımların, Türkiye ihracat ve ithalatı üzerinde anlamlı bir etki oluşturmadığını
göstermiştir. İhracat ve ithalat modellerinde yer alan toplam dış borç stoku
değişkeni ise kısa dönemde her iki modelde de istatistiki olarak %1 düzeyinde
anlamlı çıkmıştır. Bu sonuçlara göre Türkiye dış borç stokundaki %1’lik bir artış
sırasıyla Türkiye ihracat ve ithalatını % 0,75 ve %1,24 artırmaktadır. Elde edilen
sonuç kısa dönemde alınan dış borçların özellikle de ithalat üzerindeki pozitif
etkisinin daha büyük olduğunu göstermektedir. Her iki modele ait Hata Düzeltme
Terimi (HDT) sonuçları incelendiğinde katsayı işaretleri negatif ve istatistiki
olarak %1 düzeyinde anlamlı çıkarak iktisadi beklentiler ile paralellik arz etmiştir.
Hata Düzeltme Terimine ait katsayılar ise her iki modelde kısa dönemde meydana
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gelen dengesizliklerin etkisinin, ihracat modelinde bir sonraki dönemde
%62’sinin, ithalat modelinde ise %57’sinin dengeye geldiğini göstermektedir.
Elde edilen uzun dönem katsayı sonuçları incelendiğinde, doğrudan
yabancı yatırımlar değişkeni kısa dönemde olduğu gibi uzun dönemde de
istatistiki bakımdan bir anlam ifade etmemiştir. Diğer bir ifadeyle Türkiye’ye
gelen doğrudan yabancı yatırımların uzun dönemde de Türkiye dış ticareti
üzerinde önemli bir etkisini olmadığı görülmüştür. Dış borç stoku uzun dönem
katsayısı incelendiğinde ise yine kısa dönem katsayı sonuçları ile paralellik
göstererek istatistiki olarak %1 düzeyinde anlamlılık ifade etmiştir. Bu sonuç
Türkiye’nin elde edeceği toplam dış borç stokundaki %1’lik bir artışın Türkiye
ihracat ve ithalatını veya diğer bir ifadeyle Türkiye dış ticaret hacmini aynı oranda
yaklaşık olarak %1 artırdığını göstermektedir.
Sonuç
Küreselleşme olgusunun hız kazandığı 1980’li yıllardan itibaren diğer
birçok gelişmekte olan ülkede olduğu gibi Türkiye de ticari ve finansal olarak dışa
açılma yolunda önemli adımlar atmıştır. Bu bağlamda 1980’lerin başında
korumacı olan ithal ikamesi sanayileşme stratejisinin terk edilerek yerine hem
ithalatın hem de ihracatın serbestleşmesini gerektiren ihracata dayalı sanayileşme
stratejisinin benimsenmesiyle ticari dışa açıklığı ve bunun bir tamamlayıcısı
olarak 1989’da kabul ettiği yeni kambiyo rejimi ile finansal dışa açıklığı artması
Türkiye’nin uluslararası para ve mal piyasaları ile daha çok entegre olmasını
sağlamıştır. Benimsediği yeni politikalar bir taraftan uluslararası finansal
piyasalardan daha fazla borçlanabilme, diğer taraftan bu borçların bir kısmını
ihracatını artırmanın bir yolu olarak ara malları ve sermaye mallarının ithalatında
kullanabilme imkanı vermiştir. Dolayısıyla artan ekonomik küreselleşme
olgusunun dış ticaret hacmini doğrudan, dış borçlanma üzerinden de dolaylı
olarak artırması beklenen bir sonuç olmalıdır.
Bu çalışmanın amacı küreselleşme sürecinde artan dış borçlanmanın
Türkiye’nin ithalatı ve ihracatı üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. 1980-2018
dönemi verilerinin kullanıldığı çalışmada yukarıdaki beklentilerin karşılandığı
görülmektedir. Zira dış borçlar hem ihracat üzerinde hem de ithalat üzerinde
pozitif bir etki yaparak dış ticaret hacminin artmasını sağlamıştır. Bu çalışmanın
sınırları dahilinde olmadığı için dış borçların hangi alanlarda veya verimli
kullanılıp kullanılmadığı konusu bir tarafa bırakılırsa, dış ticaret hacmini artıran
bir dış borçlanma Türkiye’nin dış dünyaya entegrasyonunu artırmaktadır.
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Öz
Milli mücadelenin başarıya ulaşmasında önemli katkıları bulunan Kâzım
Karabekir, Mondros Mütarekesi’nin imzalandığı 1918 yılında Tekirdağ’da 14.
Kolordu Komutanı iken kendi isteği üzerine 1919 yılının Mart ayında Doğu
Anadolu’daki 15. Kolordu Komutanlığına atanmıştır. Kâzım Karabekir,
Mütareke şartları gereğince Osmanlı ordusunun silahlarıyla terhis edilme şartını,
bölgenin coğrafi şartlarını öne sürerek geciktirmeyi ve bölgedeki Ermenilerinin
yıkıcı faaliyetlerinin önüne geçmeyi amaçlamıştır. Doğu Anadolu’da onun
himayesinde Erzurum Kongresi düzenlenmiş ve Şark Cephesi Komutanı olarak
İstiklâl Savaşına katılmış, Elviye-i Selase’nin kurtarılmasında büyük başarı
göstermiştir.
Şark Cephesi Komutanı olarak Sarıkamış, Kars, Erzurum ve çevre illerden
topladığı sahipsiz çocukları himayesine alarak onların hayata tutunmalarına vesile
olmuştur. Himayesinde bulunan çocukların eğitilmelerine ve yaşam becerisi
kazanmalarına önem veren Kâzım Karabekir, bu becerinin ana sınıflarından
başladığına inanmıştır. Memleketteki çocuk israfının bir nebze önüne geçip,
sahipsiz çocuklara manevi babalık ta yapmış olan Kâzım Karabekir, Sarıkamış’ta
tesis ettirdiği ana sınıfının modellenmesinde bölgede bulunan Amerikan
okullarını temel almıştır. Ana mektebi olarak adlandırılan ana sınıflarında masa,
sandalye, yapılacak etkinlikler, etkinliklerin çocuklar üzerindeki kazanımlarından
duvardaki renk ve tabloların içeriğine varıncaya kadar büyük bir hassasiyet
gösteren Kâzım Karabekir’in amacı, söz konusu çocukları üreten ve meslek sahibi
iyi insanlar olarak ülkesine kazandırmak olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kâzım Karabekir, Şark Cephesi, Eğitim, Anasınıfı, Çocuk.
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VIEWS OF KAZIM KARABEKIR, COMMANDER OF THE EASTERN
FRONT, ON BRINGING UP AND EDUCATING CHILDREN: AN
EXAMPLE OF SARIKAMIS KINDERGARTEN
Abstract
As Kâzım Karabekir, who considerably contributed to the success of the
national struggle, was the commander of the 14th Corps in Tekirdağ in 1918 when
the Armistice of Mudros was concluded, he was assigned as the commander of
the 15th Corps in Eastern Anatolia in March 1919 upon his request. Aiming to
delay the stipulated demobilization of the Ottoman army as per terms of the
armistice by asserting the geographical conditions of the region, Kâzım Karabekir
also intended to prevent the destructive activities of the Armenians in the region.
The Erzurum Congress was held under his auspices in Eastern Anatolia, and he
was involved in the Turkish War of Independence as the Commander of the
Eastern Front where he displayed great success in the rescue of Elviye-i Selase.
As the Commander of the Eastern Front, Kârabekir brought the orphan
children from Sarikamis, Kars, Erzurum and the surrounding provinces together
in the corps under his auspices and enabled them to hold on to life. Attaching
importance to educating the children under his protection and letting them acquire
life skills, Kâzım Karabekir believed that this skill started from the nursery
classes. Kâzım Karabekir, who partially prevented the loss of children in his
country and became a spiritual father to orphaned children, based the modelling
of kindergartens established in Sarıkamış on the American schools in the
region. Highly sensitive to the components of kindergartens, which he named as
primary schools, from desks and chairs to activities and their positive impacts on
children and the colors and contents of paintings on the wall, Kâzım Karabekir
aimed to contribute productive professionals with good manners to the country.
Keywords: Kâzım Karabekir, Eastern Front, Education, Kindergarten, Children.
Giriş
İstiklal Savaşı’nın önde gelen kumandanlarından biri olan Kâzım
Karabekir, iyi bir asker olmasının yanı sıra birçok lisan bilen, çocuk şarkıları
besteleyen, piyesler yazan, derin tarih ve edebiyat bilgisi olan değerli bir
şahsiyettir ( Ortaylı, 2018: 190).
1907 yılında Balkanlarda görevini tamamlayan Kâzım Karabekir,
İstanbul’daki Harbiye Mektebi’nde Tabiye dersi öğretmen yardımcılığına tayin
edilmiş, burada bir yıl çalıştıktan sonra Edirne’deki 2. Kolorduya bağlı 3.
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Nizamiye Tümenine atanmıştır. 1909 Nisanında Hareket Ordusu emrinde 31 Mart
vakasının bastırılmasında yer almıştır. Daha sonrasında da Arnavutluk isyanının
bastırılmasında Mürettep Kolordu’da görev alan Kâzım Karabekir, tekrar
Edirne’ye dönmüştür.
1912 yılında binbaşı rütbesine terfi ederek Ekim ayında görevine başlayan
Kâzım Karabekir, Balkan Savaşı’nda Edirne’yi savunan kuvvetler içinde
bulunmuş ve burada Bulgar ordusuna esir düşmüştür. Barış imzalandıktan sonra
1914 yılında İstanbul’daki Osmanlı Genelkurmay Karargâhında İstihbarat Şube
Müdür yardımcısı, sonrasında söz konusu şubenin başına geçerek görevine devam
etmiştir ( Ulus, 1948: 2).
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesiyle 1914 yılı sonunda
kurmay yarbay olan Kâzım Karabekir, Çanakkale Cephesi’nde tümen komutanı
sıfatıyla özellikle Kerevizdere’de Fransızlara karşı verilen muharebelerde başarı
göstermiştir. Kasım 1915’te Irak Cephesi’nde İngilizlere karşı Goltz Paşa
komutasında kurulan 6. Ordu’nun kurmay başkanlığını yapmıştır. Albaylığa terfi
ederek Kut’ül Amare’nin teslim alınmasında etkili olmuş ve 1916 Nisan’ında aynı
orduya bağlı 18. Kolordu Komutanlığı’na atanmıştır.
1917 Nisan’ında Irak Cephesi’ndeki görevini tamamlayan Kâzım
Karabekir, Doğu Cephesi’nde önce 2. Kolordu sonrasında 1. Kafkas Kolordusu
komutanı olarak Rus ve Ermenilere karşı başarı elde etmiştir. Buradaki başarıları
Erzurum, Erzincan, Kars, Sarıkamış ve Gümrü’nün alınmasında etkili olmuştur.
Bu başarıları nedeniyle 1918 Temmuz’unda rütbesi Paşalığa (Mirliva)
yükseltilmiştir (Karabekir, 2019:335-356).
30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütareke ’si imzalanmış ve bu tarihten
iki ay sonra Tekirdağ’da bulunan 14. Kolordu Konutanlığı’na tayin edilen Kâzım
Karabekir’in gönlünde Doğu Anadolu’ya gitmek vardır. Bunun sebepleri
arasında, Mütareke’nin 20. maddesi gereğince terhis edilecek Türk birliklerinin
elindeki silahların İtilaf devleti temsilcilerinin gözetiminde teslim edilmesi şartına
karşılık, Doğu Anadolu’da Kasım ayından Nisan ayına kadar ağır kış şartları
nedeniyle yolların kapalı olması ve bu bölgedeki silahların hemen teslim
edilemeyeceği gerçeği vardır. Bir diğeri ise Mütareke’nin 24. maddesi gereğince
Vilayet-i Sitte denilen Van, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Sivas illerinin
Ermeni vilayetlerine dönüştürmek istenmesi ve onun buna engel olmak için bir
fırsat arama çabası gösterilebilir.
Doğu’dan kurtuluşa giden yolun açılacağına inanan Kâzım Karabekir,
kendi isteğiyle merkezi Erzurum olan 15. Kolordu Komutanlığı’na 1919
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Mart’ında atanmıştır (Eken,2017: 70). Burada onun himayesi ve yardımlarıyla
Erzurum Kongresi düzenlenmiştir. Elviye-i Selase (Kars, Ardahan, Batum)
denilen Üç Sancağın Rusların eline geçme olasılığı karşısında Ankara
hükümetince 1920 Haziran’ında Ermenistan’a karşı saldırıya geçilmesi
kararlaştırılmıştır. Aynı ay içinde doğu illerinde seferberlik ilan edilmiş ve 15.
Kolordu Komutanlığı, Şark Cephesi Komutanlığı’na çevrilerek Kâzım
Karabekir’in yetkileri de artırılmıştır (Turan, 2012: 201). Elviye-i Selase’nin
kurtarılmasında büyük başarı gösteren Kâzım Karabekir, Kars’ın zaptındaki
başarıları üzerine ferikliğe terfi ettirilmiş (TCCCA, Yer: 30-18-1-1 / 1-16 –18,
Dosya Ek: 39-4) ve İstiklâl madalyası ile ödüllendirilmiştir. (Ulus, 1948: 4).
Bu çalışmada, Kâzım Karabekir’in Balkan Savaşlarından Doğu Cephesine
önce 15. Kolordu Komutanı olarak sonrasında da Şark Cephesi Komutanlığı’na
atanmasına kadar geçen süreçteki askeri hayatına yer verilmekle birlikte,
Sarıkamış Ana Mektebi’nin kuruluşu üzerinden çocuk eğitimine yönelik derin
bakışının ortaya konulması amaçlanmıştır. Anadolu’nun istikbali için önemli
gördüğü eğitim ve çocuk ilişkisini birbirinden ayrı tutmayan Kâzım Karabekir’in
bu konudaki hassasiyetinin oluşmasında mizacı, aldığı eğitimin kişiliğinin
inşasındaki yansımaları ve geniş vizyonunun da etkisi olduğu söylenebilir.
1. Kâzım Karabekir’in Eğitime Yönelik Görüşleri
Kâzım Karabekir, asker olmasının yanı sıra iktisat ve eğim konularıyla
yakından ilgilenmiş, Şark Cephesi Komutanlığı yaptığı sırada Şark yetimlerinin
terbiye ve tahsiliyle meşgul olmuş önemli bir şahsiyettir (Milli Mecmua, 1923:
32). Bu güzide şahsiyet, Osmanlı Devleti’nin önemli eğitimcilerinden biri olan
Ethem Nejat gibi Türk milletini güçlü ve zinde kılabilmenin, ülkenin kaderi hâline
gelen geri kalmışlığın önünü açmanın yolunun (Altın, 2008: 76) doğru bir
eğitimden geçtiğine inanmıştır. Kâzım Karabekir, yapısı itibariyle okumayı
seven, hâtıralara hürmet eden, sanata ve doğaya ilgisi olan çok yönlü biridir. Bu
nedenledir ki, maiyetindeki askerler arasında sanata yeteneği olanları teşvik
etmiş, keman çalmış, hayvanlar ve çocuklarla meşgul olmuştur. Marangozluk
işlerine de ilgisi olan Kâzım Karabekir, kitaplarını kendi ciltlemiş, cetvel, gönye
gibi eşyaları kendi yapmayı tercih etmiştir. Dolayısıyla çocuk eğitiminde de
çocukların kendi ihtiyaçlarını kendilerinin karşılaması gerektiğine inanmıştır
(Ulus, 1948: 2).
Zihin faaliyetini bilek faaliyetinden ayırmayan Kâzım Karabekir’e göre
eğitimin hedefi iktisadi olmalıdır. Bu bağlamda, O, Türk milletinin kabiliyetini
bedeni, aklı ve ruhi tüm yönleriyle ortaya koyarak ülkenin yer altı, yer üstü
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kaynaklardan tamamıyla yararlanması gerektiğine inanmıştır. Türk eğitim
sisteminde eğitim ve öğretim metotlarının kararsız fikirler karşısında
zayıflatıldığı düşüncesinde olan Kâzım Karabekir, bu durumun köylerden
kentlere uzanan bir sorun olduğuna inanmıştır. Ona göre, köylerde okumayan bir
çocuk geleceğin cefakâr çiftçisi iken, iptidai tahsilini bitirenlerin doğup
büyüdükleri yerleri hor görerek, köyleri terk ettiklerini ve daha yüksek bir tahsile
yöneldiklerini belirtmiştir. O nedenle eğitim meselesinde söz konusu gururun
öncelikle yok edilmesini, yüksek tahsilli bir kişinin daha mütevazı olmasını ve
halk ile halk için şiarından yola çıkarak çalışmasını arzu etmiştir. Toplumda
yüksek bir zihniyetin oluşmasını azim ve iradeyi geliştirmeye yönelik
düzenlemelere bağlamıştır. Bu düzenlemelerin başarıya ulaşması ve toplumsal
yükselişinin temelini de ana sınıfı anlamına gelen ana mekteplerine kadar
götürmektedir.
Eğitimin, iktisadi hayatla uyumunun; okul müfredatlarının yeniden
düzenlenmesiyle gerçekleşeceğine inanan Kâzım Karabekir, iş mektepleri olarak
tanımladığı mesleki okullarda ziraat, sanayi, konserve, ipekçilik, peynircilik,
elektrik gibi alanların teoriden pratiğe yönelik olması gerektiğine değinir. İş
mekteplerindeki boşluğunun, Darüleytamlar aracılığıyla doldurabileceğine ve
böylelikle birçok yetimin bu gibi kurumlarda toplanmasının daha doğru olduğuna
dikkat
çeker
(İçtihat,1923:3272-3274).Darüleytam
gibi
kuruluşların
faaliyetlerinin yalnızca çocukları himaye etmek olmadığını şu sözleriyle ifade
etmektedir:
“Çocukları milletlerin terbiyesine, ihtiyacına göre büyütmek ve bilhassa mensup
oldukları memleketler için hepsini faydalı ve en iyi adamlar olarak yetiştirmek hususlarında
dahi gayret…eder ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan çekinmezler”

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortada kalan çocukların hepsine
hükümetin yardım etmesinin mümkün olamayacağını ifade eden Kâzım
Karabekir, sosyal yardım kuruluşlarının, ülkenin ve asrın ihtiyaçlarına göre
çocukları yetiştirmesinin en önemli vazifesi olduğunu belirtir. Bunun yanı sıra
zengin Anadolu’nun kıymetli hazinelerinin birçoğundan Türk insanının haberdar
olmadığından da yakınmıştır. O, varlığı bilinen ülke kaynaklarından da yeteri
kadar istifade edilemediğini ve ülkenin milli servetinin daha etkili kullanılmasının
yolunun çocuklara verilecek kaliteli eğitimden geçtiğine inanmıştır. Bu vazifenin
ihmalinin devamı halinde ülke madenlerini işletmek için yabancı ülkelerin
tekniğine ve elamanlarına bağlı kalınacağına dikkat çekerek “kendi servetimizle
onları refah ve saadetler içinde yaşatmağa…biz de kendi evimizde, kendi
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toprağımızda bir hamal, bir ırgat gibi çalışmaya mahkum olacağız” uyarısında
bulunmuştur (Varlık, 1337: 2).
Türkiye’nin etrafının denizlerle kaplı olması nedeniyle sahili olan
şehirlerde balıkçılık okullarının vücuda getirilmesini ve bunu fiiliyata dökecek
unsurun yine Darüleytamlar olabileceğine vurgu yapar. Kâzım Karabekir’e göre
Anadolu halkının büyük bir çoğunluğu tarımla uğraştığından ziraatın en verimli
hale getirilmesine, toprağın altındaki madenlerin de halkın ve ülkenin menfaatine
göre eğitim temelli işletilmesine dikkat çeker. Bir başka ifadeyle Kâzım
Karabekir, okulların ve eğitim programlarının, ülkenin çeşitli sahalarına yönelik
kabiliyetli insan yetiştirmek üzerine düzenlenmesini arzu eder (İçtihat, 1923:
3272-3274).
Kâzım Karabekir’e göre okullarda verilen eğitim, uygulamaya dönük
olmakla birlikte askeri bir ifadeyle ilim ve nazariyat diplomalarına sınırlandırma
getirilmesini işaret ederek “bunların miktarı ordu mevcuduyla zabitan ( subay)
arasındaki nispeti tecavüz (sınırı aşma) etmemelidir” demektedir. Memur
mekteplerinden haddinden fazla memur mezun edilmesinin sıkıntılara yol
açacağını değinen Kâzım Karabekir “ Yalnız yüksek tahsil değil, daha ziyade
adamları yetiştirmek Maarif siyasetimizin umdesi olmalıdır” ifadeleriyle sayı
üstünlüğünden ziyade nitelikli insan yetiştirmeye dikkat çeker (Cevdet, 1923: .
3127-3128 ).
Avrupa’daki okulların eğitimlerin teorik ve uygulamalı olduğuna değinen
Kâzım Karabekir, İlkokul çağına gelmiş bir çocuktan birkaç kişilik bir masa
hazırlanması istenildiğinde çocuğun, bunu masa düzenine uygun olarak
kolaylıkla hazırlayabildiğini ifade eder. Buna karşın, Osmanlı mekteplerinde teori
ve uygulamalı eğitim konusunda bazı sıkıntıların olduğunu da belirttir. Bu
kapsamda, İstanbul’daki kız mektebinde bütün tahsil süresince uygulamalı olarak
yemek pişirmek ya da bunun gibi işleri yeteri düzeyde öğrenebilecek kadar
uygulamalı derslerin olmamasını eleştirir. Kâzım Karabekir, evlenme yaşına
gelmiş kızların ev işlerinden habersiz olmalarının, evliliklerinde de sıkıntı
yaşamalarına neden olabileceğine inanmıştır. O nedenle Türk okullarında çocuğu
hayata hazırlamaya yönelik uygulamalı eğitimin verilmesini tavsiye etmiştir.
Öğretmenlerin, uygulamalı derslerle öğrencilerini hayata hazırlamak
konusunda yol göstermeleri gerektiğine dikkat çeken Kâzım Karabekir,
uygulamalı derslerin eşya toplama, düzenleme, biçki dikiş, yemek pişirme olarak
sınıflandırılmasının doğru olduğuna inanmıştır. Tüm bunların yanı sıra temizliğin
öneminin çocuklara verilmesiyle frengi gibi salgın hastalıkların yayılmasının da
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önüne geçilebileceğine dikkat çekmiştir. Bununla ilgili olarak “o yaşta çocuk,
mikrobun ne olduğunu bilmiyorsa da ona karşı bir düşmanlık hissediyor”
demektedir. Ahlaki değerlerin çocuğa küçük yaşta verilebileceğine değinen
Kâzım Karabekir, bir çocuğunun yatak odasına girerken kapı vurması ve odaya
nasıl girmesi gerektiğini öğretmenin yolunun da oyundan geçtiğine değinir. Ona
göre çocuk, oyunla daha kolay ve sağlam bir öğrenme gerçekleştirebilir (Varlık,
1337: 2).
2- Sarıkamış Ana Mektebi’nin Açılması
1915 yılında Sarıkamış’ta Türk ordusu büyük zayiatlar vermiş, 1918
Şubat’ında ise Türk ordusunun ileri harekâtıyla şehir, 5 Nisan 1918 tarihinde
kurtarılmıştır. Ancak Mondros Mütarekesi ile bölgenin, I914 sınırlarına çekilmesi
ve Nisan 1919’da Kars'ta kurulan hükümetin, İngilizlerce dağıtılmasından sonra
Sarıkamış Ermeni mezalimine maruz kalmış, nihayet Kazım Karabekir Paşa'nın
Doğu harekâtıyla 29 Eylül 1920 tarihinde kesin surette Türk topraklarına
katılmıştır (Sarıkaya, 2004: 328).
Ankara’dan 21 Ekim 1920 tarihinde gelen talimatla Kâzım Karabekir ve
emrindeki Doğu Ordusu harekete geçerek Kars üzerine yürümüştür. Dört gün
süren çetin bir savaş sonrasında 30 Ekim 1920 tarihinde Kars ele geçirilmiştir.
Kars’ın alınmasıyla Üç Sancak’ın Ermenistan sınırı içinde bulunan kesimi ele
geçirilmiş, Misak-ı Millide ön görülen sınıra varılmış ve Ermenistan ordusu da
bir tehlike olmaktan çıkarılmıştır. Böylece Kurtuluş Savaşı’nın büyük
zaferlerinden biri de Doğu Cephesinde kazanılmıştır. Bu zaferin elde edilmesinde
payı olan Kâzım Karabekir de Şark Fatihi olarak anılmaya başlanmıştır ( Turan,
2012: 202).
30 Ekim 1920’de Kars’ı ele geçirmiş olan Kâzım Karabekir, bir gün
sonrasında ferik rütbesine yükseltilmiş, bir hafta sonrasında Gümrü’yü almıştır.
Bu süreçte Ermeni katliamları sonucu ortada kalmış yetim çocuklarına sahip
çıkarak onları rehabilite etmeyi ve eğitimli birer birey olmalarını amaçlamıştır.
Bu hassasiyeti O’nun, yetimlerin manevi babası olarak anılmasını sağlamıştır
(Karabekir, 2019: 357).
Kâzım Karabekir’in eğitim yönelik fikirlerinin olgunlaşmasında ve
Sarıkamış’ta ana mektebi2 kurmasında Amerikan eğitim siteminin etkili olduğu
2

Osmanlı Devleti’nde ana mekteplerinin tarihsel sürecine bakıldığında Türk çocukları için
1915’ten önce ana mekteplerinin olmadığı görülmektedir. 1915’ten önce ana mektepleri salt
yabancılara ve azınlıklara aitti. Tedrisat-ı İptidâiye Kanun-ı Muvakkatı’nın ön gördüğü ana
mekteplerinin ilki 2 Mart 1915’te İstanbul’da açılmıştır. Bu kurumlar için hazırlanan
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söylenebilir (İçtihat, 1923: 3272). Esasında Amerikalıların eğitim politikalarında
sistemli ve ileri seviye olmaları, uyguladıkları metot ve öğretmenlerinin
kalitesinden ileri gelmekteydi. Doğu Anadolu’da sürdürülen okullaşma
faaliyetlerinin hemen hemen hepsi Amerikan misyonerleri tarafından ABD’nin
desteği ile temelleri 19. yüzyılda atılmış olan okullardı (Kodaman, 1990: 72).
Kars’ın düşman işgalinden kurtarılmasından sonra bölgede Amerikan
heyetlerinin Tiflis, Erivan ve Gümrü’de 18.000 Ermeni çocuğu himaye ettiğini ve
onlara eğitim verildiğini gören Kâzım Karabekir, bu eğitim çalışmalarından
etkilenmiş ve konuyla yakından ilgilenmiştir (Sarıkaya, 2044:238-239).Bu
kapsamda, Kars’ta bulunduğu sıralarda Amerikan okullarını ziyaret etmeye özen
göstermiştir. Ziyaretlerinde ilk olarak ana anaokullarına yer ayırmış, pedagoglarla
görüşmüş, fikir alış verişinde bulunmuştur. Amerikalıların çocukların ruhlarına
zarar vermeden hür ve yaratıcı çocukları nasıl ortaya çıkarttıklarına, yetiştirme
metotlarına şahit olmuştur. Amerikan okullarındaki ziyaretlerinde ana
sınıflarındaki dört yaşındaki çocukların masa başlarında işçi gibi çalıştıklarını
ifade eden Kâzım Karabekir, küçücük çocuklara hayatlarına nasıl hâkim
olabileceklerinin de öğretildiğini gözlemlemiştir.
Amerikan okullarındaki ana sınıflarında küçük yaştaki çocukların
hayattan keyf almalarını sağlayan ve bunun içinde yöntem olarak müziğin
kullanıldığına da değinen Kâzım Karabekir, müziğin oyunlarla ve piyano
vasıtasıyla uygulamaya konulduğunu belirtmiştir. Tüm incelemelerinden sonra
Sarıkamış’ta ve başta Türk yetim çocukları olmak üzere sahipsiz tüm çocuklar
için ana mektebi dediği ana sınıflarının kurulmasına karar vermiştir (Karabekir,
2008: 1146).
Çocuk eğitiminin küçük yaşlardan başladığına inanan ve Sarıkamış’ta 28
Kasım 1921 tarihinde Sarıkamış Ana Mektebi’nin törenle açılmasına ön ayak olan
nizamnamede; 4-6 yaş grubu için yürüyüş, beden hareketleri, dini ve milli hikâyeler, resimleri
inceleme ve el işi çalışmaları öngörülmüştür. Ana mekteplerinin resmi ve hususi açılmasına
izin verilmiştir. Bkz. Necdet Sakaoğlu, Osmanlı’dan Günümüze Eğitim Tarihi, İstanbul Bilgi
Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2003, s. 145; Bu kapsamda ana mekteplerine öğretmen
yetiştirme işi ilk defa 1913-1914 öğretim yılında İstanbul Darülmuallimatı içinde bir ana
muallime sınıfı ile başlamıştır. Bu okula Müslüman kızlar alınmıştır. Süresi bir yıl olan bu
okuldaki dersler, çocuğu tanımanın yanında öğretmene genel kültür verecek şekilde
planlanmıştır.1918’de Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla Osmanlı Devleti’nin her yerinde
ortaya çıkan sosyal, siyasi ve iktisadi sorunlar öğretmen okulları üzerinde de etkili olmuş, 19181919 öğretim yılından itibaren öğretim kadrosu daralmaya başlamıştır. Bu zaman içinde,
ülkenin içinde bulunduğu şartlar yüzünden yeteri kadar ana mektebinin açılamaması ve ana
öğretmen okulundan çıkan öğretmenlerin iş bulamamaları nedeniyle 1919 yılından bu okulun
kapatılması kararlaştırılmıştır. Daha fazla bilgi için bkz. İsmail Güven, Türk Eğitim Tarihi,
Pradigma Kitabevi Yayınları, Edirne, 2012, s.256.
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(Karabekir,2008: 1148) Kazım Karabekir’in amacı, Anadolu’nun geri kalmış bu
şehrinden başlayarak toplumun içtimai yapısını kuvvetlendirmek olmuştur.
Okulun açılış konuşmasını bizzat yapan Kâzım Karabekir, çocuk eğitiminde eski,
yeni usullere değinmiştir. Çocukluk anısından bir örnek vererek, hocasının
karşında oturmak ve okumak mecburiyetinde kaldığı “Rabbi Yessir” duasının
zorluğundan bahsederek bir şey öğrenemediğini ve cesaretinin kırıldığını
belirtmiştir. O nedenle, eğitimin çocuğun yaşına göre olması gerektiğine değinmiş
aksi halde bunun, çocuğun ruh dünyasında yıkıcı etkilere yol açabileceğine
dikkat çekmiştir (Varlık,1337:1). Sarıkamış’ta yeni açılan anasınıfının toplam
mevcudu 100 çocuk üzerinden hesaplanmışsa da toplam mevcutta 70 çocuk
bulunmuştur (Varlık, 1337: 2).
Sarıkamış Ana Mektebi’nin açılış konuşmasının devamında anasınıfları,
çocuklara yönelik etkinlikler, uygulanacak metot ve materyaller hakkında
aydınlatıcı bir konuşma yapmıştır. Ona göre, bir çocuk anasınıfına gitmeden
ilkokula başlamamalıdır. Okul öncesi eğitimle tanışmamış ve 7 yaşına gelmiş bir
çocuğun birden ilkokula başlamasının çocuk üzerinde yıkıcı bir etki
bırakabileceğine inandığını ifade etmiştir. Bunun önüne geçebilmek için de 5
yaşına gelen bir çocuğun önce ana mektebine gitmesini tavsiye etmektedir. Okul
öncesi eğitime vurgu yaparak çocuğun hayata daha kolay uyum sağlayabileceğine
dikkat çekmiştir. Çocuğun, okula ısınabilmesi için okuldaki materyallerin de onun
dünyasına uygun olması gerektiğine vurgu yapan Kâzım Karabekir, bu amaçla
oyuncak şeklinde yapılmış masaların, dolapların çocuğun nesneleri tanımasına ve
bunlarla birlikte uyum içinde yaşamasına yardım edeceği fikrindedir. Duvara
asılacak resmin renk ve formunun dahi çok önemli olduğunu düşünen Kâzım
Karabekir, okul öncesi iyi bir eğitimin ilkokula temel olacağı görüşündedir.
(Varlık, 1337: 2)
Konuşmasının akabinde okul öncesi eğitimin gerekliliğine değinen
Kâzım Karabekir’e göre, 5 ya da 6 yaşına gelen bir çocuğun evde kalmasının hem
çocuk hem de ebeveynler için sıkıntı verici olduğunu örnekleyerek açıklamıştır.
O yaştaki bir çocuğun cam kırabileceğine, ailenin evraklarına zarar
verebileceğine, kesici aletleri eline alabileceğine değinir. İnsan yavrusu olarak
tanımladığı çocuğun, küçük yaşlarda güzel bir terbiye almaması halinde ilkokula
başladığında da sıkıntı verici durumların devam edebileceğine dikkat çeker. Bu
yaşlardaki çocukların ailelerinden gördüklerini olduğu gibi taklit edebildiğini o
nedenle de ailelerin davranışlarına ve söylemlerine dikkat etmeleri gerektiği
uyarısında bulunur. Tüm bu sebeplerden 5 yaşına gelmiş bir çocuk ana sınıfına
gitmeli ve okul öncesi eğitimi başlamalıdır.

335

Şark Cephesi Kumandanı Kâzım Karabekir’in Çocuk Terbiyesi ve
Eğitimine Yönelik Görüşleri: Sarıkamış Ana Mektebi Örneğ

Ana mekteplerinde çocukların boylarına göre masa ve sandalyelerin
tasarlanması gerektiğini ifade eden Kâzım Karabekir, duvarlarında
fonksiyonlarına değinerek çocuğun dünyasına hitap eden ve anlatabileceği
resimlerin olması gerektiğine değinir. Bunun yanı sıra, şarkılı oyunların
çocukların keyifle yaptıkları ve katımlarının daha çok olduğu bir etkinlik
olduğunu ifade eden Kâzım Karabekir, şarkıların ve hikâyelerin kafiyeli olması
gerektiğini, öğretmenin uygulamada ise yüksek sesle çocuklara tekrarlar
yaptırmasını tavsiye etmektedir. Güne başlarken ve günü bitirirken hep bir
ağızdan çocuklara yaptırılan dualara da önem verilmesini arzu etmiştir ( Varlık,
1337:2) .
Ana sınıflarında bulunan yetim ve öksüz yavruların bakımları Kâzım
Karabekir’in riyasetinde iki şekilde yapılmıştır. Çocukların eğitiminde Şark
Cephesi Komutanlığı’na mensup askerler ve bakımlarında da Doğu Anadolu’nun
işgali sırasında evlatlarını kaybeden ve evlat hasreti çeken Türk kadınlarını
görevlendirerek tanzim etmiştir. Evlatsız kalan annelerle, kimsesiz çocukları bir
araya getiren Kâzım Karabekir, bu yolla bir yandan çocukların öz bakımlarının
yapılmasını ve anne şefkatine hasret çocukların duygusal olarak ta destek
almalarını sağlamıştır.3
Milli Mücadele dönemi şartları içinde değerlendirildiğinde son derece
modern bir eğitim kurumu olarak hizmet veren Sarıkamış Ana Mektebi’nin çeşitli
ihtiyaçlarının karşılanması için okul yönetimi tarafından gerek görüldüğünde
ihtiyaç listesi hazırlanmıştır. Oluşturulan bu listenin büyük bir kısmı da bedeli
ödenmek suretiyle temin edilmiştir. Bu ihtiyaçlar arasında futbol topu, futbol
lastiği, yağlı boya, tutkal, ampul, mektep levhası gibi gerekli görülen ihtiyaçlar
yer almıştır (Aydın&Işık, 2018:97).
2.1. Anasınıfların Etkinlikleri
1) Temizlik Masası: Çocukların birer birer bakıma muhtaç olduklarını
belirten Kâzım Karabekir’e göre söz konusu bu masada öğretmenlerce çocukların
el, ayak, diş ve üst temizliğine bakılarak çocuklarda temizlik bilincinin verilmesi
amaçlanmıştır.
2) Kâğıt İşleri Masası: Bu masada amaçlanan çocuğun el becerilerini
geliştirmektir. Bu amaçla, makas tutmak, kâğıt bükmek, bükülmüş kâğıdı

3

Timsal Karabekir Yıldıran Hanımefendinin İstanbul Erenköy’deki evinde şahsen yapmış
olduğum mülakat (19.08.2019).

336

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, http://busbed.bingol.edu.tr,
Yıl/Year: 10 • Sayı/Issue: 19 • Bahar/Spring 2020

kesmek, öğretmen gözetiminde kâğıt üzerine basit resimler çizmek, çizgiler
çizilerek çocuğun kurşun kalemiyle çizgiler üzerinden geçmesini sağlamak ve
makas yardımıyla kâğıt kestirmek, kesilen kâğıtlara şekiller verdirmek gibi
faaliyetlerin yer aldığı çalışmalardır.
3) İğne, İplik Masası: Bu masada çocuklara yapılan etkinlikler arasında
kalın ve ufak iğneye ip geçirmek, kâğıt ve mukavva üzerinde iğne ile karışık, düz
ya da üç, dört köşeli şekilleri noktalamak ve teyel yaptırmak amaçlanmıştır.
4) Çamur ve Boya Masası: Çocukların çamurlu oyunlardan zevk aldığını
dile getiren Kâzım Karabekir, bu etkinliklerin çocuk için faydalı olduğunu
belirtmektedir. Bu masada, çocuklara çamurdan şekiller yaptırmak, şekillerin
neye benzediğini sormak gibi etkinlikler yer almaktadır.
5) Terbiye-i Fikrîye Masası: Bu masadaki etkinliklerde çocuklara okunan
şiirler eşliğinde çiçekler, hayvanlar, renkler, meyveler tanıtılması amaçlanmıştır.
Bunun yanı sıra özellikle çocukların İstanbul şivesiyle konuşmalarına da özen
gösterilmiştir. (Varlık, 1337: 2)
6) Güzel Yaşayış Masası: Bu atölye çalışmasında çocuklara fincan ve
bardak temizliğinin benimsetilmesi, sofra tertibi, misafirlik ya da hasta
ziyaretinde el öpmek, teşekkür etmek ve bir şey değil cevabı, adabı muaşeret,
kahve pişirmek gibi hayat içinde her bireyin bilmesi gereken hallerin öğretilmesi
amaçlanmıştır.
7) Ağaç ve Mukavva Masası: Kibrit çöpleri kesmek, ağaç yontmak,
kesilen çöplerle şekiller yapmak, şekilleri boyamak ve mukavva işlerinin yer
aldığı etkinliklerdir.
Etkinlik saatleri, çocukların yeteneklerine göre belirlenmesi esas
alınmıştır. İlk yıl mevcut olan 70 öğrenci 10’ar guruplara ayrılarak yukarıda
bahsettiğimiz 7 masa etrafında bir araya getirilerek çocuklara öğretilmesi ya da
kazandırılması gereken davranış biçimlerine yönelik etkinlikler yaptırılmıştır.
(Karabekir, 2008: 1149)
Sonuç
Ülkelerin başarısı nesiller üzerinden verdikleri eğitim ve eğitime
yaklaşımları ile orantılıdır. Bu kapsamda Kâzım Karabekir’in eğitim ve çocuk
üzerindeki görüşleri oldukça kayda değerdir. Okullarda verilen bilgilerin,
yaşamda bir karşılığı olması gerektiğine inanan Kâzım Karabekir, çocuklara ya
da gençlere uygulamalı eğitim verilmesinden yanadır. Okul çağına gelmiş
çocukların mesleki eğitimle donatılıp, hayata atılmalarının daha kolay olabileceği
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tespitinde ısrarlı olan Kâzım Karabekir, böylelikle ülke ekonomisinin de
gelişebileceğine vurgu yapmaktadır. Üreten ve sürekli işleyen Türkiye’nin,
çağdaşı devletleri yakalamasının şartını bilginin sahada etkin bir şekilde
kullanılmasına bağlamaktadır. O nedenle uygulamalı eğitimin ilk temelinin okul
öncesinde ana sınıflarından başlaması gerektiği kanaatindedir.
İlkokula doğrudan başlamanın çocuk için iyi olmadığı düşüncesinde olan
Kâzım Karabekir, ana mekteplerine giden çocukların eğitim hayatlarında daha
başarılı olabileceklerine ve süreçle daha uyumlu olabileceklerine değinmiştir.
Askeri eğitim almış olmasına rağmen, memleketin temeli ve istikbali olarak
gördüğü çocukların, çağın gereklerine göre çok yönlü eğitilmesi gerektiğini
belirtmiştir. Ana mekteplerinde çocuklara yaşam becerisi kazandırılmasının
çocukların yaş ve ilgilerine göre tespit edilerek sorumluluklar verilmesinin
önemine vurgu yapmıştır. Bu kapsamda, eşyaları toplamak, sofra kurmak, bir iş
yapılırken nasıl yapılmasını göstermek gibi faaliyetleri örnekleyerek açıklamıştır.
Ana mektebindeki etkinliklerin her birinin küçük çocuklara farklı
kazanımlar ve farkındalıklar kazandırdığı düşüncesinde olan Kâzım Karabekir,
bunun en iyi örneğini Şark Cephesi Kumandanı sıfatıyla görev yaptığı illerde
Sarıkamış’ta oluşturmaya çalışmıştır. Şarkılı oyunların, tekerlemelerin çocuğun
dikkatini çekmek ve bu yolla öğrenmenin daha kolay olabileceğinin izlerini
anlatımlarıyla hissettirmiştir.
Kâzım Karabekir, Sarıkamış’ta kurulan ana mektebinin açılış
konuşmasında yaptığı açıklamalarda çocukların dil gelişimine önem verdiğini ve
doğru bir Türkçe ile konuşmalarını istemiştir. Bu maksatla, Kâzım Karabekir’in
istediği üzerine Sarıkamış Ana Mektebi’nin vazifelerinden biri de İstanbul
Türkçesi’nin çocuklara doğru öğretilmesi olmuştur. Renklerin çocuk dünyasında
etkili olduğunu çok iyi bilen Kâzım Karabekir, ana mektebinin duvarlarındaki
renklerin ve tabloların ona göre seçilmesi gerektiğine dikkat çekmiştir.
Müziğin küçük çocukların eğitilmesinde önemli bir metot olduğunu bilen
Kâzım Karabekir, bu amaçla piyesler yazmış, marşlar bestelemiştir. Kızı Timsal
Karabekir Yıldıran Hanımefendi ile yapmış olduğumuz görüşmemizde çocuklara
müzik dinletilmesi noktasında babası Kâzım Karabekir’in bir sözünü aktarmıştır.
Timsal Hanım, bununla ilgili olarak babam: “Çocuklarınıza kaliteli müzik
dinletin. Hangi müzik olursa olsun kaliteli olsun. Böylelikle çocukta bir musiki
zevki gelişir” demiştir.4
4

Timsal Karabekir Yıldıran Hanımefendinin İstanbul Erenköy’deki evinde şahsen yapmış
olduğum mülakat (19.08.2019).
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Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de çocuğun çeşitli boyutlarda;
bedensel, ruhsal, duygusal ve sosyal alanlarda gelişmesi ve mevcut potansiyelini
kullanabilme ve geliştirebilmesi için okul öncesi eğitimin gerekli olduğu bugün
geçmişten daha çok kabul görmektedir. Nitekim Milli Eğitim Bakanlığı 2009 / 53
Nolu genelgesinde çocuğun öğrenmesinin en yoğun olduğu, temel
alışkanlıklarının, zihinsel yeteneklerinin en hızlı geliştiği ve biçimlendiği okul
öncesi eğitim döneminin; çocukların ileri yaşlardaki öğrenme yeteneği ve
akademik başarıları açısından önemli etkileri olduğunu bilimsel çalışmalarla ve
çağdaş eğitime yönelik uygulamalarla kanıtlamıştır. Eğitim sistemimizin ilk
basamağını oluşturan okul öncesi eğitimin, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği
bakımından hayati bir önem taşıdığı bilinen bir gerçektir (Baysal&Ada, 2015:
144). Dolayısıyla Kâzım Karabekir’in ana mektebi üzerinden okul öncesi çocuk
eğitimine yönelik görüşlerinin, 21. yüzyıl dünyasında da hâlâ geçerli olduğunu
görmekteyiz. Bu bakımdan, Kâzım Karabekir’in tespitleri, onun ileri
görüşlülüğünü, çocuk konusundaki hassasiyetini ve ülkenin başarısının okul
öncesinden başlayarak gelişebildiğini göstermesi açısından önemlidir.
KAYNAKLAR
A- Arşivler
I-Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivi
A-Cumhuriyet Arşivi
TCCCA, Yer : 30-18-1-1 / 1 - 16 – 18, Dosya Ek: 39-4
B- Süreli Yayınlar
I- Gazete ve Dergiler
“Çocuklarımızı Himaye Cemiyeti Sarıkamış’ta Kuruldu”, Varlık, 17 Teşrinisani
1337, Sene 1, Sayı No . 11.
Doktor Abdullah Cevdet, “Müstakbel Maarif-i Millîmeyiz Kâzım Karabekir
Paşa”, İçtihat, 10 Şubat 1923, Numara 151, Sayı No: 18.
“Kâzım Karabekir Paşa”, Milli Mecmua, 15 Kasım 1923, Sene 1, Sayı No: 2.
“Kâzım Karabekir Paşa Hazretleriyle İlmi Mülakat”, İçtihat, 1 Kânunuevvel
1923, Sene 19, Sayı No: 160.
“Sarıkamış’ta Anasınıfları Hakkında İzahat” Varlık, 8 Kânunuevvel 1337, Sene
1, Sayı No: 14.
“Sarıkamış’ta Anasınıflarının Açılması Münasebetiyle”, Varlık, 8 Kânunuevvel
1337, Sene 1, Sayı No: 14.

339

Şark Cephesi Kumandanı Kâzım Karabekir’in Çocuk Terbiyesi ve
Eğitimine Yönelik Görüşleri: Sarıkamış Ana Mektebi Örneğ

“Sarıkamış’ta Anasınıfları Açıldı”, Varlık, 1 Kânunuevvel 1337, Sene 1, Sayı
No: 13.
“Sarıkamış’ta Anasınıfları Hakkında İzahat 2”, Varlık, 15 Kânunuevvel
1337,Sene 1, Sayı 15.
Ulus, 28.01.1948, s. 2.
Ulus, 27.01. 1948, s. 2.
C-

Sözlü Kaynak

Timsal Karabekir Yıldıran Hanımefendinin İstanbul Erenköy’deki evinde şahsen
yapmış olduğum mülakat (19.08.2019).
D-

Tetkik Eserler

ALTIN, Hamza (2008), “Ethem Nejat ve Eğitim Tarihimizdeki Yeri”, Turkish
Studies, Volume 3/ 4, Summer, ss. 75-96.
AYDIN, Nurdan, IŞIK, Zafer (2018), Kâzım Karabekir Paşa’nın Eğitim
Faaliyetleri, İstanbul, Sonçağ Yayınları.
BALTA, Z. Nurdan, ADA, Sefer (2015), Dünden Bugüne Türk Eğitim Sistemi ve
Yapısı, Ankara, Pegem Akademi.
EKEN, Abdullah (2017), Kâzım Karabekir Paşa’nın Hayatı ve Anıları, Ankara,
Tulpars Yayınları.
GÜVEN, İsmail (2012), Türk Eğitim Tarihi, Edirne, Pradigma Kitabevi
Yayınları.
KARABEKİR, Kâzım (2019), Hayatım, Haz. Erhan Çifci, 3. Baskı, İstanbul,
Kronik Yayıncılık.
KARABEKİR, Kâzım (2008), İstiklal Harbimiz, Cilt 2, 2. Baskı, İstanbul, Yapı
Kredi Yayınları.
KODAMAN, Bayram (1990), Osmanlı’dan Günümüze Azınlık Ve Yabancı
Okullar, Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları: 109.
ORTAYLI, İlber (2018), Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Kronik
Yayıncılık.
SAKAOĞLU, Necdet (2003), Osmanlı’dan Günümüze Eğitim Tarihi, İstanbul,
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
SARIKAYA, Makbule (2004), Bir Çocuk Kasabası Sarıkamış, Atatürk
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 23, s. 237-243
TURAN, Şerafettin (2012), Türk Devrim Tarihi: Ulusal Direnişten Türkiye
Cumhuriyeti’ne, 4. Basım, Ankara, Bilgi Yayınevi.

340

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, http://busbed.bingol.edu.tr,
Yıl/Year: 10 • Sayı/Issue: 19 • Bahar/Spring 2020

IVO
KÖPRÜSÜADLI
ADLI
IVOANDRIĆ’İN
ANDRIĆ’İNDRİNA
DRİNA KÖPRÜSÜ
ROMANINDA
DİNİVE
VEETNİK
ETNİKÇEŞİTLİLİKTEKİ
ÇEŞİTLİLİKTEKİ
ROMANINDA DİNİ
İKİLİ ZITLIKLAR
İKİLİ
ZITLIKLARVE
VE HİYERARŞİ
HİYERARŞİ
1
Özlem
ÖzlemULUCAN
Ulucan1
--------------------Geliş: 27.08.2019 / Kabul: 18.03.2020
Geliş:
27.08.2019
/ Kabul: 18.03.2020
DOI:
10.29029/busbed.612009

DOI: 10.29029/busbed.612009

Öz
Balkanlar, jeopolitik konumu ve etnik çeşitliliği nedeniyle akademik
çalışmalardaki seçkin yerini korumaktadır. Bununla beraber Ivo Andrić’e 1961
yılında Nobel ödülü kazandıran romanı Drina Köprüsü’nün olay örgüsüne ev
sahipliği yapması, Balkanlar’ın gündemdeki yerini korumasını sağlayan önemli
faktörlerden biri haline gelmiştir. Eser, Bosna ile Sırbistan’ı birbirine bağlayan
Drina Köprüsü’nün etrafında beraber yaşayan Türk/Müslüman, Sırp/Hristiyan
ve Yahudi asıllı vatandaşların yaklaşık dört asırlık panoramasıdır. Kitabın ana
kahramanı, esere ismini veren Drina Köprüsü iken, köprüyle beraber etrafında
yaşayan insanların kaderine, Balkanların değişim ve dönüşümünde etkin rol
oynayan
Osmanlı
Devleti’nin,
sonraları
Avusturya
Macaristan
İmparatorluğu’nun etkilerine, feodal düzenden kapital düzene geçerken yaşanan
sancılı dönemin milliyetçilik akımı ile birleşerek meydana getirdiği şaşkınlık,
direnme veya uyum sürecine şahit oluruz. Drina Köprüsü ile ilgili uluslararası
akademik camiadaki yüzlerce farklı çalışmanın yanında, Türkiye’de sınırlı sayıda
çalışma yapılmış olup, bunlar genellikle ya eserin genel değerlendirmesi şeklinde
veya Ivo Andrić’in eserdeki hoşgörüsü ve hümanist bakış açısı üzerine
odaklanmaktadır. Bu çalışmanın amacı ise, eserdeki etnik ve dini çeşitliliğin
aslında hiyerarşik bir düzenle aktarılmış olduğunu, bunu yaparken yazarın bu
eserde hümanist kimliğinden sıyrılıp, kendi ırkını ve dinini yüceltirken,
ötekileştirdiği vatandaşların da dolaylı olarak konumlarını belirlediğini
göstermektir.
Anahtar Kelimeler: Ivo Andrić, Drina Köprüsü, Balkanlar, Dini ve etnik
çeşitlilik, İkili zıtlık, Hiyerarşi.
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THE DICHOTOMY AND HIERARCHY IN THE BRIDGE ON DRINA BY
IVO ANDRIĆ
Abstract
Due to its geopolitical position and ethnic diversity, the Balkans maintains
its spesific position in academic studies. In addition, hosting the plot of The
Bridge on Drina by which Ivo Andrić won the Nobel Prize in 1961 has been
among significant factors in maintaining the Balkans’ position on agenda. The
Bridge on Drina is panorama of Turkish/Muslim, Serbian/Christian, and Jewish
citizens living together about four centuries around the Bridge on Drina that links
Bosnia and Serbia. While the protogonist of the work is the Bridge on Drina,
together with it, we witness the fate of the people living around, the influence of
Ottoman Sultanate and the Austro-Hungarian Empire, both playing significant
role in the change and transformation of the Balkans, and the process of
confusion, resistance and adaptation stemming from the downturn of transition
from feudal system to the capital one merging with the nationalist discourse of
the time. There are hundreds of studies on the Bridge on Drina on international
academic fields, however, the related studies in Turkey are limited and they are
either on a general evaluation of on the work, or they mostly focus on tolerance
and humanism of Ivo Andrić. The aim of this study is revealing that the ethnic and
religious diversity in the work is narrated in a hierachy, and leaving aside his
humanist ideology, the writer promotes his own ethnicity and religion while
indirectly determining the position of the citizens he otherized.
Keywords: Ivo Andrić, The Bridge on Drina, the Balkans, The religious
and ethnic diversity, Dichotomy, Hierarchy.

Giriş
Balkanlar, jeopolitik konumu ve etnik çeşitliliği nedeniyle akademik
çalışmalardaki seçkin yerini korumaktadır. Bununla beraber Ivo Andrić’e 1961
yılında Nobel ödülü kazandıran romanı Drina Köprüsü’nün olay örgüsüne ev
sahipliği yapması, Balkanlar’ın gündemdeki yerini korumasını sağlayan önemli
faktörlerden biri haline gelmiştir. Eser, Bosna ile Sırbistan’ı birbirine bağlayan
Drina Köprüsü’nün etrafında beraber yaşayan Türk/Müslüman, Sırp/Hristiyan ve
Yahudi asıllı vatandaşların yaklaşık dört asırlık panoramasıdır. Kitabın ana
kahramanı, esere ismini veren Drina Köprüsü iken, köprüyle beraber etrafında
yaşayan insanların kaderine, Bosna-Hersek’in değişim ve dönüşümünde etkin rol
oynayan
Osmanlı
Devleti’nin,
sonraları
Avusturya
Macaristan

342

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, http://busbed.bingol.edu.tr,
Yıl/Year: 10 • Sayı/Issue: 19 • Bahar/Spring 2020

İmparatorluğu’nun etkilerine, feodal düzenden kapital düzene geçerken yaşanan
sancılı dönemin milliyetçilik akımı ile birleşerek meydana getirdiği şaşkınlık,
direnme veya adapte olma sürecine şahit oluruz. Ivo Andrić’in Drina Köprüsü’ne
konu olan etnik ve dini çeşitlilik ortamında, tasvir ettiği birlikte yaşama pratiği,
kimilerine göre yazarın hümanist bakış açısı ve edebi yeteneğiyle birleşerek,
başarılı bir şekilde aktarılmıştır. Kimilerine göre ise romandaki hoşgörü maskesi
altındaki etno-milliyetçi ideoloji, Bosna Savaşları’ndaki etnik kıyıma ön ayak
olan etkenlerden biri haline dönüşmüştür. Bu minvalde eserin edebi yönünden
ziyade onu tarihi bir belge gibi değerlendirenler de olmuştur. Yazara ve portresini
çizdiği döneme dair yaklaşımlar da bu varsayım üzerinden temellendirilmiştir.
Drina Köprüsü ile ilgili olarak uluslararası düzeyde yüzlerce akademik
çalışmanın yapılmış olmasına karşın, Türkiye’de sınırlı sayıda çalışma yapılmış
olup, bunlar da eserin genel değerlendirmesi şeklinde veya Ivo Andrić’in eserdeki
hoşgörüsü üzerine odaklanmaktadır. Bu çalışmanın amacı ise, eserdeki etnik ve
dini çeşitliliğin aslında hiyerarşik bir düzenle aktarılmış olduğunu, bunu yaparken
yazarın bu eserde hümanist kimliğinden sıyrılıp, kendi ırkını ve dinini
yüceltirken, ötekileştirdiği dine ve ırka mensup vatandaşların da dolaylı olarak
konumlarını belirlediğini göstererek, bilhassa Türkiye’deki edebiyat çevrelerinde
camiasına farklı bir bakış açısı kazandırmaktır.
Balkan Üçlemesi olarak bilinen serinin ikinci kitabı olan Drina
Köprüsü’nün Türkçe çevirisini okumaya başlayanlar ilk olarak, kitabın
çevirmenlerinden Hasan Ali Ediz’in, Ivo Andrić’in “engin hoşgörüsü” ile ilgili
bir dizi methiyesini içeren önsöz ile karşılaşacaklardır (Andrić, 2017: 9-10). Ediz,
eserin en çarpıcı sahnesi olan isyancı Hristiyan köylünün, zalim Osmanlı ağasının
emriyle dört saat süren işkencesi ve en ince ayrıntılarına kadar anlatılan kazığa
oturtulma sahnesi içinse o günün şartları için bu durumun sıradan olduğunu, zaten
hemen sonra göreve gelen iyi kalpli ve işini düzgün yapan ağa ile tekrar her şeyin
eski haline döndüğünü öne sürer. Bu sahnenin Sırplar’ın belleğinden silinmesi
mümkün değildir. Sırp mitolojisine göre, 1389 yılında, Osmanlıların, Kosova’da
Sırp ordusuyla girdiği savaşta ordu kumandanı Prens Lazar’ın ölümüyle
sonuçlanması, Sırpların bağımsızlıklarını kaybetmelerine sebep olmuştur. On
dokuzuncu yüzyılda ise, Lazar, bir Hristiyan sembolüne dönüştürülmüş ve
Lazar’ın ölümü, Sırpların ölümüyle bağdaşlaştırılmıştır (Sells, 1996: 31). Belli
olayları milli meselelerle ilişkilendirip efsaneleştirmeyi seven Sırplar için
Radisav sahnesi de tabiri caizse tuz biber olmuştur. Yıllar sonra Balkanlardaki
savaşlarda Sırplar, tecavüze uğrayan Müslüman kadınlara, bu durumun aslında
etnik kökenle ilgili olduğunu ve mevcut durumun Sırpların Boşnaklara ya da
Hırvatlara üstünlüğünü ispat ettiğini ifade etmişlerdir (Janora, 2010: 54-56).
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Nitekim yıllar sonra Michael Sells, bu sahnenin adeta “çarmıha gerilme” (Sells,
1996: 49) olayının bir tekrarı olarak algılandığını aktarırken, Lyndia Boose,
Radisav’ın dört saatlik işkencesinin “Türklerin fallik güç simgesi” ne dönüşerek
Bosna Savaşında binlerce Boşnak kadının aşırı milliyetçi Sırplar tarafından
tecavüz edilmesine temel teşkil ettiğini iddia eder (Boose, 2002: 85). Kaldı ki
yazarın kendisi de her fırsatta; kâh aleni olarak, kâh üstü örtülü bir şekilde,
Osmanlı hâkimiyeti ile beraber İslam ile tanışan ve Türklerle bir arada yaşayan
Hıristiyanların travmasını ve ezikliğini gözler önüne sermekten çekinmemekte ve
esasında ortak bir paydada buluşmanın mümkün olmadığını dile getirmektedir:
“Aralarında gerçek anlamda bir iletişim ve anlaşma ihtimali olmayan iki dünya
vardır” (Longinović, 1995: 1). Kitabın, William H. McNeill tarafından kaleme
alınan, İngilizce versiyonundaki önsöz ise, Ivo Andrić’i desteklemenin ötesinde
maalesef basmakalıp, oryantalist söylemlerle, okura öncelikle belli bir ideoloji
aşılayıp, Drina Köprüsü’nü de adeta iddialarına bir ispat niteliğinde sunmaktadır:
Drina Köprüsü, on dördüncü yüzyıldan on altıncı yüzyıla kadar Balkanlara
zorbalıkla giren ve on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda aynı derecede zorbalıkla
çıkarılan bir medeniyetin kuruluşunun ve devrilişinin simgesidir. O medeniyet,
Ortodoks Rusya ve Batı Avrupa medeniyetine tamamen yabancı ve kasıtlı olarak
düşman olan Osmanlı’dır. Çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu
Osmanlı’da, sürgün edilmiş Roman’larla beraber, Hıristiyan ve Yahudi halklar da
vardır. Bunların tamamına Andrić’in kitabında büyüleyici bir tarzda az malzemeyle
yer verilir ve okur için, kendi ülkesi Bosna’da, Osmanlı medeniyetinin kuruluşunun
ve yıkılışının hissettirdiklerini, tüm derinliğiyle inandırıcı bir şekilde resmedilir.2

Bu önsöz, hiçbir antropoloğun ve hiçbir tarihçinin Andrić’in seviyesine
ulaşamadığına dair bir dizi övgüyle devam eder. Radisav’ın isyanına gelince,
McNeill’e göre Osmanlı’nın yıkılacağının anlaşılması ile komşu Hıristiyan
İmparatorlukların muhtemel hedefine dönüşen Bosna’daki dini çeşitlilik, elbette
patlamaya hazır bomba niteliğindedir. Mevcut şartlar, dinler ve
devletlerarasındaki ilişkiler göz önüne alındığında, Ivo Andrić tarafından
aktarılan ezilmiş bir Hıristiyan köylünün isyanı, hem Rusya’da hem Avusturya’da
2

Çeviri bana aittir. “It is, rather, a symbol of the establishment and the overthrow of a
civilization that came forcibly to the Balkans in the fourteenth to sixteenth centuries and was
no less forcibly overthrown in the nineteenth and twentieth centuries. That civilization was
Ottoman – radically alien to, and a conscious rival of both Orthodox Russia and the civilization
of western Europe. It was predominantly Turkish and Moslem, but also embraced Christian and
Jewish communities, along with such outlaw elements as Gypsies. All find a place in Andrić’s
book; and with an economy of means that is all but magical, he presents the reader with a
thoroughly credible portrait of the birth and death of Ottoman civilization as experienced in his
native land of Bosnia” Ivo Andrić, The Bridge on the Drina. Çeviren Lovett F. Edwards.
Chicago: University of Chicago Press, 1977, s.1.
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sempati ile karşılanmıştır (hem Ortodoks hem Katolik mezheplerde) (Andrić,
1977: 2). Drina Köprüsü ile ilgili yazılan Türkçe makalelerin ekseriyetinde de
yazara ve esere dair hoşgörü dolu ifadelere3 rastgelen bir araştırmacının, bu bakış
açısından sıyrılarak eseri eleştirel gözle değerlendirmesine pek fırsat
kalmayacaktır. Hâlbuki iddia edilenin aksine, birlikte yaşayan farklı etnik kökenli
insanların hikâyesini aktarırken yazar, Sırp milliyetçiliğinin etkisi ve HıristiyanBatı üstünlüğü ön kabulü ile en “hoşgörü” dolu sahneleri aktarırken bile
hiyerarşik bir yol izleyerek, ikili zıtlıklar oluşturmuştur. Bunu yaparken bilginin
kaynağı, üstün Hıristiyan/Sırp, gelişmeleri takip etmeye çalışırken bocalayan
Müslüman/Türk ve ezik-paragöz imgeleri oluşturmuştur.
Eserdeki ikili zıtlıklara ve hiyerarşik düzene değinmeden evvel, yazarın
doktora tezine göz atmak, yazarın ideolojisine dair fikir edinilmesinin yanında,
yazar-eser arasındaki organik bağdan dolayı, Drina Köprüsü’nün de daha iyi
anlaşılmasını sağlayacaktır. Yazarın 1924 yılında tamamladığı “Türk Yönetimi
Altındaki Bosna’da Din Hayatının Gelişimi”4 başlıklı tezi, esasında sonraki tüm
çalışmalarına ışık tutacak niteliktedir. Nitekim tezinde durum tespiti yaparak
genel çıkarımlarda bulunduğu etnik çeşitliliğe dair görüşlerini, sonraki
çalışmalarında kurgu şeklinde yeni bir formatta sunacaktır. Ivo Andrić ve eserleri
üzerinde çalışan akademisyenler de söz konusu doktora tezinin, Drina
Köprüsü’nün dayanak noktası olduğunu belirtmişlerdir.5 Yazar da tezinin ön
sözünde, mevcut çalışmasındaki yönteminin farklı formlarda yazdığı sonraki
eserlerinde kullandığını ifade etmiştir (Andrić, 1990: 1).

3

Bunlardan bazıları: Musa Demir, İvo Andriç’in Drina Köprüsü Adlı Romanında Osmanlı
Algısına Genel Bir Bakış, Avrasya Etüdleri 50/2016-2 (453-470). Abdurrahman Kolcu, İvo
Andriç ve Drina Köprüsü Romanı, TÜBAR-XIV-/2003-Güz, (219-245). Sibel Bayram, Ivo
Andriç'in Drina Köprüsü Adlı Romanı Bağlamında Hayatlara Uzanan Köprüler, Köprüler,
Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):271-271 (2014). Muharrem Kaya, Drina
Köprüsü ve El Greko’ya Mektuplar Romanlarında ‘Öteki’ Türkler, Müslümanlar, Hürriyet
Gösteri, sayı: 313, Temmuz-Ağustos-Eylül 2014, s. 90-110. Türk edebiyatında, Drina Köprüsü
ile ilgili farklı görüş ifade edilen tek çalışma ise bir akademisyen tarafından kaleme alınan,
birkaç farklı ülkeye ait edebiyat eserinde Osmanlı-Türk ve İslam İmgesi’nin incelendiği bir
araştırma yazısıdır: https://balkangunlugu.com/2013/03/18/srp-karada-hrvat-ve-makedonedebiyatlarnda-osmanl-tuerk-ve-slam-mgesi/ 23.07.2019.
4
Almanca yazılmış olan bu tezin orijinal adı “Die Entwicklung des Geistigen Lebens in
Bosnien unter der Einwirkung der Türkischen Herrschaft” dir. Bu makalede tezin İngilizce
çevirisinden faydalanılmıştır. (The Development of Spiritual Life in Bosnia under the Influence
of Turkish Rule, ed. and trans. Zelimir B. Juricic and John F. Loud (Durham: Duke University
Press, 1990).
5
Granit Zela, Myth and History in the “The Three-Arched Bridge” and “The Bridge on the
Drina” of Ismail Kadare and Ivo Andric, Academic Journal of Interdisciplinary Studies
MCSER Publishing, Rome-Italy, Vol 5 No 3 S1 December 2016, 195.
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Bilindiği üzere Balkanlarda kimliğin en önemli belirleyicisi dindir
(Sadoğlu, 2016: 7-8). Bölgenin sürekli çatışma veya savaşlarla anılma nedeni de
farklı dinlere ve etnik kökene mensup insanların daha çok dış güçlerin dahli ile
çatışmaya sürüklenmesidir. Bilhassa 19. yüzyılın sonlarına doğru etnik kimliğiyle
ön planda olan Ortodoks Kilisesi, Balkanlar’daki milliyetçilik anlayışının
şekillenmesinde oldukça etkili olmuştur. Buna dayanarak, Sırplar, Ortodoksluk
ve Sırplık arasındaki ayrılmaz bağı dile getirerek, Bosna’yı Sırp vatanı,
Boşnakları da Müslüman olmuş Sırplar olarak görür (Sadoğlu, 2016: 7-8). Ivo
Andrić ise, Bosna’nın fethiyle beraber toplu olarak İslamiyet’i kabul eden
Bosnalıları tasvir ederken “din değiştiren” (convert) ifadesi yerine “asimile
olmuş” (Andrić, 1990: 67) ifadesini tercih eder. Sırp-Hırvat dilbilim alanından ve
Batı kültüründen yoksun Boşnak Müslümanların, sadece Türkçe (veya Arapça ve
Farsça olabilir) kaynaklara bağımlı olduğunu öne sürer (Andrić, 1990: 46). Bu
insanların manevi ve entelektüel anlamda ürettiklerinin konuşmaya değer
nitelikte olmadığını vurgular (Andrić, 1990: 67). Epik roman tarzında yazılmış
olan Drina Köprüsü’nün “bilimsel” bir formata büründürülmüş doktora tezinde
yazarın, İslam’a ve Müslümanlara dair hazımsızlığını çok net bir şekilde görmek
mümkündür. Tezde, din değiştirmeyip Hristiyan kalanlar ve İslamiyet’i kabul
edenler Njegos tarafından şöyle betimlenir: “Aslanlar toprak işçilerine, namert ve
açgözlüler Türk’e dönüştü” (Andrić, 1990: 20). Görüldüğü üzere Türk ve
Müslüman tabirleri birbirinin yerine kullanılacak kadar bütünleşmiş, bununla
beraber, Sırp ve Boşnaklara dair yapılan tanımlamaların neredeyse hepsinde asilsefil, üstün-aşağılık ikilemleri şaşmayan bir hiyerarşik düzende ve Sırpların
lehine olacak şekilde tasarlanmıştır. Yazarın, Doğu-Batı, Hristiyan-Müslüman,
bilge-cahil gibi ikilemler üzerinden oluşturduğu parametreler, Hristiyan Batı’nın
tartışmasız üstünlüğü ön kabulü üzerine kuruludur ve dolayısıyla oluşturulan
hiyerarşik düzen ve ikili zıtlıklarda, Müslümanlar/Türkler, Hristiyan Batı’nın
tersine, geri kalmış ve gelişime kapalı olarak tasvir edilmiştir. Böylece,
Müslüman Türklerin kültürel yönü görmezden gelinmiştir. Yine doktora tezinde
yazar, Bosna’nın coğrafi olarak iki farklı Sırp-Hırvat bölgesinin ve Avrupa
kültürünün iki farklı noktasının ortasında olduğunu, Hristiyan Batının kültürel
gelişimin doğal bir parçası olma rolünü İslam’la beraber yitirdiğini iddia eder.
Hatta Türk egemenliği boyunca İslam’la tanışan Bosna’nın, Hristiyan Batı’ya
karşı “kuvvetli bir zırh” giydiğini aktarır (Andrić, 1990: 17). Özetle, söz konusu
tezinde yazar, Türk hâkimiyeti altında, Bosna’nın kabuğuna çekilmiş, karanlık
yaşamından söz ederken her fırsatta Müslümanları hakir görmeyi ihmal etmez.
İnsanları cehaletin karanlığından hakikatin ışığına yönlendirecek olan Ivan Franjo
Jukić (19. yüzyılda yaşamış olan Fransız’ken bir reformcu ve yazar) (Andrić,
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1990: 53) elbette şahsında tüm Hristiyanları temsil edercesine kutsal bir amaca
odaklanmıştır. Andrić’e göre, “karanlık” ve “izole edilmiş” Bosna’nın kurtuluşu
ancak bir Hıristiyan reformcunun eliyle olacaktır. Nitekim İslam medeniyetinin
Hıristiyan topraklardaki hâkimiyeti, beraberinde Bosna’nın kültürel kimliğinde
tahriplere yol açmıştır (Longinović, 1995: 1). Travnik Günlüğü adlı eserinde yine
belli bir hiyerarşik düzen sistematiği izleyen yazar, Batı Medeniyetini temsil eden
ve şehirde kendini sürgünde hisseden entelektüel Batılı konsolosların
küçümseyici tavırları karşısında Müslümanları yeniliklere kapalı, bağnaz,
temizliğine dikkat etmeyen, nefret dolu karakterler olarak resmeder (Andrić,
1963: 27,37,39).
Drina Köprüsü’nde yazar, yukarıda örneklendirilen dini ve etnik
ikilem/hiyerarşiyi, tezinin ön sözünde belirttiği üzere, kurgu vasıtasıyla ve
hoşgörü perdesi altında tekrar sunmuştur. Böylece yazar, Drina Köprüsü ile
beraber Doğu ile Batı arasındaki jeopolitik konumundan dolayı Bosna’yı da bir
nevi köprü gibi görüp, metafor olarak kullanmıştır. Kitaptaki tüm bölüm ve
hikâyeler bir şekilde köprü ile ilişkilendirilmiştir. Vişegrad kasabasının en önemli
yeri olan köprü, yaklaşık dört asırlık tarihin şahidi olarak, kuruluşundan itibaren
hem farklı etnik-dini kökenden olan köylülerin hem canını yakmış, hem onların
buluşma noktası olmuş ve böylelikle paradoksal bir konuma sahip olmuştur.
Doktora tezinde olduğu gibi, Osmanlı hâkimiyeti altında İslamiyet’i benimseyen
Bosnalılar, yazar tarafından “Türk” olarak nitelendirilmiştir. Aynı toprakları
paylaşan Türk ve Sırp veya Müslüman ve Hıristiyan ortak tarihi, efsanelerle ve
bölgeye has günlük rutinlerle renkli bir tablo olarak önümüze çıkmaktadır. Fakat
bu tabloda iyi, erdemli mantıklı, sempatik, bilimsel Hıristiyan/Sırp karşısında
zalim, akla hayale gelmez şeylere inanan, cahil Müslüman/Türk imajı vardır.
Yahudilere gelince, İngiliz Edebiyatı’nda örneğine sıkça rastlanan türden, pek
çok Hıristiyan’ın tarih boyunca hakir gördüğü, miskin ve paragöz olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Drina Köprüsü’ne yazar Vişegrad’daki yaygın Sırp-Ortodoks ve TürkMüslüman efsaneleriyle başlamıştır. Osmanlı hâkimiyetindeki Bosna’da, köprü,
kuruluş aşamasından itibaren aktarılan efsanelere göre yeni doğmuş ikiz
bebeklerin köprünün sütunlarına gömülmesinden, bir Hıristiyan şehidi ve
kahraman olan Radisav’a kadar birçok cana mal olmuştur. Türk ve Sırp
çocuklarının köprüye dair birbirinden farklı efsaneler konusunda hiç kavga
etmediğini belirten yazar, hemen birkaç satır önce Sırp çocuklarının inançlarının
Türk’ler tarafından nasıl küçük görüldüğünü şöyle ifade eder:
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Yaz aylarında taşlı kıyıda balık tutan çocuklar bilirler ki, bu izler eski zaman
savaşçılarınındır. … Bu izler yalnızca Sırp çocuklar için Şarats’ın (Kralieviç
Marko’nun alaca atı) nal izleridir. …Müslüman çocukları ise onların Kralieviç
Marko’nun atının izleri olmadığını bilirler. (Çünkü bir Hristiyan piçinin böyle bir
gücü ve böyle bir atı nasıl olabilir?) (Andrić, 2017: 18).

Sırp çocukların, Türk çocuklarının efsanelerine dair herhangi bir
düşüncesine yer verilmemişken, parantez içinde de olsa mağdur ve küçümsenen
Hıristiyan imajı çizilmiş fakat efsaneleri hor görülen Sırpların ileriki bölümlerde
efsanelerinde bile gerçek kaynaklardan esinlendikleri ispat edilirken, Türklerin
efsanelerini çürütecek olayların vuku bulması yine yazarın ikili zıtlıklarla
oluşturduğu hiyerarşik düzene delil olacaktır. Nitekim kitabın bir bölümünde, tüm
detaylarıyla aktarılan köprü inşaatında haksız yere çalıştırıldıklarını düşünüp
köylüleri bilinçlendirmeye çalışan ve zalim Osmanlı ağasına başkaldıran
Radisav’ın tüm kasabalıların gözü önünde dört saat süren akıl almaz işkencesi ve
ölümünün ardından, adeta bir Hristiyan şehidi ve kahraman olarak gömülmesi
Sırp çocukların efsanelerinin dayanak noktasıdır (Andrić, 2017: 36-58). Hatta
yılda bir kez mezarının bulunduğu tepeye bir ışık indiğini iddia eden kadınların
söylediklerinin doğruluğu, o gece kasabaya gelen birçok yolcunun tepede bir ışık
görmesiyle teyit edilir. Türk çocuklarına göre ise aynı tümsek din uğruna şehit
düşmüş, küffar ordusuna karşı Drina geçidini korumuş Şeyh Turhan’a aittir.
Küffar tekrar gelecek olsa şeyh Turhan tekrar tümseğin altından kalkıp onlara
geçit vermeyecekmiş (Andrić, 2017: 20). Şeyh Turhan’a dair kitabın sonraki
bölümlerinde yazılan tek şey şudur: Avusturya Macaristan İmparatorluğunun
Bosna’yı işgali haberi yayılınca halkı silahlı direnişe ikna etmeye çalışan Osman
Efendi Karamanliya, insanları motive etmek için köprünün bir evliya tarafından
korunduğunu hatırlatır ve insanların bu konudaki tepkisi şöyle aktarılır:
“Vişegradlı Türkler bu hikâyeyi ondan iyi biliyorlardı. … Yalnız yaşantı ile
masalı birbirine karıştırmak, hiç bir canlının kendilerine yardım edemeyeceği bir
durumda ölülerin yardımına bel bağlamak istemiyorlardı” (Andrić, 2017: 127).
Sonuçta Avusturya Macaristan ordusu tüm ihtişamıyla kasabaya geldiğinde
karşılaştıkları şey evliyanın direncinden ziyade, tartışma sonucu direnişe karşı
çıktığı için yine bir Müslüman olan Osman Efendi tarafından köprüye
kulaklarından çivilenmiş Ali Hoca’dır. İşgal güçlerinden bir asker vahşice
çivilenmiş Ali Hoca’yı incitmeden tedavi edip yaralarını sarar. Ali Hoca ise
rüyadaymış gibi adamın kolundaki beyaz bandın üzerindeki kırmızı haç işaretine
bakar (Andrić, 2017: 128-129). Böylece hem Türk efsanesinin tamamen
gerçekten uzak olduğu ispat edilir hem de Müslümanların kendi içlerinde farklı
fikirler karşısında gösterdikleri akıl almaz insanlık dışı tepki, bunun yanında işgal
etmeye geldiği topraklara attığı ilk adımda şefkat elini uzatan bir İmparatorluk
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örneği gözler önüne serilir. Andrić gençliğinden itibaren sömürgeci güçlere karşı
tavrını net olarak gösterip bu nedenle hapse girmiş olsa da6, öyle görünüyor ki söz
konusu bir Müslüman ve Hıristiyan bir işgalci güç olunca tercihini işgalcilerden
yana kullanmıştır.
Romanın ilk bölümlerinde köprü inşaatına dair yazılanlar, yazarın
hümanist (?) bakış açısı ve aktarmış olduğu iddia edilen sözde “hoşgörü”
sahnelerinin aksine, köprüye ve onu inşa ettiren Osmanlı’ya karşı nefret
duygusunu açığa çıkarıyor. Köprü kurulduğu günden itibaren zalim Osmanlı
ağasının despot uygulamaları yüzünden “sanki kasabanın ve ülkenin üstüne
anlaşılmaz bir ağırlık çökmüştü” (Andrić, 2017: 20). Yolcular bile Drina
yolundan geçmekten korkuyor, çünkü yakalanan yolcular zorla köprü inşaatında
çalıştırılıyor, Hıristiyan delikanlılar çalışmamak için ormanda gizlendiklerinde,
seymenler onların yerine evden bir kadın götürüyor (Andrić, 2017: 34). Osmanlı
Devleti’nin bölge halkının refah seviyesini arttırmak için yaptırmış olduğu
köprünün inşa aşamasındaki tasvire bakılırsa, mağdur ve haksızlıklar karşısında
çaresiz kalmış Hıristiyan köylü, bunun yanında köylüye fayda sağlayacak olan
hizmeti bile zorbalıkla getiren Osmanlı devleti ikilemi ortaya çıkacaktır. Bu
durumdan şikâyetçi olan yalnızca Hıristiyanlar da değildir. Mevcut hizmetten
Müslümanlar da hiç hoşnut değildir. “Köprüye de, vezire de lanet ediyorlar, onları
bu beladan kurtarıp eski sükûn ve rahatlarına kavuşturması için Allah’a dua
ediyorlardı” (Andrić, 2017: 33). Bunun yanında, köprüyü inşa ettiren aslen
Vişegrad’lı Sokullu Mehmed Paşa’nın amacı Andrić’e göre, bu sayede
memleketinden ayrıldığı günden beri içinde var olan, göğsünü ikiye bölen ve her
geçen gün artan sızıyı dindirmektir (Andrić, 2017: 38). Aktarılanlara bakılırsa,
köprü yapılmaya başlandığı günden itibaren, Sadrazamın sızısını dindirmek bir
yana, köylülerin birçoğunun gönlünde yaralar açmıştır:
Bu olaylar, Türklerden çok daha fazla kasabadaki Hıristiyanları etkiliyordu. Ama
onlara kimse düşüncelerini sormuyor, onlar da hoşnutsuzluklarını gidermeye
cesaret edemiyorlardı. İşte üçüncü yıl da geçmişti. İnsanlar yine atlarını, öküzlerini
ve emeklerini bedavadan bu yapıya vermişlerdi. Sadece Vişegrad’lı Hıristiyanları
değil, komşu üç kadılıktaki halkı da toplamışlardı. Abid ağanın atlıları her yanı
dolaşıp, Hıristiyanları topluyordu. Köylü olsun, kentli olsun hepsine köprüde
çalışmaya sürüklüyorlardı. Onları uykularında bastırıp, tavuklar gibi
yakalıyorlardı (Andrić, 2017: 33-34).

6

Ivo Andriç, Mlada Bosna (Ulusal Devrim Gençlik Örgütü) üyesi olarak, AvusturyaMacaristan işgalindeki vatanında, Slavların ancak dini inanç farklılıklarını bir kenara bırakarak
tek vücut olduklarında kurtulabileceklerini savunmuş, hatta Avusturya- Macaristan veliahdına
düzenlenen saldırı sonrası, işgalci güçlere karşı tutumundan dolayı tutuklanıp hapis yatmıştır.
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Tüm bu yaşananları analiz edip halkı isyana çağıran Radisav ise köprü
bahanesiyle bu ağır şartlar altında Hıristiyanların “köklerinin kurutulacağını” öne
sürerek, köprünün Hıristiyanların değil yalnızca ticaretle uğraşan Türklerin işine
yarayacağını bildirir (Andrić, 2017: 37). Kazığa ilk geçirildiğinde, ölüp
ölmediğini kontrol edenler, kan içinde kalmış adamın hırlayarak “Türkler,
Türkler. …Köprüdeki Türkler… köpekler gibi geberin… köpekler
gibi…”(Andrić, 2017: 55) dediğini duyar ve Radisav bu haklı davasında akıl
almaz işkencelerle canını feda ederek, sağ iken asla elde edemeyeceği kutsal bir
şöhrete kavuşur. Bir “din kurbanı” (Andrić, 2017: 59 olan Radisav ile ilgili soru
soran çocuklara annelerin cevabı ise yaşanan travmanın boyutunu gözler önüne
sermektedir: “Sessiz ol canım benim, sessiz ol ve anneni dinle. Yaşadığın sürece
o lanetli Türklerden uzak dur” (Andrić, 2017: 59). Eserin en çok yankı uyandıran
ve yıllar sonra ülkedeki radikal milliyetçilere dayanak olacak bu sahnesinin
tohumları, Andrić’in, Osmanlı Devleti’nin zorbalığını ve bu durum karşısında,
ezik Hıristiyan köylülerin tutumunu aktardığı doktora tezinde atılmıştır. Zalimliği
yüzünden görevden alınan Abid ağanın yerine gelen Arif Bey, selefinin aksine iyi
huylu ve çalışkandır ancak ne yaparsa yapsın Abid ağanın zalimlikleri
hafızalardan silinmeyecektir. Nitekim olanların Hıristiyanlar açısından
vahametini pekiştirmek için Andrić, bir başpiskoposun, kutsal kitabının son
sayfasına, dayatılan angaryalardan dolayı Hristiyanların korku içinde olduğunu
yazdığını da aktarmıştır (Andrić, 2017: 67).
Andrić’in Drina Köprüsü’nü hiyerarşik bir yöntemle kurguladığının ve
böylece iyi-kötü, mağdur-zalim gibi zıtlıklarla bir tarafı hedef haline getirirken
diğer tarafı kutsamasının bir diğer kanıtı da, on dokuzuncu yüzyılın başlarında
Kara Corc isyanının başladığı yılları aktarma biçimidir. Bu dönemde isyan
çıkaran Sırpların haklılıklarını “zarar görenler ve sömürülenler zekâlarını ve
çılgınlıklarını istedikleri yönde kullanabilirler” (Andrić, 2017: 90) cümlesiyle
teyit ederken, tüm mal varlıkları isyancılar tarafından yakılmış ve göç etmek
zorunda bırakılmış Türk ailelerinin “etrafa kin ve nefret duyguları” (Andrić, 2017:
91) yaydıklarını ifade eder. Yani yazara göre Sırpların isyanının haklı gerekçeleri
vardır ve suçlu olan mal varlıkları Sırplarca ateşe verilerek göç etmek zorunda
bırakılan Türklerdir. Çünkü öfkelerinden dolayı insanları olumsuz
etkilemişlerdir. Hemen sonrasında aktarılan sahne ile bu görüş bir kez daha
pekiştirilir: Suçsuz masum bir Sırp gencini sırf şarkı söylediği için yakalayan
Türklerin “kalbi nefretle doluydu, öç alma duygusuyla tutuşuyorlardı.
İstediklerini öldüremedikleri için ellerine geçirdiklerini öldürmek istiyorlardı”
(Andrić, 2017: 93). Sırf Sırp isyanına dair bir şarkı söylediği için öldürülen Mile
öksüz, sefil ve masumdur. Mile ile beraber iftiraya uğrayıp öldürülen bir diğer
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masum da ihtiyar Yelisey’dir. Bu iki suçsuzun ölümünün ardından isyancılarla
ilgisi olan veya olduğundan şüphe edilenlerin “pek azı sağ kalıyordu.” (Andrić,
2017: 97). Genç, öksüz, sefil ve masum bir Sırp gencin ve çaresiz bir ihtiyarın
karşısına, gözünü kan bürümüş, haklı haksız ayırt etmeden Sırpları katleden Türk
imajı çizerek, yazar, olayı hem Sırplar açısından dramatize etmeyi, hem Türklerin
zulümlerinin (!) boyutunu aktarmaya çalışmıştır. “Fakir, masum ve cahil”
(Andrić, 2017: 97) Mile ve Yelisey ile beraber bir sürü insanın canına mal
olmuştur bu zulüm. Zaten büyük olaylarda hep garibanların canı yanar (Andrić,
2017: 97). Rahip Mihaylo’da süregelen Sırp düşmanlığından dolayı öldürülür ve
böylece olaya tekrar dini bir boyut kazandırılmış olur. Ölen masum Sırplara bir
de rahip eklenir. Mağdur Hristiyan Sırp/zalim Müslüman Türk imajı kitabın
sonuna kadar benzer şekilde aktarılır.
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun kasabaya girmesiyle beraber,
şehrin ileri gelenleri ve din temsilcilerinin, kasaba halkı adına Avusturya Albayını
karşılamaları gerektiği haberi gelir. Bu bölümde, yazarın, farklı dini liderlere ve
şehrin ileri gelenlerine dair tasvirleri doktora tezinde ileri sürdüklerinin adeta ete
kemiğe bürünmüş halidir. Kafası Türkler tarafından kesilen Rahip Mihaloy’un
oğlu Rahip Nikolay, “ruhani bir reis, bir hizmetkâr vefası ve bir prens vakarı”
(Andrić, 2017: 134) ile cemaatini elli yıldır idare eder. Tüm din mensuplarına
eşit mesafede duran bu adil rahip, kendinden önce ya da sonra gelenlerden
hiçbirinin görmediği saygı ve sevgiye mazhar olmuş, herkesin gözünde
“Hristiyanlığın ve Sırpların” temsilcisi olarak görevini başarıyla devam
ettirmiştir. Uzun boylu ve çok güçlü bir adamdır. Rahip Nikolay’ın hemen
yanında Molla İbrahim oturur. Uzun boylu, zayıf, kekeme, ürkek biri olarak tasvir
edilen Molla İbrahim “öteki hocalar gibi pahalı muskalar, dualar satmaz” (Andrić,
2017: 135). Merhameti dillere destan olan bu diğer gam hoca ömrünü başka
Müslümanların mutluluğuna adamıştır. Müderris Hüseyin Efendi, kasabada en
çok kitaba sahip olan ve kendisine Arap hocasından miras kalan kitaplarını, kapalı
bir sandıkta muhafaza eden, “ara sıra da okuyan,” “kitabın ne olduğunu bilmeyen
cahillerin gözünde” değeri yüksek bir zattır. Kasabanın belli başlı olaylarını
defterine not ettiği için kasabalılar gözünde “harikulade bir insan” olan Müderris,
dört beş yıl içinde küçük defterinin sadece beş sayfasını doldurmuş, bu nedenle
“defteri, kendini beğenmiş bir ihtiyar kız gibi, boş, kuru ve verimsiz kalmıştır”
(Andrić, 2017: 136). Vişegrad’ın dördüncü ileri geleni Hahambaşısı David Levi,
zeki ve ince espirili dedesinin bu özelliklerinden mahrum, sarı benizli, zayıf bir
adam olarak çıkar karşımıza. Olduğundan heybetli görünmek için kalın çuhadan
yapılmış bol elbiseler giyen Hahambaşısı için “zayıf ve güçsüz” olduğu için
topluma karışmak büyük bir işkencedir. Şehrin ileri gelenleri ile ilgili tasvirler,
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Andrić’in ideolojisine dair ipuçları taşır. Güçlü bir fiziği, parlak zekâsı, adaleti,
herkese kol kanat geren ve herkesçe sevilen özellikleriyle Rahip Nikolay,
piramidin en üstünde yer alır. Molla İbrahim, diğer dindaşları gibi insanların
inançlarını sömürmeyen, yardımsever, kekeme, zayıf bir adam olarak karşımıza
çıkar. Müderris Hüseyin, sahip olduğu kitapları ve konumu dolayısıyla köylülerin
gözünde olduğundan çok farklı bir imaja sahip, mesleğinin gerektirdiği
entelektüel donanımdan yoksun, müderrisliği ve bilgisi gösterişten ibaret bir
karakterdir. Hahambaşısı David Levi, ise hem bedensel hem ruhsal yönden zayıf,
ezik bir karakter olarak resmedilmiştir. Mevcut sıralamadaki hiyerarşi aşikârdır:
Güçlü, entelektüel, adil, sempatik Hristiyan Rahip Nikolay; zayıf, kekeme, (din
kardeşlerine karşı) yardımsever, merhametli Molla İbrahim; Müderris olarak
görev yapan ama mesleğinin gerektirdiği vasıflardan yoksun Hüseyin Efendi;
aciz, soluk benizli, güçsüz, pek zeki olmayan ve zarafetten anlamayan
Hahambaşısı David Levi. Hristiyanların ve Sırpların temsilcisi Rahip Nikolay bir
liderin sahip olması gereken tüm güzel özelliklere sahip, herkesçe sevilen bir
karakterdir. Molla İbrahim, zayıflığı ve kekemeliğinin yanında özellikle diğer
Müslümanlara karşı özverili bir karakterdir. En azından diğer dindaşları gibi dini
duyguları sömürmez. Müderris Hüseyin, sahip olduğu konum ve kitaplarından
dolayı kazandığı saygınlığın hakkını veremeyen bir utanç abidesi iken, Devid
Levi, bilhassa İngiliz edebiyatında karşılaşmaya alışkın olduğumuz “sefil,
aşağılık” Yahudi imajına uygun bir karakterdir. Kitabın sonraki bölümlerinde
para hırsıyla yanıp tutuşan bir başka Yahudi gencin, hak etmediği paranın peşine
nasıl düştüğünü aktararak (Andrić, 2017: 163), Andrić “paragöz” Yahudi imajını
da böylece çizmiş olacaktır. Ticaretle uğraşıp, büyük paralar kazandıktan sonra
iflas eden Lotika’da bir Yahudi olarak parayla olan bağı doğrultusunda tasvir
edilmiştir.
Söz konusu hiyerarşik düzen, yirminci yüzyılda yine değişmez. Bu
dönemde, dünya düzeninde meydana gelen büyük dönüşüm ve değişimden payını
alan Saraybosna’da okuma salonlarını “ilkin Sırplar, sonra Türkler, en son da
Museviler” (Andrić, 2017: 233) açar. Yine, Avusturya İmparatorluğu’nun şehre
getirdiği yeniliklerden hiç birini kabul etmeyen Ali Hoca’ya göre, borularla
tahliye edilen su, “ne içmeye, ne abdest almaya” yarar (Andrić, 2017: 228).
Kasabaya Avusturyalılar vasıtasıyla gelen yenilikler, eserdeki en ileri görüşlü
Müslüman olarak tasvir edilen Ali Hoca tarafından, geçerli bir nedeni olmadan
reddedilir. Gerçi diğer kasabalılar, ilk zamanlar yadırgasalar bile, tüm yeniliklere
zamanla adapte olurlar ancak, yine de okuma salonu örneğinde görüldüğü üzere,
bu şeref önce Sırplara aittir. Museviler listenin sonundaki yerlerinden hiç ödün
vermemişlerdir. Müslümanlara gelince, en aklı başında olanlarının bile anlamsız
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dirençlerine rağmen, mevcut dünya düzenine bir şekilde ayak uydurmak için
çabalamışlardır. Bununla beraber Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun
Bosna’daki hâkimiyetinden dolayı rahatsızlığı herkesçe malum Ivo Andrić,
Osmanlı dönemiyle kıyas edince, Avusturya hâkimiyetinde, insanların her
yönden daha rahat olduğunu açıkça dile getirmiştir (Andrić, 2017: 188-189). Bir
köprü inşaatında veya bir isyan anında, Osmanlılarca, onlarca masumun canına
nasıl kıyıldığını aktaran Andrić, 1912-13 Balkan savaşlarına gelince, itinayla şu
cümleleri sarf etmiştir: Osmanlılar ile dört Balkan devleti arasında patlak veren
savaş, “Hıristiyan ve Sırpların zaferiyle sonuçlanmış” ve bu zafer “Kapiya’da
hiçbir baş kesilmeden” (Andrić, 2017: 247) elde edilmiştir.
Yirminci yüzyılın başları, kapital düzenin işleyişi için sömürgeci
devletlerin egemenlik yarışının yanı sıra, I. Dünya savaşı ve milliyetçilik
ideolojisinin etkisiyle çalkantılı bir dönemdir. Bu dönemde, Sosyalist ideolojinin
heyecanının, eğitim için dünyanın farklı ülkelerine gidip, tatilde memleketlerine
dönen gençler tarafından kasabaya nasıl taşındığını ironik bir dille aktaran yazar,
bir kez daha, ikili zıtlıklar ve hiyerarşik düzen sistematiğinden kendini
alıkoyamaz. Mevcut düzene dair tartışmaya giren Sırp genç Toma Galus ve
Müslüman genç Fehim Bahtiyaroviç arasındaki diyalogda, söze, Müslümanların
çoğu kez yanıldığını iddia ederek başlayan Galus, Müslümanların bilime istidadı
ve meylinin olmadığını öne sürerek, onların sadece savaştan ve idareden ibaret,
tek yönlü ve mevcut dünya düzenine ayak uyduramayacak kadar aciz olarak tasvir
eder. Fakat bu insanlar için değişimin yolu da yoktur Galus’a göre, çünkü
Müslümanlar ancak bu şekilde hayatta kalabilirler. Adeta, Ivo Andrić’in
sözcüsüymüş gibi duran Galus’un ithamları ve iddiaları karşısında, Bahtiyaroviç
“öylesine yavaş konuşuyordu ki, …ancak tek tük… birbirini tutmayan kelimeler
işitilebiliyordu” ve “Galus’un sesi çok daha yüksek ve anlamlıydı” (Andrić, 2017:
266).
Sonuç
Yukarıdaki örneklerden de açıkça görüldüğü üzere, Ivo Andrić, içinde
bulunduğu ortamı tasvir ederken, milliyetçi duygularının etkisi altında kalmıştır.
Bununla beraber, Batıya has müzmin Oryantalist bakış açısıyla, daima ikili
zıtlıklar oluşturup, Osmanlı Devleti’ne ve beraber yaşadığı Müslümanlara isnat
ettiği olumsuz özellikler üzerinden, yeniliklere açık, hoşgörülü, adil
Sırp/Hıristiyan kimliği inşa ederken, değişime karşı direnen, zalim ve hoşgörüsüz
olarak resmettiği Türk ve Müslümanları hedef haline getirmiştir. Yazarın mevcut
bakış açısının oluşmasındaki etkenlerden biri, şüphesiz yaşadığı dönemdeki
tarihsel olaylar ve yazarın konumudur. Osmanlı Devleti on sekizinci yüzyıldan
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itibaren, Batı’nın nezdindeki kültürel saygınlığını yitirmiştir. Bunun yanında
Balkanların dönüşüm süreci “Batı’ya doğru ilerleme” yahut “Doğu’ya doğru
gerileme” seçenekleriyle (Kuytov, 2015: 9-10) değerlendirilmiş, böylece “uygar”
Batı ve “barbar” Doğu söylemleri(Andrić, 2003: 9-10) bölgenin kaderini tayin
edecek derecede somut ve değişmez ölçütler olarak sunulmuştur. Yazarın yetiştiği
çevre, eğitim durumu ve çalışma hayatı göz önüne alındığında, Batılı bakış açısını
tamamen benimsediği hatta “Batılı yazar” (Wayne, 1995: 190) olarak
değerlendirildiğini görüyoruz. Tüm bunlar, şüphesiz yazarın ideolojisinde ve
yazdıklarında etkili olmuştur. Eric Hobsbawn’ın ifade ettiği gibi tarih, bilhassa
milliyetçi ideolojilerin, istedikleri gibi at koşturup, sonra meşrulaştırdıkları bir
hammadde niteliğindedir. Bu gün için pek söylenecek bir şeyin olmadığı
durumlarda, geçmiş daha şaşaalı bir dayanak noktası olur (Hobsbawm, 1999: 9).
Efsanelerle başlayıp, Bosna’nın Vişegrad kasabasının yaklaşık dört asırlık
panoramasını günlük yaşamdan kesitler şeklinde aktaran Andrić, edebiyat
vasıtasıyla, aynı zamanda kendi bakış açısından tarihsel olayları da
değerlendirmiştir. Yazarın yazdıklarına bakılırsa, Sokullu Mehmet Paşanın
içindeki sızıyı dindirmek için yaptırdığı köprü, ne o sızıyı dindirmiş ne de gerçek
anlamda ortak bir buluşma noktası olarak işlevselliğini koruyabilmiştir. Bilakis
bu köprü, bilhassa Hristiyan-Sırp kasabalıların gönlünde sızıya dönüşmüştür. İnşa
aşamasından itibaren adeta Osmanlı Devleti ile bağdaştırılan köprü, zaman zaman
farklı etnik kökene ve dine mensup insanların bir araya geldiği bir mekân olarak
tasvir edilmiş olsa da, daha çok akıllarda, masum ikiz bebeklerin, Radisav’ın,
Mile’nin, Yelisey’in, Rahip Mihaylo’nun ve daha yüzlerce masumun canına
kıyılan bir mekân olarak kalmıştır. Neredeyse tüm öldürülenlerin ortak noktası
masum ve savunmasız, Hristiyan ve Sırp olmalarıdır. Eser boyunca, zulmeden
taraf hep Osmanlı Devleti’dir. Bu durum, örneklerden de görülebileceği üzere
yazarın ikili zıtlıklar oluşturmasını sağlamış ve bunun yanında değişmeyen bir
hiyerarşik düzen geliştirmesine neden olmuştur. Dönemin şartlarının bu
günkünden farklı olduğu ve tarihin her devrinde görevini suiistimal eden devlet
görevlilerinin mevcudiyeti göz önünde bulundurulduğunda, Osmanlı Devleti’nin
Balkan politikalarında yüzde yüz hoşgörülü ve adil olduğunu iddia etmek gerçek
dışı olur. Elbette yaşadığı dönem şahit oldukları, aldığı eğitim ve etrafından
duydukları, yazarın böyle bir tutum sergilemesini sağlamıştır, ancak öyle
anlaşılıyor ki yazar, eserinde Hristiyan-Sırp mağduriyetini aktarmak adına
Osmanlı Devleti’ni ve Müslüman Türk’leri, tamamen basmakalıp ve önyargılı
bakış açısıyla şeytanlaştırmıştır. Yazarın, Osmanlı Devleti’nin Millet Sistemi ile
büyük bir kısmı Ortodoks olan Balkan Halklarını, Fener Rum Patrikhanesine
bağladığı ve Patriğin Osmanlı vezirine eşit olduğundan bihaber olması mümkün
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değildir. İstisnalar dışında, sözü geçen devlet politikası çerçevesinde, Osmanlı
hâkimiyetindeki Balkan Haklarını temsil eden din ve devlet büyüklerinin olduğu
aşikârdır. Bunun yanında, Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’da hala mevcudiyetini
koruyan kültürel mirası da, Andrić’in, Drina Köprüsü’nde oluşturduğu ikili
zıtlıklar ve hiyerarşik düzende taraflı ve duygusal davrandığının delili
niteliğindedir. Ayrıca mevcut tutum, arka planında Hristiyan dünyasında Haçlı
seferleriyle başlayıp süregelen arketip Müslüman düşmanlığını da
anımsatmaktadır.
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Öz
Klasik Türk edebiyatında mesnevi nazım şekli ile pek çok eser kaleme
alınmıştır. Bu eserlerde ele alınan konuların işlenişi ve sunuluşunda farklı
yöntemler uygulanmıştır. Bu yöntemlerden biri de konunun akışına uygun olarak
temsil getirmedir. Temsil misillemede bulunma, örnekleme, bir duruma karşılık
gelecek şekilde olayı aktarma anlamlarına gelir. Şair, eserinde bir konuyu
anlatırken konunun akışana uygun olarak hikâye bulur ve bu hikâyeyi konuyla
bütünleştirir. Seçilen hikâyelerde konunun temel amacı göz önünde
bulundurularak hareket edilir. Belirlenen amaç doğrultusunda okuyucuya ders
verilir, kıssadan hisse alması sağlanır. Okuyucunun heyecanı harekete geçirilir
ve yeni yaklaşımlar kazanması hedeflenir. Böylece şair, işlediği konuya
misillemede bulunarak temsil getirmiş olur. Temsil şairin anlatımına açıklık
getirdiği gibi konunun akıcılığını sağlamış, sıkıcılığını gidermiş ve okuyucunun
konuyu anlaması ve öğrenmesine önemli bir katkı sağlamış olur. Kendini
hikâyedeki olay ve kahramanla özdeşleştiren okuyucu gereken dersi alır.
Edebiyat eğitimi ve öğretimini kolaylaştırmak ve etkili kılmak için temsil
getirme yöntemi yararlı olabilir. Soyut kavram ve anlatımları temsilî hikâyelerle
somutlaştırarak açıklığa kavuşturmak gerekir. Hayatın içinden seçilen olaylarla
konuya karşılık gelecek şekilde misillemede bulunarak öğrencilerin zihninde ve
davranışlarında istendik değişimler elde edilebilir. Mesnevilerde kullanılan
temsil getirme yöntemi ilk, orta ve yükseköğretimde dersin işlenişinde ele alınmalı
ve kullanılmalıdır. Bu yöntem kullanılırken zengin bir anlatıma sahip olan
mesnevilerin içeriği göz önünde bulundurulmalı ve bu eserlerde geçen pek çok
1
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hikâye güncellenerek günümüze taşınmalıdır. Öğrencilerin hikâyelerle
özdeşleşmesi sağlanarak geçmişten günümüze ve günümüzden geleceğe bir kültür
bağı oluşturulmalıdır.
Bu çalışmada, temsil getirme yönteminin ne olduğu açıklandı. Klasik Türk
şiirindeki mesnevilerde temsil getirme yönteminin ne şekilde işlendiği ve
uygulandığı örneklerle ortaya konuldu. Farklı türde ve farklı dönemlerde yazılmış
olan eserlerden alıntılar yapılarak yöntemin uygulanışı gösterildi. Yöntemin
uygulanılışındaki yaklaşımlar tasnif edildi. Temsil getirme yönteminin eğitim ve
öğretimdeki yeri saptandı. Günümüz eğitim ve öğretimine ne gibi katkılar
sunabileceği tartışıldı. Bu yöntemin edebiyat eğitimi ve öğretiminde kullanılma
biçimi örneklerle gösterildi.
Anahtar Kelimeler: Mesnevi, Temsil, Hikâye, Edebiyat, Eğitim, Öğretim.
USING FOR LITERATURE’S EDUCATION AND TEACHING OF
APPLIED REPRESENTATION METHOD IN MATHNAWIS
Abstract
In Classical Turkish Literature, many works have been written with the
form of Mathnawi poetry. In these works, different methods have been applied in
the processing and presentation of the topics. One of these methods is telling a
representation story in accordance with the flow of the subject. Representation
means to transfer the event corresponding to a situation, reprisal, sameness.
While the poet tells a story in his work, integrates this story with the topic and
finds the story in accordance with the flow of the theme. In selected stories, the
main purpose of the topic is observed. In the direction of its designated purpose,
it is provided to advise to the reader and make them take lessons from the story.
Reader's excitement is actuated and gaining new approaches is targeted. Thus,
the poet tells repellent regarding the theme. Representation, as clarified to the
narration of the poet it provides the fluency of the subject, removes its boredom,
and makes an important contribution to the reader's understanding and learning.
The reader, who identifies with the event and the hero in the story, takes the
required lesson.
A method of representation may be useful to facilitate and make effective
the Education and Teaching of Literature. It is necessary to clarify the abstract
concepts and expressions by embodying the stories. By means of events selected
from within life, desired changes in the minds and behaviour of students can be
made with retaliation to illustrate the theme. The method of representation used
in mathnawis should be handled and used in the course of primary, secondary
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and higher education. While this method is used, the content of the mathnawis
having a rich narrative must be considered and many stories in these works
should be updated and moved daily. By establishing the identification of the
students with stories, a culture linking from the past to the present day and from
the present to the past must be established.
In this study, it is explained what is the method of representation. How the
representation was processed and practiced in the mathnawis of the classical
Turkish poetry is exemplified. With excerpts from the works, which were written
in different periods, are studied, and application of the method are shown.
Approaches to the implementation of the method are classified. The place of the
method of representation in education and training is determined. It is discussed
how it can contribute to today's education and training. The use of this method in
literature education and teaching is illustrated with examples.
Keywords: Mathnawi, Representation, Story, Literature, Education,
Teaching.
Giriş
Temsil kelimesi sözlükte “Birinin veya bir topluluğun adına davranma,
belirgin özellikleri ile yansıtma, sembolü olma, simgeleme, oyun, söz gelişi,
özümleme” (TDK Türkçe Sözlük, 1988, 451) anlamlarında kullanılmaktadır.
Halk arasında sözün gelişi anlamıyla, anlatılan olaya karşılık gelecek bir örneğin
anlatıya eklenmesidir. “Bu terim Anadolu’nun birçok yerinde kullanılır.
Karşılaşılan bir duruma örnek teşkil eden küçük bir hikâye anlatılıp, karşıdaki
kişinin bundan bir ders çıkarması beklenir. Amaç karşı tarafın isteğini yerine
getirememekten kaynaklanan olumsuzluğu gidermektir. Bununla beraber karşı
tarafa verilmek istenen mesajın daha iyi anlatılması amacını da taşır.” (Balkaya,
2007: 203). Sözlü anlatım geleneğinde önemli bir üslup olarak yer edinmiş olan
temsil, yazılı anlatım geleneğinde de önemli bir yere sahiptir. Temsil getirme,
olaya uygun bir anlatıyla konuya açıklık getirme, konuya denk düşecek başka bir
konuyu işleme veya konuyu bir hikâye, nükte, mesel ve fıkra gibi anlatılarla
destekleyip ders verme, karşıdakini eğitme, sözü anlaşılır hâle getirme şeklinde
tanımlanabilir.
Klasik Türk edebiyatının nazım şekillerinden biri olan mesnevi, şiirin
işlevselliği açısından önemli bir yere sahiptir. Şairlerin duygu ve düşüncelerini,
felsefi ve tasavvufi görüşlerini, bilgi ve görgülerini, kurgu ve hayallerini en güzel
şekilde ifade edebilme imkânı veren mesnevi nazım şekli, farklı edebî türlerin
işlenmesine de olanak sağlamıştır. Klasik Türk şiirinin temel kaynaklarının
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ışığında ele alınan dinî tasavvufî ve ahlaki konuların mesnevi nazım şekliyle ele
alınıp işlenmesinde, okuyucuya bilgi ile beraber ders verme, nasihat etme sonuçta
okuyucuyu belli alanlarda eğitme amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda
eserlerin işlenişinde kullanılan kaynakları okuyucuya sunmada farklı yöntemler
uygulanmış ve bu yöntemler doğrultusunda eserler şekillendirilmiştir. Bu
yöntemlerden biri de konunun anlatımını farklı hikâye, kıssa, temsilî hikâye,
mesel, nükte ve hasbihal gibi anlatım tarzlarıyla desteklemektir. Klasik Türk
şiirinin temel kaynaklarından biri Kur’an’dır. Kur’an’da işlenen konular farklı
kıssalarla desteklenmiştir. Bu kıssalar olayların akışına bağlı olarak ele alınmış
bazen kıssanın tamamı bazen de kıssanın bir bölümü anlatılıp konu misallerle
desteklenmiş, temsilî olarak hikâyeler yerleştirilmiştir. “Temsil yöntemi,
Kur’an’ın gizli manaları bildirmede, gerçekleri ifade etmede, soyut konuları
açıklamada kullandığı etkili bir araçtır.” (Koçak, 2009:189,190). Kur’an’daki bu
anlatım tarzı İslami dönem Fars ve Türk şiirinde de benimsenmiş ve
kullanılmıştır. Şairler bu yöntemi kullanarak okuyucuyu eğitmeyi
amaçlamışlardır. Özellikle dinî ve ahlaki konuların anlatımında bilginin doğrudan
anlatımı yerine eğitime dönüştürülerek, kişide istendik davranışlar kazandıracak
şekilde aktarılmasına özen gösterilmiştir.
Mesnevilerde, eğitim ile edebî eser arasındaki ilginin nitelikle uyuşması,
hayali ile gerçek olan arasında öze dönük olarak belli seviyenin yakalanması,
toplumun geleneği ile geleceği arasında köprü oluşturulması beklenir.
Mesnevilerde bir konunun ele alınış biçimi ve konuya bağlı olarak kurgulanan
olaylar zincirinin insan üzerindeki olumlu ve olumsuz tesiri, yaşanan olaylar ile
insan davranışı arasındaki bağın, belli gerçeklere göre değer taşıması, belli
anlatımlara bağlı olarak etkilenme biçiminin eğitime katkısı gibi düşünceler ile
ele alınıp değerlendirilmelidir. Edebî eserin oluşumunu dikkate alarak bu
oluşumda eğitim süreci içerisinde varoluş mücadelesiyle eşdeğer bir biçimde
şekillenmiş hikâyelerin eser içerisine zamanla yerleşmesi, sözlü anlatımların
zihinlerde kalıcı izler bıraktıktan sonra yazılı metinlerin estetik değerleriyle bir
bütünlük oluşturup yeni bir anlatımla insanların eğitim amacına hizmet etmesi,
edebiyat eğitiminde ele alınması ve değerlendirilmesi gereken izlenimlerdir.
Mesneviler, edebî eserlerin bir parçası olma göreviyle insanı esas alarak sanattan
ziyade sanatın elverdiği ölçüde günlük yaşamın gereksinimlerini geleneğin
şekillendirdiği anlatımlarla ele almışlardır. Şiirde redif, kafiye ve vezinle elde
edilen ahengin etkisi ve akıcılığı içerisine okuyucunun heyecanını cezbedecek
şekilde konunun işlenişine olayları dâhil edip edebî etkinin verimiyle, temsilî
hikâyelerle esere yön verme girişimi, estetik ile eğitme çabasının bir sonucudur.
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Mesnevilerde şairler sade dil kullanmış ve her kesime hitap etmişlerdir.
Mesnevilerde, çoğunlukla gelenek içerisinde işlenegelmiş aşk hikâyeleri, dinî,
tasavvufi ve ahlaki bilgilerin öğretisi, felsefi düşüncelerin ortaya konulması,
günlük yaşamda edebî zevk ihtiyacının giderilmesi gibi konular işlenmiştir.
Mesnevilerin uzun olması, konuların en ayrıntılı bir şekilde işlenmesine imkân
vermesi, şairler için büyük bir fırsat olmuş okuyucunun bilgi ve edebî zevkine
hitap edecek anlatımlar bu nazım şekliyle kaleme alınmıştır. Bu nazım şekliyle
işlenen konuların temsil yöntemiyle sunumunda bilginin açıklığa kavuşturulması,
soyut anlatımın somutlaştırılması, olayların akışında heyecanın artırılması için
çaba harcanır. Böylece anlatılan ile yaşam arasında bağ oluşturulması, insani
ilişkilerin sağlamlaştırılması, iyiliklerin kalıcı hâle getirilmesi, efsaneleşmiş tip
ve kişiliklerin nesilden nesile aktarımının sağlanması, dinî ve ahlaki bilgilerin
tatbik edilmesinin özendirilmesi ve tasavvufi öğretinin yaşama aktarılması
amaçlanır.
1. Mesnevilerde İşlenen Temsil Yöntemi
1.1. Bir Konunun Açıklanması, Konuyla İlgili Hikâye Anlatılması ve
Temsil Verilmesi
Gülşehri’nin Mantıku’t-’tayr’ından; “Gülşehri Mantıku’t-tayr adlı eserini
Fars edebiyatının büyük şairi Feridüddin-i Attar’ın aynı adı taşıyan eserinden
almış ve tercüme etmiştir. O bu tercümede serbest davrandığı gibi eserin yapısını
da değiştirmiştir. Hemen hemen kendi gönlünce yaptığı bu değişikliklerde içyapı
asıl olarak değişmese bile, özellikle hikâyelerde farklı bir tutum izlemiştir. Şair,
Attar’daki hikâyelerin yerine başka hikâyeler koymuştur.” (Yavuz: Giriş).
Gülşehri, bir konuyu ele alıp anlatırken o konuyla ilgili belli açıklamaları yapar,
konuyla ilgili hikâye anlatır ve hikâyede işlenen konu ile asıl konu arasında bağ
oluşturacak şekilde temsilî başka bir hikâye ile anlatımını sürdürür. Bunu
örneklendirecek olursak, eserde adalet konusu işlenirken, Hüdhüd’e adaletle ilgili
soru sorulur. Hüdhüd, adalet ve zulüm kelimeleri üzerinde durur. Zulüm ve adalet
ile ilgili temsilî hikâyeler anlatıp konuya açıklık getirir.
Su’âl Kerden-i Sâ’il-i Dîger Ez Hüdhüd Der ‘Adl
Birisi eydür ‘adâletdür işüm
Memleketde ‘adl-ıla hôşdur başum
Hükm-ile bir derde yüz dermân
‘Adl-ıla bir kurdı bir çoban kılam
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Zulm-ıla ‘âdıllıgum çün ayrışa
Kurd-ıla mülkümde koyun barışa
Ben siyâset diler-isem sürmege
Korka togan keklige zahm urmaga
‘Âlemi çün ‘ilm-ile karışduram
Od-ıla suyı bile barışduram
İl içinde eyledür hükmüm revân
Kim kıla emrüm zemîni âsumân
Halkı sag u kavmı bî-kaygu-durur
Nergisüñ gözi meger sayru-durur
Niçe kim hükmümde ola rûzigâr
Gülleri eylemeye âzürde hâr
‘Adlüm-ile şâdmân oldı cihân
Bir benefşe kaygulu kaldı hemân
Uyku eyle hôş gelür halka tamâm
Kim cihân eydür ki en-nâsu niyâm
Hâdisâtuñ nakşını düzdi felek
Defterinden eyledi bir kezde çâk
Yirde dihkân ez-kader renc iledür
Tarladan anbârına genc iledür
‘Adl-ıla da‘vî kılam u güç yete
Kim tohumsuz dahl yerlerde bite
Mülk insâfumdan ârâyiş bula
Halk ihsânumdan âsâyiş bula
Çün benüm ‘adlüm eline geçeler
Bâz u tîhû bir havâda uçalar
Çün Ferîdûn gibi ‘adl ü dâd idem
Hâtim ü Kisrî revânın şâd idem
‘Adl ol sultân katında geçe mi
Pâdişâh insâf câmın içe mi
‘Adlı Gülşehrî bize şerh eyledi
Zulm zikrin dahı yavlak söyledi (Yavuz: 130-131).
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Hüdhüd sorulan bu soruyu cevaplar ve cevabın daha iyi anlaşılması için
zalim insan tipi ile ilgili bir temsilî hikâye devamında da adil insan tipi ile ilgili
bir temsilî hikâye anlatır.
Cevâb Dâden-i Hüdhüd Ân Sâ’il-râ Nîz der ‘Adl
Hüdhüd eydür ‘adl ser-leşker-durur
Dîne püşt ü devlete yâver-durur
‘Adl-ıla mülke bekâ hâsıl ola
Zulm-ıla mülke bekâ müşkil ola
Kâfir ü ‘âdil delim yig ehl-i dâd
Kim Müselmân ola vü zâlim-nihâd
Zulm bunça milketi vîrân kıla
Kim girü ‘adl anı âbâdân kıla
‘Adl-ıla dutdı Ferîdûn ‘âlemi
Zulm-ıla Dahhâk öldürdi Cem’i
‘Âdilüñ sâzı yaraşur oynuma
Zâlimi öldür yazugı boynuma
‘Adl-ıladur şer‘ bünyâdı kavî
‘Adl-ıçun öger kişi Keyhusrev’i
‘Adl-ıla her resm ü haddi bildürüñ
Zâlimi bulur-ısañuz öldürün
Zulm-ıla milket kamu vîrân ola
‘Adl-ıla vîrânlar âbâdân ola
Zâlimi boynından ilkin asalar
Andan ellerin dibinden keseler
Kurda beñzer zulm kurdı besleme
Emrini dutma vü hükmin esleme
Toklıgında mukbil işüm var diye
Karnı açukdukda dahı issin yiye
Zâlimüñ bir gün ki cânın alalar
Zulmına aña havâle kılalar
Dâstân-ı Gürg ki Sâhibeş-râ Horde Bûd
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Biregü bir kurdı hôş besler-idi
Kurd anuñ hükmin ‘azîm esler-idi
Tok iken yimege kasd itmez-idi
İssini vü diş-ile dutmaz-ıdı
Bu aña etleri yidürür-idi
Kendünüñ şükrini didürür-idi
Bir gün ayrukdan gıdâ bulımadı
Kurd aç, sabr itmege kalımadı
Kendüzini besleyeni hôş yidi
Fârig oldı vü zihî toydum didi
Kurd, karnı toymagı cehdin kılur
Yohsa yâdı ya bilişi ne bilür
Ayrugı yidürmag-ıçun zînhâr
Kendüzüñe kurdı hîç eyleme yâr
Küfr işi ayruk sen îmân sanmagıl
Zâlimi hergiz Müsülmân sanmagıl
Yiyelüm, câm içelüm cân koyalum
Bir mesel buña münâsib diyelüm
Zâlimüñ zînhâr bakma yüzine
‘Adli Gülşehrî kılur kendüzine (Yavuz: 131-133)
Zalim insan tipi ile ilgili temsilî hikâyenin ardından adil insan tipi ile
ilgili temsilî hikâyeye geçilir.
Dâsitân-ı Rûbâh ve Fermân H˘ânden be-Cânverân
Tañrı ‘âdildür sever ‘âdilleri
Hal kılur tevfîk-ıla müşkilleri
Pâdişâha ‘adl çün rehber ola
Milketinüñ topragı gevher ola
Ermedin ‘âdil revânı berzaha
Zâlimüñ cânı karışdı dûzaha
Anda kim her bir sevâbı göreler
‘Adli ilkin pâdişâhdan soralar
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Şekkeri güllere katup yiyelüm
Bu meselde bir hikâyet diyelüm
Kim meger bir yazıda bâg ergavân
Bitmiş-idi yöresinde za‘ferân
Tagda tavşanlar kamu dirildiler
Dükeli dilkü katına geldiler
Kim bu sultân itleri ança bizi
Dutdılar kim kan-ıla toldı yazı
Gel bize sultândan algıl bir misâl
Kim saça su yüzine âb-ı zülâl
Kim bizi dutmayalar itler dakı
Yohsa zevkumuz gider Tañrı hakı
Pâdişâh fermân viricegin bize
Dutmasun diyü dahı itler size
Kim-durur fermânumuzı dutmayan
Pâdişâhuñ hükmini işitmeyen
Sen bize rehber yitersin dünyada
Kim bizi menzilümüze ilede
Gürz-ile kılıç gerek cevşenlere
Pîşvâ dilkü yiter tavşanlara
Dilkü eydür re’yüñüz yavlak eyü
Yok-durur bu danışıkda hîç kayu
İlla çok çobançılık var dünyada
Kim bile kim degmesi bize n’ide
Giceye degin karâr eyleyelüm
Gice bu sırrı şaha söyleyelüm
Her biri dilküyi yüz dürlü öge
İtlere kakıyu sekbâna söge
Giceye degin karâr eylediler
Bunça tedbîri bile söylediler
Çün gice müşkin çâr örtündi başa
Gitdi gündüz şâhidi yüzin yaşa
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Dün gurâbı kanadın açdı yene
Gün hümâsı yuvadan uçdı yene
Yarsı geçdi gicenüñ uyku-y-ıla
Toldı gök bahrı girü incü-y-ile
İrte rûmîsi yüzini gizledi
Gice zengisi izini izledi
Dilkü-y-ile kamu tavşanlar bile
Beg evi katına geldiler bile
Kapuda bir nâme dürlü buldılar
Girü kendü yirlerine geldiler
Sevinü kim uş bize sultânumuz
Yazmış u hâzır komış fermânumuz
Zîra kim ermişdür iy sâhib-nazar
Şâha bizüm mihnetümüzden habar
İt kim olur kim hezâr aslan bile
Dınmayalar bize bu fermân-ıla
Çün güneş âb üstine âzer saça
Çıkdı mînâ gülşene gevher saça
Tañla bir yazıda hep dirildiler
Dükeli bir murgzâra geldiler
Tekye ol fermânlarına urdılar
İlde dîvân-ı mezâlim kurdılar
Her kimüñ itden gilesi var gelüñ
Dilkü fermân okıyısardur bilüñ
Çıkdı dilkü bir taş üstine devân
Kim hoş ol fermânı okıya revân
Tagda sekbân anları nâgâh görür
Yügrük itleri bulara kişkürür
Kim kılalar bunları bî-ihtiyâr
Ol aradan degme yaña târumâr
Bunlar itlerden perîşân olıçak
Her biri kaçmak yaragın kılıçak
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Dilkü ol fermân elinde yügürür
Añsuzın dilküyi bir tavşan görür
Eydür iy dilkü gel ol fermânuñı
Göster itlere vü kurtar cânunı
Neye kaçup hasta kılursın teni
Gel varalum gösterelüm fermânı
Bilümüze yarlıgı kuşadalum
Dutmayanuñ başını uşadalum
Kendüzümüzi bizüz eslemeyen
Yohsa kimdür hükmümüz eslemeyen
Eydür iy ebleh ne vaktıdur anuñ
Kim sen eydürsin ki göster fermânuñ
Anda kim bir çöpe saymazlar canı
Kim-durur varup okıyan fermânı
Çün ben aña gösterimezem beni
Niçe aña göstereyüm fermânı
Eyle dut fermân dilerler kişiden
Kimdür anı okıyan ya işiden
Ol ki şimdi kasd kıldı cânuña
Kanda bakısar senüñ fermânuña
Bize fermân şimdi yügürmek-durur
Yohsa anlar azgına girmek-durur
Kendüzüñi şimdi bir ine bırak
Dahı ol fermânuñı var oda yak
Dime kim fermânuma ne diyeler
Seni fermân-ıla bile yiyeler
İt başını tekneye yastamagıl
Yohsa ayruk etmegin istemegil
Zâlim işledügi güçi ne bilür
Karnı aç mülhid orucı ne bilür
Kapudan rişvet giriçek gül gibi
Öyke bacadan çıkar bülbül gibi
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Düşmeninden sakınan gâfil degül
Seyle karşu yöriyen ‘âkıl degül
Kılıç altında ten ü cân ne olur
İtler arasında fermân ne olur
Gel kaçalum kim bize yetmeyeler
Tizirek kim irüben dutmayalar
Gözüñi aç kirpügüñi yummagıl
Zâlim olan kişiden ‘adl ummagıl
Çok okı Gülşehri destânlarını
Kim göresin ‘akl bostanlarını
Kuş dilinde öyle burar kılını
Kim Süleymân añlayımaz dilini (Yavuz: 133-137)
2.1. Bir Konunun Açıklanması, Konuyla İlgili Temsilî Hikâye
Anlatılması
Atâ’nın Tuhfetü’l-Uşşâk Mesnevisi’nden; “Atâ’ Tuhfetü’l-Uşşâk
mesnevisini 1505-1506 yılında tamamlamıştır. Aruzun fâilâtün fâilâtün fâilün
vezni ile kaleme alınan bu mesnevi 1413 beyittir. 10 bâbdan oluşan Tuhfetü’lUşşâk’ın her bâbında 5 hikâye bulunur. Eserin planı ve hikâyeleri İran şairi
Kâtibî’den alınmıştır.” (Aksoyak, 2006:11). Eserde; aşk, bezm ve sohbet, kendini
beğenmişliği terk etmek, izzet, herkese iyilik yapma, kötülükten vazgeçmek,
kanaat, yaşayış tarzı, herkesle ilişkiyi kesmek, Hakk’a yakın olmak konularını ele
alınmıştır. Her konudan sonra o konuyla ilgili beş tane farklı hikâye anlatılmış ve
bu hikâyeler temsilî olarak işlenmiştir. Şair hikâyeye başlarken “Işk elinden
almak istersen misâl / Yazayın bir kaç misâl-i bî-misâl” (Aksoyak, 2006: 38)
beytiyle başlar ve “aşk elinden bir misal almak istersen sana benzersiz bir misal
anlatayım” diyerek hikâyeleri anlatmağa başlar. Eserde ilk konu aşk üzerinedir.
Bu konunun anlatılışını ve temsilî hikâyenin işlenişini örneklendirelim:
Konu olarak aşk ehli ele alınmıştır. Aşk, vücudun sihirli dili, damlasından
binlerce denizin oluştuğu bir deniz, nefsi yağma eden mana askeri, girdiği yeri
dağıtan ve can kadehine dert incileri döken güçtür. Âşık ise su gibi akıcı olan
sevgiliye gönlünü kaptırıp onun için gözyaşı döken, yüzünü yere süren, mum gibi
pervane etrafında dönüp kendini yakandır. Bu şekilde aşk ve âşık tanımlanıp
anlatıldıktan sonra temsilî hikâyeye geçilir. Temsilî hikâyede; Hâver ilinde bir
güzel vardır. Bu güzel o kadar güzeldir ki yan bakışıyla âşıkları birbirine düşürür.
Onun güzelliği karşısında âşıklar bir birine girer ve kan dökerler. Yüzünün
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güzelliğini gösterse ay ve güneş bile kendinden utanırmış. Bir gün bu güzel yolda
giderken birisi onu görür ve gücü kuvveti elden gider. Onun aşkıyla kendinden
geçer. Mum gibi yanar. Kanlı gözyaşı döker. Âşığın bu hâlini gören yaşlı biri ona,
aşk yoluna giren aşkın acısını çeker. Ona rahat olmaz. Âşığın işi aşk ile biter. Su
testisi suyolunda kırılır, şeklinde nasihat eder. Böylece temsilî hikâye ile aşk ve
âşığın nasıl olması gerektiği somut olarak örneklendirilmiş olur.
“Bâb-ı Evvel Ehl-i Işkun Bâbıdur
Ey dil-i maşûk-cûy u ışk-bâz
Şâh-ı âlemsin elünde ışk bâz
Özge sözdür ışk işi bâzî degül
Yâ Acem dili yâhud Tâzî degül
Işk her ne yirde kim duta karâr
Ne hıred kalur ne sabr u ne karâr
Leşker-i ışk idicek yagmasını
Key sakın evvel ider yagma sini
Sûretâ gerçi ki bir yagmâdur ol
Manîde yagma degül namâdur ol
Âşık oldur k’eyleyüp eşkini cûy
Yüzi yire ura ol maşûk-cûy
Âşık-ı dîdâr isen ey ışk eri
Şem gibi şevk ile yanup eri
Rişte-i ışk oldı cân gözin diken
Görinür bî-ışk olan göze diken
Işkdur mihnet nihâlini diken
Câm-ı câna derd dürdini döken
Cân be-ışk-ı dilberân kurbân buved
Cân be-deh er âşıkî kurb ân buved
İllet-i âşık zi-illet-hâ cüdâst
Işk ıztırâb-ı esrâr-ı Hudâst
Işk elinden almak istersen misâl
Yazayın bir kaç misâl-i bî-misâl
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Hikâyet
Var idi Hâver ilinde bir nigâr
Bendesi olmışdı mihr-i zer-nigâr
Süzdügince gözlerin ol hûr-zâd
Gamzesine hûn-ı uşşâk idi zâd
Çözdügince zülf-i anber-bârını
Yillere virürdi anber bârını
Sûretin arz eylese ol meh-nikâb
Çâk iderdi âftâb u meh nikâb
Kimsede yüzini görmege mecâl
Yog idi düşde meger ol da muhâl
Seyr iderdi bir gün ol ranâ püser
Zeyn idüp nâz ile servi ser-be-ser
Kanda imiş bir garîb âşüfte-kâr
Gitdi elinden olup âşüfte kâr
Gördügi dem ol dil-ârâmı hemân
Kalmadı cân u dil ârâmı hemân
Kan ile kûyın(ı) gülzâr eyledi
Yaş ile yolın(ı) gilzâr eyledi
Derd ile zâr u nizâr olmışdı key
Âteş-i ışk ile urup câna key
Sûz ile her gice san bir mûm idi
Odlara yakmaga cismin mûm idi
Var idi şehrinde bir yâr-ı kadîm
Bir gün ana eydür ey yâr-ı kadîm
Râh-ı ışk içre aceb bî-derdsin
Cân ile cûyâ-yı ışk u derdsin
Ol perî-rûyun gamında nitesin
Şöyle benzer kim bu yolda yitesin
Didi yitmez mi bana bu denlü hâl
Dâm ile dânemdür ol zülf ile hâl
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Mûnis oldum şol kadar sevdâyile
Vire gibi hâküm ol sevdâ yile
Gark ola gibi dil ol gark-âb ile
Ki âbda dâ’im ola gark âb ile
Âşıkun çün işi ışk ile biter
Sulı senek âkıbet suda yiter
Râh-ı cânâna dilâ cân kıl revân
K'irdi maşûka revân iden revân” (Aksoyak, 2006: 37-39)
Muhammed Şerifî’nin Pend-i Gülistânı’ndan; Muhammed Şerifî’nin
“Pend-i Gülistân’ında tahkiye türü farklı konulardaki hikâyelerin anlatımında
kullanılmıştır. Eserdeki hikâyeler konu bakımından; Kur’an-ı Kerim’de geçen
kıssalar, dinî şahsiyetlerin başından geçen önemli olaylar, siyasi ve edebî
kişiliklerin öne çıktığı menkıbeler ve insan dışındaki varlıkların
konuşturulmasıyla oluşan hikâyeler şeklinde bölümlere ayrılabilir. Bu hikâyeler,
işlenen konuyla ilgili olarak yeri geldikçe anlatılmış, ayrıca bir tasnife tabi
tutulmamıştır. Şerifî, hemen her bölümde tahkiye (öyküleme) yönteminden
yararlanmıştır. (Kiremitçi, 2009: 34)
Şerifî, ele aldığı konular hakkında geniş açıklamalarda bulunduktan sonra
konuların içeriğine uygun temsilî hikâyeler anlatarak konunun daha iyi
anlaşılmasını sağlamıştır. Bu temsilî hikâyelerden birisi şöyledir:
“Şerifî, dünya nimetlerinin insanı aldatıp gaflete sürükleyebileceğini
Bülbül ile Karınca Hikâyesinden hareketle anlatmıştır. Hikâyenin özeti şöyledir:
“Bülbül, Allah’ın kendisine verdiği güzel sesi, güle olan iştiyakını ifade etmek
için kullanır ve bahar mevsimini çalışmadan zevk ü sefa içerisinde geçirir.
Sonbahar gelip de gül ortadan kaybolunca bülbül yaptığı yanlışın farkına varır,
ancak iş işten çoktan geçmiştir. Bütün baharı çalışarak, kış için tedarik elde etmek
amacıyla geçiren karıncaya yaptığı yalvarışlar da boşuna çıkmıştır.” (Kiremitçi,
2009:157). Şair bu hikâye ile mevcut imkânların ya da yeteneklerin her zaman
saadet getiremeyeceğini, hatta bazen insanın yaşamını gafil geçireceğine sebep
olabileceğini bundan dolayı amaca uygun bir şekilde yaşayarak tedbirli olmak
gerektiğini vurgulamak istemiştir. Önemli olan, Allah’ın verdiğine kanaat ederek
ebedî hayat için yatırım yapmaktır.
Götür uhrâya kim kalmayasın aç
Karınca danesine olma muhtaç
Gel itme ol harâset vakti efsâd
Olur pişmana bâdi rûzı ahsâd
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Kanaat bâdesinden eylegil nûş
Cihan sîm ü zerinden ol sana hoş” (Kiremitçi, 2009 :157)
1.3. Hikâye Anlatıldıktan Sonra Hikâyeden Çıkarılacak Ders ile İlgili
Temsil Verilmesi
Nâlî Mehmed Efendi’nin Tuhfetü'l-Emsâli’nden; “Tuhfetü’1-Emsâl
mesnevi biçiminde yazılmış, beş ayrı hikâyeden oluşan, ahlaki terbiye amacı
güden didaktik bir eserdir. Eserde bağımsız beş hikâye ve hikâyelerden sonra yer
alan beş temsil ve münacat vardır. Şair, anlattığı kıssalardan hisse alınması için
temsiller verir.” (Selçuk, 2017: 16). Bu hikâyelerden biri İskender-i Zülkareyn
hikâyesidir. Hikâyede hırs ve şehvet konusu işlenir. Temsilde ise şehvetine yenik
düşen fakirin zenginliğe kavuşamadığı anlatılır.
Hikâyet-i İskender-i Zü’l-karneyn
Hazret-i İskender bir gün bilge adamlarına: “Ey ilim dünyasının yıldızları,
demiri hikmetle yumuşattınız. Sizler, hüner denizinde inci gibisiniz. Bunun için
kalbimi de kötü düşüncelerden temizleyiniz!” der ve kalbe bazen mutluluğun,
bazen de kederin yerleşmesinin sebebini sorar. Bilgeler: “Ey süreyya makamlı
şah, Allah insanın bedenini dört unsurla şekillendirmiştir. İyi veya kötü her şeyin
sebebi de dört unsurdur.” derler. Daha sonra kimisi tıptan, kimisi de hikmetten
delil getirir. Âlimlerden birisi İskender’e, bunun kıyasla anlaşılmayacağını söyler:
“Bunu ancak ilmiyle amel eden, kâmil bir mürşit halledebilir. İçi ve dışı nurla
dolu olmayan kimsenin anlattığı da kuru bir sözden ibarettir.” der. İskender bunun
üzerine, şu anda böyle birinin olup olmadığını sorunca âlimler, daha önce bahsi
geçen yüce zatın menkıbelerini anlatırlar. İskender bunu duyunca bir elçi
göndererek hikmet sahibi şahsın gelmesini rica eder. Elçi hediyeler eşliğinde, bir
seher vakti hikmet sahibi zatın kapısına varır ve o övülen kişinin kuru toprakta
oturduğunu görür, hayret eder. Elçi de, bu bilge kişinin giyimine, kuşamına bakar
ve aldanır, “Sana müjdeler olsun, İskender armağanlarla beni sana gönderdi.”
deyip hediyeleri ve mektubu verir. Hediyelere aldırmayan bilge, mektubu okur
ve: “İskender’e selam söyle, olmayacak ricada bulunmuş. Ben yokluk kapısına
değil, ebedi kapıya yönelmişim. Fermân beni ilgilendirmez.” der. Elçi bu haberi
ulaştırınca İskender gayet üzülür, uzun müddet düşünür. Sonunda bilgenin yanına
giderek işin aslını öğrenmeye karar verir, hazırlıklarını yapar ve askerleriyle yola
çıkar. Bilgenin bulunduğu şehre varınca çadırlar hazırlanır. Halk büyük bir sevinç
içinde padişahın gelişini kutlar. İskender de bunlara çok ihsan eder. Şehirde
bulunan bütün halk geldiği hâlde, bilge görünmez. Şehir halkının ziyareti bittikten
sonra İskender, bir seher vakti bilgenin dergâhına uğrar. Fazilet ve hüner sahibi
bu yüce kişinin harap ve gösterişsiz bir evde oturduğunu görür. İskender, hürmetle
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içeri girip selam verir, bilge eğilmeden gayet tabii bir hâlde selamı alır.
İskender’in bu duruma üzüldüğünü gören bilge: “Sıkıntı çekip yanıma gelmenizin
sebebi nedir, eğer amacınız beni görmekse üzüntünüzün sebebi nedir?” der.
İskender, Allah’ın kendisini bu asra hükümdar eylediğini, bu yüzden kendisine
uyulması gerektiğini söyler.” Biz mektupla gelmeni rica ettik, sen dinlemedin.
Biz de ilmine hürmet ederek ta buralara kadar geldik, ama bize hoş geldin bile
demedin, karşımızda eğilmedin. Büyükler, sultanları böyle karşılamaz.” der.
Bilge, İskender’in sözlerini dinledikten sonra: “Gece ve gündüz kapımın kölesi
olan iki kişi vardı. Bunlar başkaldırmıştı fakat aklın eli bunları bastırınca “fısktan
ve heva”dan beri oldular. Ben bu iki kulun adını bir kez olsun anmadım.
Kölelerimin birisinin adı şehvet, diğerininki hırstır. İşte sen, benim bu iki kuluma
kölesin, ikisinin de ayaklarına düşmüşsün, kendi kölesine değer vermeyen,
kölesinin kölesine hiç değer vermez. Mülkünün ebedî olmasını isteyen, yalnıza
Allah’a karşı kıyam, rükû ve secde eder, köleye karşı kıyam edilmez.” der. Bu
sözler, İskender’in sinesine ok gibi tesir eder, bilgenin irfan denizi, kendisinin de
damla olduğunu anlar, özür diler. İskender, aklına takılan soruları sormak isterken
bilge keramet gösterir. Kalbe bazen sevincin, bazen de kederin yerleşmesinin
sebebinin “hırs ve şehvet” olduğunu, bunların başta hurma ve süt gibi lezzet
verdiğini, sonradan sarımsak gibi olduğunu söyler. İskender’in nefsinin esiri
olmamasını ve vesveseden uzak durmasını öğütler, son pişmanlığın fayda
vermeyeceğini söyler. İskender, bu nasihatleri dinleyip, hissesini aldıktan sonra
geriye döner.
Temsil:
Fakirin biri kendisine misafir olan biri tarafından bir hazineye götürülür.
Kendisine “Hazinenin üzerinde çok çekici bir kız vardır. İçeriye girdiğimizde
bunun sözlerine kulak asma, yoksa helak olursun” deyip dualar okumaya
başlayınca kapı açılır. İçeriye girdiklerinde her tarafın inci ve elmasla dolu
olduğunu görürler. Bu esnada, tahtta yatmış olan kızın cazibesine kapılan fakir
kişi, kıza yaklaşır, korkunç bir ateşle yok olur. Sabreden, istediğine erişir; acele
eden helak olur.” (Selçuk, 2017: 11-12).
1.4. Hikâye veya konu sonunda emsal teşkil edecek bir durumun
anlatılması
Münirî’nin, Gülşen-i Ebrâr ve Ma’den-i Esrâr Mesnevisi’nden; Münirî bu
eserinde, İbrahim Gülşenî’yi, cömertlikte Araplarda ve Acemlerde benzeri
bulunmayan, veli olan, velilerin sığınağı olan, uzun boylu ve güzel yüzlü, güzel
sözlü ve açık dilli, olgunluğuna sınır olmayan, sözünü incitmeden söyleyen bir
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kişi olarak tanıtır. O’nu, gizlilikleri bilen, sürekli Kur’an okuyan, Allah’a sımsıkı
bağlı, sözünü delilleriyle söyleyen, bilgili ve âşık bir kişi olarak niteler.
Makamını, makamına gelenleri, makamına gelenlerin yaptıklarını, girdikleri
hâlleri anlatır. Adının Şeyh İbrahim olduğunu Gülşenî adının sonradan
eklendiğini belirtir. Gülşen (gül bahçesi) kelimesi üzerinde durur. Gülşenî, Allah
nurunun, peygamber gülünün, velilik kaygısının, gül bahçesi olarak tanıtır.
Değişik övgülerde bulunur. O’na dua eder. Allah’tan onun için bağışlama ve
rahmet diler. Allah’tan onu sevenlerin çoğalmasını, onu sevenlerin bolluk içinde
olmasını diler. Bu yolun kendisine onunla açıldığını, kendisini onun yetiştirdiğini,
söyler.
Münirî, Gönlüm kötülük ve fesatla doluyken, isteklerim doğrultusunda
gezerken, bilgisizken, Rabbimizi ve kendimizi bilmezken, söylediğinde hep
yanlış söylerken O bizi Allah yolunda yetiştirdi. O bizi yetiştirdikten sonra,
iyiliğe, bilgiye ve dine bağlandık. Kuşkular gönlümüzden çıktı, gözümüz Allah
yoluna açıldı, ikiyüzlülük, kuşku ve sanı ortadan kalktı. Benlik perdesi
üzerimizden kalkıp gizli bilgi kapısı gönülde belirdi. Allah aşkıyla tanışıp aşk ile
bu yolda aydınlandık. Sonunda nefsimiz kurtuluş buldu, demektedir.
Bakırın ateşte yanarak sarrafın elinde saf altına dönüştürülmesini kendi
dönüşüne temsil vererek o velinin ve peygamberin hürmetine Allah’tan yardım
ister. Dua ederek bu bölümü bitirir. (İspir, 2014: 47)
Münirî, çok görüşmenin hürmeti azalttığı ile ilgili görüşlerini
Ne denlü itse anlar geç ziyâret
Bulurlar habb-ı kalbine ziyâdet
Onlar ne kadar geç ziyaret etseler; kalplerindeki sevgiye o kadar çok yer
bulurlar.
Sayılmaz bunda sûret i’tibâre
İder mâ’naya ârifler nezâre
Bunda görünüş değerden sayılmaz; Allah dostları manaya bakarlar.
Şeklinde açıkladıktan sonra
Diyeyin anla bu hâlün misâlin
Sunayın ağzına bu ma’ni bâlın
Bu durumu örneklendirerek; bu mana balını ağzına sunayım. Beyti ile
temsile geçiş yapar.
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Görinse gözüñe bir şey müdâmi
Nazarda dikkat olunmaz temâmi
Mücâvir çok görür Beytü’l-Harâm’ı
İder zâyi’ anuñla ihtirâmı
Gözüne sürekli bir şey görünse; bakarken tam dikkatli olunmaz. Haca
giden Ka’be’yi çok görür; bundan dolayı oraya olan saygısını azaltır. sözüyle
şeklin değil mananın önemli olduğunu Ka’be’yi sürekli gören ile, Ka’be’yi ziyaret
etmenin manasını anlayanı buna misal verir. (İspir, 2014: 301-305).
2. Edebiyat
Yararlanma

Eğitimi

ve

Öğretiminde

Temsilî

Hikâyelerden

2.1. Edebî Bilgi ve Teorilerde
2.1.1. Edebî Terimlerin Açıklanması
Bir edebî terimin tanımı verilir. Kullanım şekilleri metinlerden alınan
örneklerle gösterilir. Bu terimin kullanımıyla ilgili temsil getirilir. Getirilen
temsil, açıklanan terimin anlamı, kullanımı veya akılda kalmasına tanıklık edecek
bir durumunu karşılayabilir. Temsil bilinen hikâyelerden veya günlük
hikâyelerden seçilebilir. Eğer konuyla ilgili bir hikâye yoksa konuya denk gelecek
bir hikâye kurgulanabilir.
Mısra’ terimini açıklayalım: Mısra’, kelime anlamı olarak bir evin
girişindeki iki kapı kanadından biri, kapı kanadı anlamındadır. Terim anlamı ise,
tam bir aruz kalıbıyla söylenmiş beytin yarısına denir. Mısra’nın eş anlamlısı
olarak dize kelimesi de kullanılır.
Temsil:
II. Mahmut’un hekimbaşısı Abdülhak Molla, yalısındaki eczahanesinin
kapısına Koca Ragıp Paşa’nın şu mısra’ını yazdırarak insanlara anlamlı bir ders
vermek istemiştir.
“Ne ararsan bulunur derde devâdan gayrı” (İpekten, 1994: s. 4)
Beyit, Arapçada, çadır, ev anlamına gelir. Terim anlamı olarak ise, tam bir
aruz kalıbıyla şöylenmiş iki mısra’dan oluşan şiirdeki nazım birimine denir.
(İpekten, 1994: s. 5)
Temsil:
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Bâkî, 16. yüzyılda yaşamış, Osmanlı devletinin en parlak dönemine şahit
olmuş, Kanuni Sultân Süleyman, II. Selim ve III. Murat’a kasideler sunmuş bir
şairdir. Hayatında yüksek makamlara gelmiş ancak çok istediği şeyhülislamlık
makamına ulaşamadan ölmüştür. Şairin cenazesine büyük bir kalabalık
toplanmış, cenaze namazını şairin medreseden arkadaşı ve dönemin şeyhülislamı
Sun’ullah Efendi kıldırmıştır. Sun’ullah Efendi, daha cenaze musalla taşında iken
yine Bâkî’ye ait olan şu beyti okumuştur: (İpekten, 1993: 22)
Kadrüñi seng-i musallāda bilüp ey Bākī
Turup el baglayalar karşuña yārān saf saf Bâkî Dîvânı, G. 229/6
2.1.2. Ölçü ve Kafiye
Şiirin ölçüsü ve kafiyesi bulunur. Ölçü ve kafiye ile ilgili bir olay temsilî
olarak anlatılır. Aruz ölçüsündeki kalıpların akılda kalmasını sağlamak için her
kalıpla ilgili bir temsilî hikâyeye yer verilebilir. Örneğin, “müf te ‘i lün/fâ ‘i lün/
müf te ‘i lün/fâ ‘i lün” kalıbı öğretilirken “Mart kapıdan/ baktırır/ kazma kürek/
yaktırır” azade mısraı’ örnek verilerek bu mısraın hikâyesi temsilî olarak anlatılır
ve böylece kalıp akılda kalıcı hâle getirilir.
Temsil:
Abes - Muktebes Tartışması:
1895 yılında Türk yazarları arasında çıkan ve kafiyede yeni bir anlayışı ön
plana çıkaran tartışmadır. Kafiye oluşturulurken Arap harflerinin yazılış olarak da
aynı olmasına özen gösterilirdi. Bir kelimede kafiye harfi olarak “sin”, diğer
kelimede kafiye harfi olarak “sad” ya da “peltek s” kullanılsa bu bir kafiye kusuru
sayılırdı. Tanzimat döneminde, Hasan Âsaf adlı genç bir şairin Malumat
Dergisi’nde Burhan-ı Kudret adlı şiiri yayınlanır. Mehmet Tahir de bu şiirin altına
eleştiri tarzında şu beyti ekler:
"Zerre-i nûrundan iken muktebes ()ﻣﻘﺘﺒﺲ
Mihr ü mehe etmek işâret abes” ()ﻋﺒﺚ
Mısra’ların son sözcüklerinde muktebes “sin” abes ise “peltek s” ile
bitmiştir. Burada yakın sesler olsa bile kafiye harfi farklıdır. Bu da kafiye
kusurudur. Ancak Recaizade Ekrem’in, kafiye kulak içindir, göz için değildir,
görüşü ile birlikte kafiye anlayışı da değişmiş ve artık kulak için kafiye anlayışı
benimsenmeye başlanmıştır. (Nas, 2019: 733-748)
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2.1.3. Nazım Şekilleri
Gazel, kaside, mesnevi, rubai gibi nazım şekilleri işlenirken, nazım şekli
tanıtılır ve onun ayırt edici özelliklerini yansıtan temsilî hikâyelere yer verilir.
Örneğin “gazel” terimini ele alalım. Gazel, Klasik Türk edebiyatı nazım
şekillerinden biridir. Kelime anlamı kadınlar için söylenen güzel ve aşk dolu söz,
demektir. Terim anlamı ise, kafiye şeması aa/ba/ca/da şeklinde olan ve genellikle
4 ile 15 beyit arasında aruz ölçüsü ile yazılan nazım şeklidir. Şairlerin en fazla
ilgi gösterdikleri bir nazım şeklidir. Konusu, aşk ve sevgili olmakla birlikte,
tasavvufi, felsefi ve didaktik gazeller de yazılmıştır. Gazelin ilk beytine matla’,
son beytine makta’, en güzel beytine ise beytü’l-gazel adı verilir. (İpekten, 1994:
7-8 )
Temsil:
Fuzûlî, 16. yüzyılda yaşamış Klasik Türk edebiyatının büyük şairlerinden
biridir. Ancak şair, saraydan uzak bir bölgede Bağdat ve civarında yalnız ve
yoksul, ızdırapla dolu bir hayat sürmüştür. Tahminen veba hastalığının yaygın
olduğu bir dönemde evinde öyle yalnız kalmış ki, bunun üzerine şu gazeli kaleme
almıştır:
“Hâsılım yok ser-i kûyunda belâdan gayrı
Garazım yok reh-i aşkından fenâdan gayrı
Ney-i bezm-i gamım ey âh ne bulsan yele ver
Oda yanmış kuru cismimde hevâdan gayrı
Perde çek çihreme hicrân günü ey kanlı sirişk
Ki gözüm görmeye ol mâh-likâdan gayrı
Yetti bî-kesliğim ol gâyete kim çevremde
Kimse yok çizgine gird-âb-i belâdan gayrı
Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge
Ne açar kimse kapım bâd-i sabâdan gayrı
Bozma ey mevc gözüm yaşı habâbın ki bu seyl
Koymadı hiç imâret bu binâdan gayrı
Bezm-i aşk içre Fuzûlî nice âh eylemeyem
Ne temettu’ bulunur neyde sadâdan gayrı Fuzûlî Divanı, G.273
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2.1.4. Nazım Türleri
Tevhit, münacat, naat gibi dini türler işlenirken türle ilgili dini hikâyelere,
nevruziye türü anlatılırken nevruz günüyle ilgili bir hikâyeye veya ramazaniye
anlatılırken ramazan ile ilgili bir olaya yer verilir.
Naat türünü ele alacak olursak; naat, bir kişide bulunan vasıfları ortaya
koymak demektir. Edebî tür olarak ise naat, Hz. Muhammed’i methetmek, onun
vasıflarını anlatmak, ona duyulan sevgi ve aşk duygularını nazım ya da nesirle
dile getirmektir. Klasik Türk edebiyatında hem divanların hem de mesnevilerin
baş tarafında Tevhid ve münacattan sonra naat yer alır. Çoğu kaside ve gazel
nazım şekli ile yazılmış olmasına karşın diğer nazım şekilleri ile yazılan naatlar
da vardır.
Temsil:
Nâbî, 17. yüzyılda yaşamış Klasik Türk edebiyatının büyük şairlerinden
biridir. Şiire hikemi tarzı getirmiş Nâbî ekolünü oluşturmuş örnek alınan bir şair
olmuştur. Asıl adı Yusuf olup Urfalıdır. Nâbî, IV. Mehmet döneminde Mehmet
Râmî Paşa ile birlikte hacca gitmek üzere yola çıkar. Medine’ye yaklaştıklarında
bir gece Râmî Paşa ayaklarını kıbleye doğru uzatarak uyumaktadır. Nâbî’nin ise
Hz. Muhammed’e kavuşma arzusundan dolayı gözüne uyku girmemiştir. Bu edep
dışı davranışı gören şair o anda hemen gazel nazım şeklinde olan şu naatı irticalen
söyler:
Sakın terk-i edebden kûy-ı mahbûb-ı Hudâ'dır bu
Nazargâh-ı İlâhî'dir Makâm-ı Mustafâ'dır bu
Felekde mâh-ı nev Bâbü's-Selâm'ın sîneçâkidir
Bunun kandîlî Cevzâ matla-ı nûr u ziyâdır bu
Habîb-i Kibriyâ'nın hâbgâhıdır fazîletde
Tefevvuk kerde-i ‘arş-ı Cenâb-ı Kibriyâ'dır bu
Bu hâkin pertevinden oldu deycûr-ı ‘adem zâ'il
Amâdan içti mevcûdât çeşmin tûtiyâdır bu
Mürâât-i edeb şartıyla gir Nâbî bu dergâha
Metâf-ı kudsiyândır bûsegâh-ı enbiyâdır bu
(Nâbî Divanı, G.655)
Nâbî’nin bu şiirini duyan Paşa, hemen uyanır ve kendisini toparlar. Sabah
erkenden kafile Ravza-i Mutahhara’ya yaklaşınca, Mescid-i Nebî’nin bütün
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minarelerinden, müezzinlerin, ezandan önce bu şiiri terennüm ettikleri işitilir.
Böylece Hz. Peygamberin, müezzinlerin rüyasına girerek bu na’t-ı şerifi
okumalarını tavsiye ettiklerine inanılır. (Karahan, 1987: 10-11).
2.2. Şiir Tahlillerinde
Bir şiir tahlil edilirken şiirde dile getirilen konu ile ilgili temsilî hikâyelere
yer verilir. Konu açıklığa kavuşur. Bunu yanı sıra konunun akılda kalmasına ve
hatırlanmasına yardımcı temsiller geliştirilir. Örneğin, şiirde aşkın
ölümsüzlüğünden söz ediliyorsa, Leylâ ve Mecnûn hikâyesinden temsiller
getirilebilir.
Temsil:
Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü Eski Türk Edebiyatı Kürsüsünde hocalık yapan Ali Nihat Tarlan, bir gün
girdiği lisans dersinde tahtaya bir beyit yazar ve beyti tam bir ders saati içerisinde
tahlil eder. Beşeri ve ilahi aşk yönünden değerlendirir. Tasavvufi anlamı üzerinde
durur. Ders bitimine doğru öğrencilerden biri söz alarak, hocam sizin bu
anlattıklarınızı acaba beytin şairi de düşünmüş müdür, diye sorar. Hoca da mağrur
bir şekilde cevap verir, evet kesinlikle düşünmüştür çünkü bu beyti ben yazdım,
cevabını verir.2
2.3. Düzyazılı Metinlerde
Yazının şekli, türü ve içeriğine uygun düşecek temsiller geliştirilir ve
teorik bilginin ardından temsilî anlatımlara yer verilir. Örneğin bir makalede
işlenen düşünce bir temsilî hikâyeyle desteklenir ve makale ile ilgili bilgiler
somutlaştırılır.
Tasavvufi düşüncenin şairler üzerindeki etkisi üzerine incelenen bir
makaleden sonra şu temsil verilebilir.
Temsil:
Nesîmî 14. yüzyılda yaşamış bir şairdir. Şair, Hurufilik düşüncesi etkisi
altında kalmış ve Türkçe divanındaki şiirlerin çoğunda bu düşünceyi dile
getirmiştir.

2

1992 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski
Türk Edebiyatı Lisans dersinde Turgut Karabey’den dinlediğim hatıradır.
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Gel gel ki nûr-ı dîde cemâlindedir senin
Devr-i kamerde fitne hilâlindedir senin
Ağzın çü mîm-i zülf ü kaşın nûn u dâlimiş
Gönlüm hemişe mîm ü dâlündedir senin
Zulmât içinde çeşme-i hayvân imiş lebin
Hızrın hayâtı âb-ı zülâlündedir senin
Âfâkı tuttu işve-i hüsnün melâhatı
Şol fitneden ki merdüm-i şehlândadır senin
Tâ rûz-ı haşr nûr-ı hidâyettir ey sanem
Misbâh-ı lemyezel ki cemâlindedir senin
Hattın hisâbını bile ehl-i kelâma sor
Şol âyetin ki noktası hâlindedir senin
İster Nesîmî vaslını Haktan gönül ile
Anun murâdı kâm-ı visâlindedir senin (Nesîmî Divanı, G. 224)
2.4. Şair ve Yazarların Hayatı, Edebî Kişiliği ve Eserleri
Şair ve yazarların hayatı anlatılırken, şair ve yazarın özelliğine uygun
temsilî olaylara yer verilir. Şair ve yazarın yaşadığı bir olay temsilî olarak
anlatılır. Eserlerle ilgili içeriğe uygun düşecek günlük olaylardan uygun hikâyeler
temsil olarak verilebilir.
Klasik Türk edebiyatı 15. yüzyıl şairlerinden Ahmet Paşa’nın şiiri ve
şiirdeki yeteneği yine aynı dönemin şairi Necâti Beg ile karşılaştırılırken şu temsil
anlatılabilir:
Latifi tezkiresinde belirtildiğine göre bir gün bir şiir toplantısında Ahmet
Paşa’nın;
Destümi kessen kalur dâmân-ı lutfunda elüm
Lutfunu kessen kalur destümde lütfun dameni
beytini orada bulunanlardan birisi okumuş, bir başkası da devrin büyük
şairlerinden Necati’nin aynı anlama gelen aşağıdaki
Şöyle muhkem tutayım ışk ile dîdâr eteğin
Yâ elüm kat’ edeler yâ keseler yâr eteğin
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beytini okuyunca mecliste tartışma çıkmış. Bazıları Ahmet Paşa’nın, bazıları da
Necati'nin üstün şair olduğu görüşünü ileri sürmüşler. Bu sırada toplantı yerine
gelen Necati:
Necâtî'nün dirisinden ölüsi Ahmed’un yegdür
Ki Îsî göklere ağsa yine dem urur Ahmed'den
beytini okuyup alçak gönüllülük göstererek Ahmet Paşa’yı övmüş ve tartışmaya
son vermiştir. (Karabay, 1999:11)
Sonuç
Klasik Türk edebiyatında mesnevi nazım şekliyle oluşturulan eserlerin
belli bir düzene göre yazıldığı görülmektedir. Mesnevilerde işlenen konuların türü
ne olursa olsun şairler, okuyucuyu eğitme ve okuyucuya ders verme amacı
gütmüşlerdir. Bu nedenle okuyucuyu eğitme amacına yönelik olarak hikâye
anlatma yolunu seçmişler, anlatılan konuya ya da hikâyeye eşdeğer olacak
temsiller getirmişlerdir. Temsil yöntemiyle, okuyucu eserle kendisini
özdeşleştirme ve ondan pay alma olanağına sahip olmuştur. Günümüz edebiyat
eğitimi ve öğretiminde, mesnevilerdeki bu anlatı yöntemini kullanmanın yararlı
olacağı söylenebilir. Temsil getirme yöntemiyle, öğretilmek istenen konuyu daha
kolay kavratma, insan davranışlarına yön verme, kişilik ekseninde belli doğruları
öğretme ve kişiyi olgunlaştırma fırsatı yakalanabilir. Hazırlanan ders kitaplarında
ve ders içi anlatımlarda temsil getirme yönteminden yararlanılmalıdır. Konunun
şekil ve içeriğine göre seçilecek olan her bir temsil, bugün ile geçmiş arasında
anlamlı bir bağ oluşturacak bu da konuya olumlu yaklaşımı getirecektir. Temsil
yöntemiyle öğrencilerin zihnini kurcalayan pek çok sorun çözüme kavuşacaktır.
Temsil öğrencilere, anlatılan konu ile yaşam arasındaki bağı farklı yaklaşımlarla
sunma imkânı verecektir.
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Öz
Ahmet Arif, Diyarbakır’ın yetiştirdiği en önemli şairlerden biridir.
Toplumcu gerçekçi bir çizgide eserler verir ve bir sanatçı duyarlılığıyla
duygularını eserlerine yansıtır. Çoğunlukla altyapıyı, ezilen ve sömürülen
halkları, doğunun yaşama zorluklarını konu alır. Ülkemizdeki Marksist şairlerin
başında gelmektedir. Ahmet Arif’i diğer Marksistlerden ayıran en önemli yön ise
şehir yaşamı yerine köy ve dağ yaşamını konu edinmesidir. Bir memur çocuğu
olan Ahmet Arif, şiirlerinde halkı ve gördüklerini dillendirir. Fakat bu gerçekliği
alışılmamış bağdaştırmalarla, Doğu’ya ait yerel ifadelerle ve melodik mısra
yapısıyla özgün ve estetik bir şekilde yansıtır. Şairi makalemize konu yapan da
onun bu Marksist ve estetik yönüdür.
Marksist estetik, metne temelde ideolojik olarak yaklaşan, toplumsallığı ve
yararlılığı mihenk noktası olarak gören bir akımdır. Fakat bununla birlikte estetik
güzelliği de hiçe saymaz ve metni bu bakımdan da incelemeye tabi tutar. Ahmet
Arif’in “Anadolu” şiiri, hem estetik yönden hem de ideolojik yönden Marksist
felsefeye uygun bir şiirdir. Şiirde bir yandan sömürülen kesimin sıkıntıları ve
gördüğü zulümler işlenirken öbür yandan umutsuzluk ve direniş ruhu diri tutulur.
Şair, ideolojisine hizmet ederken estetik kaygılarından vazgeçmez; kısa, ritmik ve
yerel ifadelerle şiirini lirik ve canlı kılar. Bu çalışmada “Anadolu” şiiri Marksist
açıdan tahlil edilecek ve şiirdeki Marksist öğeler açığa çıkarılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ahmet Arif, Marksizm, Marksist Estetik, Anadolu, Şiir
Çözümlemesi.
1
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Bölümü,

Ahmet Arif’in “Anadolu” Şiirinin
Marksist Estetiğe Göre Çözümlenmes

ANALYSIS OF AHMET ARIF'S “ANADOLU” POETRY IN TERMS
OF MARXIST AESTHETICS
Abstract
Ahmet Arif is one of the most important poets of Diyarbakır. He has given
works in a socialist realistic line and has reflected his emotions into his works
with an artistic sensation. He mostly concerns with infrastructural, oppressed and
exploited peoples and the difficulties of living in the Eastern part of Turkey. He
is one of the most important Marxist poets in Turkey. The most important aspect
that distinguishes Ahmet Arif from the other Marxists is his focus on village life
and mountain life instead of tending to city life. Ahmet Arif, son of a civil servant,
describes the people and his sights in his poems, but reflects this reality in a
unique and aesthetic way with unusual interlocks, local expressions and melodic
lines of the East. This Marxist and aesthetic aspect makes the poet my subject
matter.
Marxist aesthetics is a flow that ideologically approaches the text and
accepts sociality and usefulness as the focal point. However, it does not ignore
aesthetics and beauty, and the text is also subject to review in this respect. Ahmet
Arif's “Anadolu” is a poem that fits both aesthetic and ideological Marxist
philosophy. In poetry, while the troubles of the exploited societies and the
persecutions they see are being processed, the soul of despair and resistance is
kept alive on the other hand. The poet does not give up his aesthetic concerns
while serving his ideology; with short, rhythmic and local expressions turns his
poetry into lyric and vivid. In this study, “Anadolu” will be analysed from the
Marxist point of view and the fundamental Marxist items will be revealed.
Keywords: Ahmet Arif, Marxism, Marxist Aesthetics, Anadolu, Poetry
Analysis.
1. Kuramsal Çerçeve
Marksist akım, toplumu yönlendirme ve eğitme savıyla ortaya çıkmış bir
akımdır. Karşılaştığı olguları temelde ekonomik ve tarihsel sebeplerle/koşullarla
açıklamaya çalışır. Karl Marx ve Friedrich Engels öncülüğünde gelişen bu akım,
topluma ve insana odaklanır. Toplum içindeki sınıf çatışmalarını/ekonomik
uçurumu ortadan kaldırmayı hedefler ve sanata da bu bağlamda yaklaşır.
Marksizm’in temel hedef kitlesi insan ve toplumdur. Marksizm’e göre bir sanat
eseri insanla ve toplumla ilişkisi oranında kıymetlidir, insana yararlılığı oranında
değerlidir.
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Marksist eleştiri, edebiyatı meydana çıktığı tarihsel ve toplumsal koşullar
içinde inceler. İdeolojileri anlamayı uğraş edinir, böylece geçmişi ve geleceği
daha derinlemesine kavramayı amaçlar. Bununla birlikte incelediği eserin estetik
değerini de ortaya koymaya çalışır (Özçelebi, 1253). Fakat Marksist eleştiri, her
şeyden önce bir içerik eleştirisidir. Marksist eleştiriye göre eserin konusu,
olayları, kişileri, kahramanları; sömürücü ve yönetici sınıfların çıkarlarını
sürdürmelerine yardımcı olmamalı, ezilen sınıfların çıkarlarına ters
düşmemelidir. Marksizm’e göre hiçbir eser politik bakımdan tarafsız olamaz.
Bundan dolayı eserin okur ve toplum üzerindeki politik etkileri her zaman için
söz konusudur (Moran, 2007: 88).
Topluma yönelik olan ve toplumu esas alan bir eleştiri yöntemi olan
Marksist eleştiri, sanat olaylarının nedenlerini ortaya koyarken ekonomik şartları
ve toplum içindeki sınıf çatışmalarını temel alır ve sanat olayını bu esaslarla
açıklar. Marksist eleştirmen ise edebî eseri Marksizm’in ilkelerine göre
değerlendirir ve eserin iyiliği-kötülüğü hakkında buna göre hüküm verir. Eğer
edebî eserin yazarı, eserinde düzene karşı Marksist eleştirmenle hemfikirse,
ideolojik yönden eleştirmenin beklentisini karşıladığı için başarılı sayılacak, aksi
takdirde başarısız sayılacak ve eser de topluma zararlı olarak kabul edilecektir.
Marksist eleştiri, değerlendirme için yazarın dünya görüşünü ve eserine koyduğu
öğretiyi temel ölçüt olarak alır (Gülendam, 2003: 254). Bu anlayış oldukça radikal
bir anlayıştır ve Marksistler içinde tam olarak kabul görmez. Bazı katı
Marksistler, eleştirilerinde radikal bir şekilde eserin içeriğine bağlı kalırken
bazıları daha yumuşak tavırlar sergilemiş ve estetiğin/biçimin de önemli olduğu
üzerinde durmuşlardır. Berna Moran, Marksistler içindeki bu tutumu üç
kategoriye ayırır: 1) Her toplumcu eser ve ancak toplumcu eserler iyidir. 2) Her
iyi eser toplumcudur, ama her toplumcu eser iyi değildir. 3) Bazı toplumcu eserler
iyidir (Moran, 2007: 89).
Her toplumcu eser ve ancak toplumcu eserler iyidir anlayışına göre,
toplumcu bütün eserler iyidir ve toplumcu olmayan hiçbir eser iyi değildir. Yani
toplumculuk, bir eserin iyi olabilmesi için tek başına gerekli ve yeterli bir şarttır.
Bir eserin yararlı olması, onun için yeterlidir. Bu tutum şairlikten, yazarlıktan,
sanattan nasibi olmayan kimselerin her türlü yararcı ve toplumcu eserini iyi kılar
(Moran, 2007: 89-90). Bu tutuma göre faydalı olan sıradan bir yazı ile şiir veya
roman arasında herhangi bir fark yoktur. Edebî eserin eleştirisinde edebiyat dışı
unsurları ön planda tutan bu radikal görüş, eleştiride ‘toplumsal altyapı’ya
odaklanır ve edebî eserin estetik boyutunu tamamen göz ardı eder. Bu görüş, ciddi
Marksist eleştirmenler tarafından sığ bir görüş olarak görülür ve pek rağbet
görmez (Gülendam, 2003: 255-256).
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Her iyi eser toplumcudur; ama her toplumcu eser iyi değildir anlayışına
göre, bir eserin iyi olması için toplumcu olması gereklidir. Fakat her toplumcu
eser iyi değildir; çünkü toplumculuk tek başına sanat değeri sağlamaz.
Toplumculuk gerekli şarttır; fakat yeterli şart değildir. Öyleyse başka şartların da
yerine getirilmesi gerekir ki bunlar estetik meziyetlerdir. Eseri, benimsediği
dünya görüşünden ötürü övmek ya da yermek haklı bir davranış da olsa sanat
eleştirisinde yetinilecek bir ölçüt sayılamaz. Toplumcu olmayan eserler ise sanat
bakımından güzel olsa bile yararlı olmadığı için bu değerini kaybeder ve övgüyü
hak etmez. Bu bağlamda Lucacks’a göre yanlış bir dünya görüşüyle yazılmış bir
eser, sanat değerinden kaybeden bir eserdir (Moran, 2007: 90-91). Marksist
eleştiricilerin asıl tutumu, bu tutumdur. İyi bir eser, hem topluma faydalı olmalı
hem de estetik kaygılar taşımalıdır.
Bazı toplumcu eserler iyidir görüşüne göre ise toplumcu olmayan bir eser
de iyi olabilir; çünkü toplumculuk ne yeterli ne de gerekli bir şarttır. Emekçi
sınıfın tarihsel görüş açısına katılmayan değerli eserler de bulunabilmektedir ve
bunlar göz ardı edilmemelidir. Theodor W. Adorno ve Ernest Fischer gibi
sanatçılar, toplumcu olmayan bütün edebiyatlara yozlaşmış, gerici ve kötü
damgasının vurulmasına karşıdır (Moran, 2007: 94-97). Fakat bu düşünce de çok
fazla rağbet görmez; çünkü bu düşünce Marksizm’in temel felsefesi olan
toplumsallığı yok sayan bir düşüncedir.
Marksizm’in toplumsallığa ve yararcılığa olan bakış açısına değindikten
sonra gerçekçiliğe olan ilgisine de değinmek gerekir. Marksizm’e göre “Edebiyat
ve sanat toplumsal yaşamın aynasıdır” (Plehanov, 1999: 14). Fakat bu yansıma
tabiatın veya nesnelerin bire bir yansıması değil, sanata özgü bir gerçeklikle
ortaya çıkan bir yansımadır. Engels, sanatçıya özgü olan bu gerçekliği bir yeniden
üretim olarak görür ve “Bence, gerçekçilik, ayrıntıların doğruluğundan başka,
tipik karakterlerin tipik durumlar içinde doğru bir biçimde yeniden verilişi
demektir” (Marx, Engels & Lenin, 1990: 71) sözleriyle duruma açıklık getirir.
Marksist estetikçi Hans Koch, gerçekçiliği “özel bir yansıtma biçimi” (Koch
1962’den akt: Tunalı, 2011: 57) olarak tarif eder. Marksist teorisyen Plehanov da
gerçekliği bu şekilde okur. Plehanov’a göre sanatın maddesi gerçekliktir. Fakat
sanatçı, bu gerçekliğe tam olarak bağlı kalmaz. Onun, kendine göre bir gerçeği
görüş biçimi vardır. Gerçeği enikonu yeniden oluşturur. Bundan ötürü,
gerçekçilik bayağı bir kopyacılıkla sınırlandırılamaz (Plehanov, 1999: 61). Buna
göre gerçekçilik Marksist estetiğin temel şartlarından biridir; fakat bu gerçekçilik
nesne veya objelerin bire bir yansıtılması değil, sanata özgü bir dille yeniden
üretilmesidir.
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Marksist eleştiri, her şeyden önce bir içerik incelemesidir. Kuramın temeli,
eserin ideolojisi ve toplumculuğu üzerine kurulmuştur. Bu bağlamda “Marksist
teoriye göre, önemli olan biçim değil, özdür. Çünkü öz, insansal-toplumsal
olandır (Tunalı, 2012: 82). Özden yoksun olan bir eser, estetik güzelliğinden
kaybeden bir eserdir. Buna göre “içeriğin hor görülmesi önce güzelliğin son
bulmasına, sonra da biçimce çirkinliğin ortaya çıkmasına yol açar” (Plehanov,
1999: 57). Fakat Marksizm’i sadece bir içerik incelemesi olarak görmek yanlış
olacaktır. Marksizm’in kurucularından Engels, Marksizm’in bir içerik incelemesi
olduğu şeklindeki algıdan rahatsız olur ve bir mektubunda bu durumdan şu
şekilde yakınır:
“Biz ilk ağızda, asıl ağırlığı siyasi, hukuki ve öbür ideolojik tasarımların ve bu
tasarımlardan doğan eylemlerin, temel ekonomik olgulardan türetilmesine
verdik, vermek de zorundaydık. Ama bu arada, içerik uğruna biçimsel yanı,
yani bu tasarımların vs. hangi tarzda ve ne biçimde ortaya çıktığını ihmal ettik.
Buysa hasımlarımızın bizi yanlış anlamalarına ve çarpıtmalarına çok iyi bir
fırsat yaratmış oldu” (Marx, Engels ve Lenin, 1990: 50).

Engels’in itiraf niteliğindeki bu sözleri, Marksizm’in biçimle yeterince
ilgilenmediğinin bir delili niteliğindedir. Fakat her şeye rağmen Marksizm, salt
bir içerik incelemesi olarak görülemez. Yukarıda belirttiğimiz gibi Marksistlerin
büyük çoğunluğu “Her iyi eser toplumcudur, ama her toplumcu eser iyi değildir”
felsefesine bağlıdır ve buna göre bir eserin içeriği onun iyi olması için tek başına
yeterli değildir. Eserin estetik ve sanatsal bir hüviyete de sahip olması gerekir.
Ekonomi, sınıf mücadelesi, altyapı-üstyapı, tarih gibi kavramlar;
Marksizm’in öne çıkan kavramlarıdır. Marksist eleştirinin daha iyi
anlaşılabilmesi için bu kavramların da açıklanmasında yarar vardır. Marksizm,
karşılaştığı olguları ekonomi ile açıklamaya çalışan bir kuramdır. Marksizm’e
göre toplumdaki çatışma ve ayrışmaların temelinde ekonomi bulunmaktadır. Eğer
bir teori, insan kültürünün ekonomik gerçekliklerini ön planda tutmuyorsa, o teori
insan kültürünü yanlış anlıyor demektir. Marksizm için eğitim, felsefe, din,
devlet, sanat, bilim, teknoloji, medya ve benzerleri de dâhil bütün sosyal ve politik
hareketlerin altında yatan niyet ekonomik gücü elde etmek ve sürdürmektir
(Tyson, 2014: 140). Fakat Marksizm için her şey “ekonomi” tarafından
belirleniyordur iddiası, anlamsız bir aşırı basitleştirmedir. Marksizm’e göre
tarihin gidişatını biçimlendiren sınıf mücadelesidir, sınıflar da sadece iktisadi
faktörlere indirgenemez (Eagleton, 2011: 137).
Sınıf mücadelesi, toplumda var olan altyapı ile üstyapı arasındaki
çatışmaya dayanır. Marksizm’e göre “Sınıflar arasındaki çatışma ve ilişkileri
adamakıllı öğrenmeden bir sanat ya da edebiyat eleştiri ve çözümlemesi
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yapılamaz” (Plehanov, 1999: 53). Marksizm; toplumu, kültürü ve tarihi statik bir
varlık olarak değil, dinamik bir varlık olarak anlar. Toplum, sürekli bir değişim
içindedir. Bu değişimin temelinde üretim gücü ve üretim ilişkileri kavramları
bulunur. Toplumsal diyalektik süreci bu kavramlar yönetir. Toplumda meydana
gelen sınıf çatışmalarının temelinde üretim güçleri ile üretim ilişkileri arasındaki
çelişki bulunur. Bu çelişki ve çatışma, şöyle bir süreç içinde oluşur: İlk aşamada
yeni üretim güçleri, üretim araçları bulunur ve bunlar, egemen olan üretim
ilişkilerinin baskısı altına girer. İkinci aşamada yıkıcı bir güç olan üretim güçleri,
sınıf çatışmasına neden olur ve böylece ideolojik çelişki ortaya çıkmış olur. En
sonunda gelecek olan devrim, bu çatışma ve çelişkiye son verir (Tunalı, 2003:
83).
Marx’a göre her çağda egemen düşünceler, egemen sınıfın düşünceleridir;
yani toplumun egemen maddi gücü olan zümre, aynı zamanda onun egemen
manevi gücüdür. Maddi üretim araçlarına sahip olan sınıf, aynı zamanda zihinsel
üretim araçları üzerinde de denetim sahibi olur; zihinsel üretim araçlarından
yoksun olanların düşünceleri genellikle buna bağımlıdır. Egemen düşünceler,
egemen maddi ilişkilerin düşüncesel anlatımından, düşünce olarak kavranan
egemen maddi ilişkilerden başka bir şey değildirler. Bundan ötürü bir sınıfı
egemen sınıf yapan ilişkilerin anlatımıdırlar, yani egemen sınıfın egemenliğinin
düşünceleridirler (Marx, Engels & Lenin, 1990: 54). Buna göre ortaya çıkan edebî
eserlerde de açık veya gizli bir şekilde egemen sınıfın (üstyapının) düşünceleri
işlenir. Eleştirmenin görevi, bu durumu ortaya çıkarmak ve egemen sınıfın
düşüncesine hizmet etmemektir.
Üstyapı, toplumun altyapısının bir yansımasıdır. Toplumlar üretimi ne
tarzda gerçekleştiriyor, hayatın yeniden üretimi sürecinde ne türden ilişkilere
giriyorsa ve bu ilişkilerde hangi sınıf egemen durumdaysa, üstyapıyı oluşturan
elemanlar da bunların özelliklerini gösterir. Toplumlardaki egemen fikirler, bu
yüzden egemen sınıfların fikirleridir. Yine her toplumun dinî, ahlaki, felsefi,
hukuki yapıları -yani üstyapısı- temele siyaset aracılığıyla bağlanır ve böylece
üstyapının altyapı üzerinde etkili olması sağlanır. Fakat genel olarak ve tarihî
bakımdan, daima belirleyici olan altyapıdır. Egemen üstyapı, üretici güçlerin
gelişmesini yansıtan ideolojik ve siyasi fikirlerle, ahlaki tutumlarla ve kültür
unsurlarıyla çatışma halindedir. Ezilen sınıfların mücadelesinin ortaya çıkardığı
yeni düşünceler, yeni siyasi örgütlenmeler, yeni toplumsal alışkanlıklar ve
gelenekler; egemen üstyapının yerleşik ve gerici unsurlarıyla karşı karşıyadır.
Toplumun temel çelişmesinden kaynaklanan bu karşıtlık, işçi sınıfının ideolojisi
ve örgütleri aracılığıyla en keskin ve uzlaşmaz biçimini kazanır ve çatışmaya
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neden olur (Akdere, 2010: 9-10). Marksizm’e göre altyapı ile üstyapı arasındaki
bu çatışma, ancak devrimle son bulur ve sınıf farkları bu şekilde ortadan kaldırılır.
Marksizm’in önem verdiği bir diğer unsur ise tarihtir. Marksist ideoloji,
eseri kendi tarihî koşulları içerisinde değerlendirmek ister ve bu yüzden tarih
bilimine büyük önem verir. Hatta Marx, Alman İdeolojisi adlı eserinde “Biz yalnız
tek bir bilim tanıyoruz, o da tarih bilimidir” (Duménil, Löwy ve Renault, 2011:
163) diyecek kadar ileri gider. Marksizm’de ekonomik durumlar, maddesel
koşullar olarak adlandırılır ve maddesel koşullar tarafından oluşturulan
sosyal/politik/ideolojik ortamlar tarihsel durum olarak nitelendirilir. Marksist
eleştirmen için ne insani olaylar (politik ya da kişisel), ne de insani ürünler
(nükleer denizaltılardan televizyon gösterilerine kadar) bu olayların ve ürünlerin
meydana geldiği belirli maddesel/tarihsel koşulların farkına varılmadan
anlaşılamaz. Yani, bütün insani olayların ve ürünlerin belirli maddesel/tarihsel
sebepleri vardır (Tyson, 2014: 140). Bir olguyu açıklayabilmek için, o olguyu
ortaya çıkaran tarihsel koşulları bilmemiz gerekir. Bu fikir, Marks’la ortaya
çıkmış bir fikir değildir. Ünlü felsefeci Hegel, “Hollandalıların resmini anlamak
için onların tarihini anımsamak gerekir” (Plehanov, 1999: 122-123) der. Böylece
eseri çözümleyebilmek için eserin ortaya çıktığı dönemin bilinmesini şart koşar.
Fakat Marx; tarihi, tarihsel-kültürel süreci açıklamak için bir araç olarak kullanır
ve böylece tarihsel-kültürel sürecin genel gelişme biçimlerini saptamak ister.
Yani tarihi, tarihten ders çıkarmak için önemser. Marx, tarih deyince geleceği
anlar ve geleceğin oluşumunun diyalektik kural ve şemalarını saptamak ister. Bir
başka deyişle Hegel geçmişe; Marx ise geleceğe dönüktür (Tunalı, 2003: 16).
Marksist eleştiri hakkında teorik bir çerçeve çizdikten sonra kuramı bir şiir
üzerinde uygulayabiliriz. Uygulama için seçtiğimiz örnek Ahmet Arif’in
“Anadolu” adlı şiiridir. Bilindiği gibi Ahmet Arif; şiirinde çoğunlukla altyapıyı,
ezilen ve sömürülen halkları, doğunun yaşama zorluklarını konu alan bir şairdir.
Onun şiirinde “Toplumcu şiirin temel beslenme kaynağı olan halka yönelme,
somut olanın şiire yansıtılması, yaşanılan coğrafyanın tarih-kültür-toplum
bağlamında şiir yoluyla aktarılması başat öğe olarak karşımıza çıkmaktadır”
(Aydoğdu, 2016: 4). Ahmet Arif, ülkemizdeki Marksist şairlerin başında
gelmektedir. Şair, kendisini “Oysa ben Doğuluydum. “Az gelişmiş” değil,
sömürülmek için kasıtlı olarak geri bırakılmış bir ülkenin, aşiret töreleriyle
yetişmiş bir çocuğuydum” (Arif, 2011: 171) sözleriyle tanıtır. Mehmet Kaplan’a
göre ise “Doğulu oluş, Marksizm ve gerillalık” (Kaplan, 1998: 482); şairin temel
özellikleridir. Ahmet Arif’i diğer Marksistlerden ayıran en önemli yön ise şehir
yaşamı yerine köy ve dağ yaşamını konu edinmesidir. Örneğin Marksist şairlerin
en önemli isimlerinden Nazım Hikmet, Cemal Süreya’nın tespitiyle “şehirlerin
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şairidir. Ovadan seslenir insanlara, büyük düzlüklerden… Uygardır. Ahmet Arif
ise dağları söylüyor. Uyrukluk tanımayan, yaşsız dağları “âsi” dağları. Uzun ve
tek bir ağıt gibidir onun şiiri. “Daha deniz görmemiş” çocuklara adanmıştır” (Arif,
2011: 122).
Bir memur çocuğu olan Ahmet Arif, şiirlerinde halkı ve gördüklerini
dillendirir. Kendisini “Ben halkımın mazlum ve gariban bir ozanıyım. Böyle
olmak da yüce bir onurdur” (Durbaş, 2009: 27) sözleriyle tanıtan şair,
Marksizm’in en önemli ilkelerinden biri olan “gerçeklik”i, şiirlerinde ön plana
çıkarır. Fakat bu gerçekliği alışılmamış bağdaştırmalarla, Doğu’ya ait yerel
ifadelerle ve melodik mısra yapısıyla özgün ve estetik bir şekilde yansıtır. Şairi
makalemize konu yapan da onun bu Marksist ve estetik yönüdür. Ahmet Arif’in
“Anadolu” şiirini çözümlemeye geçmeden önce şiirin tam metnini aktaralım:
Anadolu
1. Kesit Beşikler vermişim Nuh’a,
Salıncaklar, hamaklar,
Havva Ana’n dünkü çocuk sayılır,
Anadolu’yum ben,
Tanıyor musun?

2. Kesit Utanırım,
Utanırım fıkaralıktan,
Ele, güne karşı çıplak...
Üşür fidelerim,
Harmanım kesat.
Kardeşliğin, çalışmanın,
Beraberliğin,
Atom güllerinin katmer açtığı,
Şairlerin, bilginlerin dünyalarında,
Kalmışım bir başıma,
Bir başıma ve uzak.
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Biliyor musun?

3. Kesit Binlerce yıl sağılmışım,
Korkunç atlılarıyla parçalamışlar
Nazlı, seher - sabah uykularımı
Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar,
Haraç salmışlar üstüme.
Ne İskender takmışım,
Ne şah, ne sultan
Göçüp gitmişler, gölgesiz!
Selâm etmişim dostuma
Ve dayatmışım...
Görüyor musun?

4. Kesit Nasıl severim bir bilsen.
Köroğlunu,
Karayılanı,
Meçhul Askeri...
Sonra Pîr Sultanı ve Bedrettini.
Sonra kalem yazmaz,
Bir nice sevda...
Bir bilsen,
Onlar beni nasıl severdi.
Bir bilsen, Urfa’da kurşun atanı,
Minareden, barikattan,
Selvi dalından,
Ölüme nasıl gülerdi.
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Bilmeni mutlak isterim,
Duyuyor musun?

5. Kesit Öyle yıkma kendini,
Öyle mahzun, öyle garip...
Nerede olursan ol,
İçerde, dışarda, derste, sırada,
Yürü üstüne - üstüne,
Tükür yüzüne cellâdın,
Fırsatçının, fesatçının, hayının...
Dayan kitap ile
Dayan iş ile.
Tırnak ile, diş ile,
Umut ile, sevda ile, düş ile.
Dayan rüsva etme beni.

6. Kesit Gör, nasıl yeniden yaratılırım,
Namuslu, genç ellerinle.
Kızlarım,
Oğullarım var gelecekte,
Her biri vazgeçilmez cihan parçası.
Kaç bin yıllık hasretimin koncası,
Gözlerinden,
Gözlerinden öperim.
Bir umudum sende,
Anlıyor musun? (Arif, 2011: 77-82).
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2. “Anadolu” Şiirinin Marksist Estetik Açısından Çözümlenmesi
“Anadolu” şiiri, Marksist estetiğin birçok unsurunu bünyesinde barındıran
bir şiir hüviyeti taşır. Şiirde bir yanda yokluk, fakirlik ve zulüm; diğer yandaysa
umut ve direnç izleği dikkat çeker. Ahmet Arif’in mısraları bir veya birkaç
kelimeden oluşan kısa mısralardan oluşur. “Şair, konuşma dilinde kullanılan
kelime veya deyimlerden hareketle şiirinde bir ritim tutturur. Bu ritim temalara
akışkan bir sıvı gibi nüfuz eder” (Uludağ, 2013: 207). Bu da şiire ayrı bir ahenk
ve ritim katar. Şiir, altı kesitten oluşmaktadır ve bu altı kesitten beşinin son
mısrası soru soran ve okuyucuyu düşünmeye, sorgulamaya, öğrenmeye,
araştırmaya sevk eden mısralardan oluşmaktadır (Tanıyor musun, Biliyor musun,
Görüyor musun, Duyuyor musun, Anlıyor musun). Şiirin ilk kesiti, şiirde
anlatılan coğrafyanın bir tanıtımı niteliğindedir. Şair, Anadolu coğrafyasıyla
bütünleşir, Anadolu kimliğine bürünür ve kendisini okuyucuya şu mısralarla
tanıtır:
Beşikler vermişim Nuh'a,
Salıncaklar, hamaklar,
Havva Ana’n dünkü çocuk sayılır,
Anadolu’yum ben,
Tanıyor musun?
Şair, bu kesitte Anadolu’nun ne kadar kadim olduğunu dillendirir. Anadolu
tarihini insanlığın varoluşunun iki dönüm noktası olan Hz. Nuh ve Hz. Âdem’e
ve öncesine kadar dayandırır. Bilindiği gibi İslam inancına göre Hz. Nuh
döneminde Nuh’un gemisinin dışında kalan bütün mevcudat, sular altında
bırakılarak yok edilmiştir. Bu yüzden Hz. Nuh, bir bakıma Hz. Âdem’den sonra
insanlığın ikinci babasıdır. Hz. Âdem ise semavi dinlere göre ilk insan ve ilk
peygamberdir. Bundan ötürü insanlığın başlangıç noktasıdır. Şair, Anadolu
topraklarının varlığını her iki peygamberin de öncesine götürür. Çünkü şaire göre
Anadolu, Nuh’a “salıncaklar, hamaklar” vermiştir. Hz. Âdem’in eşi ve
insanoğlunun ilk anası olan Havva Ana ise Anadolu toprakları için dünkü çocuk
hükmündedir. Çünkü bu coğrafya, onlardan önce de vardır. Bu bağlamda şair,
Anadolu’yu medeniyetlerin beşiği olarak görmekte ve ezeli bir yerde
konumlandırmaktadır. Kesit, Marksist estetiğe uygun olarak tarihî bilgilerle
doludur. Daha önce bahsettiğimiz gibi Marksizm, geçmişi öğrenerek geleceği
yönlendirme arzusundadır ve bu yüzden tarih bilimini oldukça önemser. Bu
bağlamda şair, şiirine okuyucuya tarihî bilgiler sunarak başlar. Şiirin son mısrası
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olan “Tanıyor musun?” dizesi ise okuyucuyu Anadolu’yu tanımaya ve
Anadolu’nun ne kadar kadim bir medeniyet olduğunu araştırmaya sevk eder.
İkinci kesit, Anadolu insanının fakirliği ve kimsesizliği üzerine kuruludur.
Anadolu ve Anadolu insanıyla özdeşleşen ve aynileşen şair, fakirliğinden dolayı
utanç duyar. Çünkü bu fukaralık, onu ele güne karşı çıplak ve sefil
göstermektedir. Fukaralık yüzünden çocuklar (fideler), çıplak kalmıştır ve
üşümektedir. Sömürülen alt kesimin şiirsel imgelerle anlatıldığı bu kısımda, şairin
kullandığı kavramlar dikkat çekicidir. Şair fukaralık yerine yerel bir söylem olan
“fıkaralık” kavramını tercih eder ve böylece Anadolu insanının diliyle konuşur.
Yine “üşür fidelerim” mısrasıyla hem fideleri kişileştirir hem de kinaye sanatıyla
hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanır. Şair daha sonra ilk kesitte değindiği
Anadolu coğrafyasına, bu kez birlik ve beraberlik nazarıyla bakar. Çünkü
Anadolu coğrafyası; “Kardeşliğin, çalışmanın/ Beraberliğin/ Atom güllerinin
katmer açtığı” bir coğrafyadır. Bünyesinde şairler ve bilginler barındırmıştır.
Fakat şair; artık bu bilginlerin, şairlerin, birlik ve beraberliğin kalmadığı
kanaatindedir ve bir başına kalmıştır. Bu yönüyle kesit, olumsuz ve umutsuz bir
nitelik taşır. Çünkü şair, toplumsal değerler olan kardeşlik, beraberlik, çalışma,
şairlik ve bilgelik gibi unsurların yozlaşan dünyada kendine yer bulamadığından
yakınmaktadır. Fakat “Ahmed Arif’in şiirinde umutsuzluk hâkim duygu gibi
görünse de bu umutsuzluğun altından filizlenen bir umut vardır. Şair hem
umutsuzluğu, hem de bu umutsuzluk zırhını delip geçen umut ışığını” (Bulak,
2016: 286) birlikte verir. Şiirin ilerleyen kesitlerinde bu umut büyütülür ve
direnişe evrilir. Şairin yakıcı, yıkıcı, öldürücü niteliği olan atom kavramı ile gül
kavramını birleştirmesi de üzerinde durulması gereken bir imgedir. İki zıt kavramı
birleştiren şair, “atom gülleri” imgesiyle savaş ve barışı, esenlik ve mutsuzluğu
bir arada görür. Yaşam, acısıyla tatlısıyla bir bütündür ve bu dünyada tek yönlü
bir yaşam elde edilemez. Şair, bu kesiti de bir soru mısrasıyla (Biliyor musun?)
bitirir ve okuyucuyu düşünmeye sevk eder.
Marksizm, karşılaştığı olguları temelde ekonomi ile açıklayan bir
kuramdır. Bu bağlamda şiirde fukaralık, bundan utanç duyulması, fukaralıktan
dolayı çocukların üşümesi, harmanın kesat olması vb. unsurlar; Marksizm’in
ekonomik yönünü ön plana çıkaran kavramlardır. Çünkü bu tip sıkıntılar, ancak
fakir olan insanlarda (altyapıda) görülür. Burjuvazi kesim (üstyapı) için herhangi
bir ekonomik güçlükten bahsetmek gereksizdir. Çünkü üstyapı, altyapıyı sömüren
ve bu sayede ayakta kalan bir kesimi ifade eder. Bu bağlamda şairin ekonomik
kavramlar kullanarak altyapıyı tasvir etmesi, bilinçli bir tercihtir. Böylece
altyapının ekonomik güçsüzlüğü, şiirde belirtilmese de bu güçsüzlüğün karşıtı
olan bir erki (üstyapıyı) gösterir.
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Üçüncü kesit, altyapı ile üst yapı arasındaki çatışma ile
sömüren/sömürülen ilişkisinin iyice belirginleştiği bir kesit olarak dikkat çeker.
Anadolu ve Anadolu insanıyla özdeşleşen şair, “Binlerce yıl sağılmışım”
mısrasıyla tarih boyunca sömürüldüğünü dillendirir. Sömürenlerse “korkunç
atlılar”, “hükümdarlar”, “saldırganlar”, “haydutlar”dır. Bu sömürgeciler zaman
zaman işgalci olduğu gibi zaman zaman da haraççı olmuş ve sömürdükleri
insanlardan haraç almışlardır. Fakat şair, hiçbir zaman umudunu kaybetmemiş ve
direncini diri tutmuştur:
Ne İskender takmışım,
Ne şah, ne sultan
Göçüp gitmişler, gölgesiz!
Umut ve direniş, Marksizm’in temel öğretilerinden biridir. “Umutsuzluğa
düşmek ise bir devrimciye yasaktır. Cellat elinde işkencede ölüme bir soluk
kalmışken bile. Yalnız yasak değil ayıptır da. Çünkü devrimcinin kendisi,
insanlığın yarını ve umududur” (Arif, 2011: 173). Bu bağlamda sömürülenler,
hiçbir zaman gelecekten umudunu kesmemeli ve her zaman için devrimin peşinde
olmalıdır. Çünkü devrim, altyapı ile üstyapı arasındaki çatışmayı ortadan
kaldıracak ve sentezi ortaya çıkaracaktır. Ahmet Arif de okuyucusuna bu duyguyu
aşılar. Anadolu, ne yeryüzünü talan eden İskender’i kaale almıştır ne de başka bir
şah ve sultanı. Neticede kazanan Anadolu olmuştur. Çünkü bütün despotlar,
zalimler, şahlar, sultanlar göçüp gitmiştir ve kendilerinden bir iz bile kalmamıştır.
Ama Anadolu toprağı ve insanı, hâlen varlığını sürdürmektedir. Şairin
sömürenleri “gölgesiz” olmakla itham etmesi de üzerinde durulması gereken bir
imgedir. Şair, sömürünün er ya da geç biteceği ve ondan bir eser bile kalmayacağı
kanaatindedir. Çünkü geçmişteki sömürücülerden bugün eser bile
görülmemektedir. Bu durum, binlerce yıldır bu şekilde gelip geçmiştir. Şair, bu
kesiti de bir soru mısrasıyla (Görüyor musun?) bitirir ve okuyucuyu araştırmaya
ve sorgulamaya iter.
Dördüncü kesit, sömürü ve zulme karşı direniş gösteren tarihî şahsiyetlere
duyulan sevgi ve hayranlıkla başlar. Anadolu toprağıyla aynileşen şair, bir önceki
kesitte şahlara ve sultanlara karşı boyun eğmediğinden ve onlara direndiğinden
bahsetmişti. Bu kesitte ise Anadolu toprağında zulme başkaldıran şahsiyetlere
duyduğu sevgiyi dillendirir. Bunlar; Köroğlu, Karayılan, Meçhul Asker, Pir
Sultan, Bedrettin ve Urfa’da kurşun atan kişiler olarak şiirde kendine yer bulur.
Şiirin bu kısmı Marksist estetiğe uygun olarak bünyesinde tarihî unsurlar
barındırır ve geçmişi öğrenerek geleceğe ışık tutmayı amaçlar. Şair, geçmişte
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zulme karşı direnç gösteren kahramanları tasvir ederek yeni kuşağa direnç ruhu
aşılamaya çalışır. Bu kahramanlardan ilki Köroğlu’dur. Halk arasında en çok
bilinen destanlardan olan Köroğlu Destanı’nın kahramanı Ruşen Ali (daha sonra
Köroğlu adını alacaktır); haksızlıklara asla boyun eğmeyen, zulme karşı direnen
bir kişidir. Köroğlu’nun amacı, düşmanla karşılaşıp onu yenmek ve içinde
yetiştiği toplumun acılarına son vermektir. Bu bağlamda Köroğlu, babasına
zulmeden ve babasının gözlerini körelten Bolu Beyi’ne karşı isyan eder ve ondan
babasının intikamını alır (Saraç, 2013: 142). Şair, bu yüzden Köroğlu’nu zulme
karşı boyun eğmeyen bir direnişçi olarak görür ve onu bir kahraman olarak
betimler.
Şiirde zulme karşı direniş gösteren bir diğer kahraman ise Karayılan’dır.
Karayılan, Antep’te sıradan bir köylüdür, kendi hâlinde biridir. Hatta oldukça
korkaktır. Düşman güçleri Antep’e girince korkusundan bir fıstık ağacına çıkmış
ve Antepliler tarafından zorlukla ağaçtan indirilmiştir. Fakat Karayılan, mücadele
edilmediği takdirde ölümden kaçışın olmadığını bir yılanın ölümünden hareketle
anlar ve o andan itibaren ölümü hiçe sayar. Artık ölümden korkmayan Karayılan,
Kurtuluş Savaşı döneminde Fransızlara karşı büyük bir direniş gösterir ve tam bir
halk kahramanı hâline gelir. Nazım Hikmet’in “Karayılan Hikâyesi” (Hikmet,
1992: 15-20) adlı şiiri, bu halk kahramanını konu edinir ve onun yurdun kurtuluşu
için ne denli kıymetli bir rol oynadığını ortaya koyar. Şiirdeki direniş
kahramanlarından bir diğeri ise Meçhul Asker’dir. Şairin Meçhul Asker’le kime
göndermede bulunduğu net olarak belirtilmez. Bununla birlikte yurdun kurtuluşu
için çaba gösteren isimsiz herhangi bir askere gönderme yaptığı
değerlendirilebilir. Çünkü birçok isimsiz kahraman, yurda tecavüz eden düşmana
karşı canını hiçe saymış, direnmiş ve düşmanı yurttan kovmuştur. Meçhul asker
ifadesinden sonra gelen üç nokta da (Meçhul Askeri… ) bu değerlendirmeyi
kuvvetlendirmektedir.
Şiirde daha sonra zulme başkaldıran iki yeni şahsiyetten daha bahsedilir:
Pir Sultan Abdal ve Şeyh Bedrettin. Şair, bu isimleri belirtirken bu kişilere
duyduğu yakınlığı göstermek için onların isimlerini kısaltır: “Sonra Pir Sultanı
ve Bedrettin’i”. Böylece onları kendinden biri olarak gördüğüne işaret eder. Şiirde
resmi tarihî bilgilerle şairin düşüncesi çelişmektedir. Marksist açıdan belirtirsek
şair, resmî ideolojiyle zıtlaşmakta ve resmî ideolojinin gerçekleri yansıtmadığına
inanmaktadır. Çünkü resmî tarihe göre Pir Sultan Abdal ve Şeyh Bedrettin, birer
isyancıdır. Pir Sultan Abdal’dan başlarsak; resmî tarihe göre o, Safevi-Şii
propagandasının etkisinde kalan bir halk ozanıdır. Osmanlı İmparatorluğu’nun
Kızılbaş-Rafizi zümrelerine karşı sert önlemler aldığı bir dönemde inançlarını
savunmaya ve yaymaya devam etmiş ve bunun neticesinde idam edilmiştir
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(Albayrak, 2007: 277). Fakat şair, resmî tarihle aynı kanaatte değildir. Pir Sultan’ı
zulme karşı direnen diğer kahramanlarla aynı olarak görür ve idealize eder.
Böylece resmî ideolojiyle çelişir ve onu çürütmeye çalışır.
Şairin resmî ideolojiyle çeliştiği bir diğer örnek ise Şeyh Bedrettin’dir.
Resmî tarihe göre Şeyh Bedrettin, Çelebi Mehmet (1. Mehmet) dönemindeki bir
isyancıdır ve isyan ettiği için kılıçtan geçirilmiştir. Fakat bu tasnif, toplumda tam
olarak karşılık bulmaz. Örneğin Marksist şairlerden Nazım Hikmet, “Simavne
Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı” adlı şiirinde “Şeyh Bedrettin olayını
toplumsal bir hareket olarak ele alır. Hareketin öncüsü olan Şeyh Bedreddin,
Nâzım’ın eserinde toplumcu ve ihtilalci bir halk kahramanı konumundadır”
(Akdik, 2012: 130). Ahmet Arif de Şeyh Bedrettin’i bir halk kahramanı olarak
görmektedir ve bu yüzden onu zulme karşı direnen kahramanların arasında
zikreder. Burada Ahmet Arif’in Marksist şiirin öncüsü olan Nazım Hikmet’ten
etkilenmesi de dikkat çekicidir. Şairin halk kahramanı olarak öne çıkardığı
isimlerden Karayılan ve Şeyh Bedrettin, Nazım Hikmet’in şiirlerine konu olmuş
şahsiyetlerdir. Bu da Ahmet Arif’in, Marksist şair Nazım Hikmet’ten
etkilendiğini örnekler. Nitekim Ahmet Arif, tam bir Nazım Hikmet hayranıdır,
onun için canını bile verebileceğini söyler (Durbaş, 2009: 63). Onu “okyanus”
(Arif, 2011: 171) olarak niteler ve onun yolundan ilerler. Şairin ismen belirttiği
son kahraman ise “Urfa’da kurşun atan” bir halk kahramanıdır. Bu kişinin, yurdun
kurtuluşu için mücadele eden sıradan bir vatandaş olduğu değerlendirilebilir. Şair,
bu kahramanı; Bir bilsen, Urfa'da kurşun atanı,/ Minareden, barikattan,/ Selvi
dalından,/ Ölüme nasıl gülerdi mısralarıyla tanıtır. Onu, ölüme gülerek ve
koşarak giden bir kahraman olarak betimler.
Anadolu toprağı ile aynileşen şair, bu kesitte yukarıda belirttiğimiz halk
kahramanlarına ismen değinir ve onları yüceltir. Sonrasında ise bu kahramanlar
ile Anadolu coğrafyası ve kendisi arasında duygusal bir bağ kurar: Bir nice
sevda…/ Bir Bilsen/ Onlar beni nasıl severdi. Bütün bu halk kahramanları,
Anadolu’ya sımsıkı bağlı kişilerdir ve Anadolu’ya âşıktır. Bu bağlamda halk
kahramanları, bir yönüyle Anadolu coğrafyası uğruna canlarından olmuş ve
başkaldırmıştır. Şair, bütün kesit boyunca Marksizm’in ruhuna uygun olarak
devrimcilik yapar. Devrimci kahramanları ön plana çıkarır ve okuyucu/gelecek
kuşak ile bu kahramanlar arasında bir bağ kurmaya çalışır. Kesitin sonunda ise
okuyucuyu/gelecek kuşağı alenen bu kişilikleri öğrenmeye sevk eder: Bilmeni
mutlak isterim,/ Duyuyor musun?
Beşinci kesit, gelecek kuşağı veya okuyucuyu direnişe ve dayanmaya
davet eden kışkırtıcı ve ritmik bir kesittir. “Büyük bir dinginlikle başlayan ilk
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dizeler, tikelleşme başlayınca, dinginliğini yitirir, devinir, başkaldırıya,
direnmeye dönüşür” (Timuroğlu, 2009: 103). Şair, benzer kavramları üst üste
kullanarak âdeta bir çekiç etkisiyle şiiri hareketli bir atmosfere taşır. Kesitin
Marksist öğelerine geçmeden önce kesitteki hareketliliği sağlayan, tekrarlanan
veya benzerlik gösteren kavramlar üzerinde duralım. Kesitin üç ve dördüncü
mısralarında yer kavramları üst üste kullanılır ve mekân boyutu genişletilir:
Nerede… İçerde, dışarda, derste, sırada. Buna göre kişi, bulunduğu her yerde
zulme başkaldırabilir. Daha sonra birçok devrimci eylem üst üste sıralanır;
böylece okuyucu/gelecek kuşak, eyleme ve harekete geçmeye zorlanır: “Yürü…
Tükür… Dayan (3 kez)”. Yine bu kesitte yinelenen bir başka sözcük ise “ile”
bağlacıdır. Şair, okuyucusuna hangi yollarla direneceğini bu bağlaçla gösterir:
Dayan kitap ile/ Dayan iş ile/ Tırnak ile, diş ile/ Umut ile, sevda ile, düş ile. Bu
kesitte dikkatimizi çeken son ritmik unsur ise tamlayan eki ile sağlanır. Şair,
gelecek kuşaktan “cellâdın, Fırsatçının, fesatçının, hayının...” yüzüne
tükürmesini ister ve zulmün sembolü olan karakter veya karakteristikleri
tamlayan ekini tekrar ederek üst üste sıralar. Böylece kesit, hızlı ve hareketli bir
nitelik kazanarak şiirdeki anlamla bütünleşir ve âdeta ritmik bir ihtilal sağlar.
Buradaki “hayın” ifadesi de dikkat çekicidir. Şair, hain sözcüğü yerine yerel bir
söylem olan “hayın” sözcüğünü kullanır ve böylece kendisini altyapıyla aynı
yerde konumlandırır.
Kesit, bir manifesto niteliğindedir ve sömürülen kesimi direnişe davet eder.
Sömürülen kesim (altyapı), mahzun ve garip durmamalı, boyun eğmemelidir.
Direniş ve devrim için herhangi bir mekân farkı yoktur. Marksist ruha uygun
olarak her yer direniş meydanıdır. Hapishane, sokak, okul vb. her yerde direniş
gösterilebilir. Şair, daha sonra bir derece daha ileri gider ve okuyucu/gelecek
kuşaktan fiili eyleme geçmesini ister: Yürü üstüne - üstüne,/ Tükür yüzüne
cellâdın,/ Fırsatçının, fesatçının, hayının... Şair, direnişin her ne pahasına olursa
olsun gerçekleştirilmesi gerektiği kanaatindedir. Zulme uğrayan kişi, idam
sehpasında dahi olsa bu direnişini sürdürmeli ve celladının yüzüne
tükürebilmelidir. Marksist öğretiye göre cellat, üstyapının hükümranlığını
sürdürmesini sağlayan bir araçtır, “üstyapının ideolojik temelini korumakla
görevli bir mekanizmanın dişlisidir” (Yılmaz, 2013: 218). Dolayısıyla şair,
sömürülen kesimden celladın şahsında üstyapının yüzüne tükürmesini ve onun
saltanatını sarsmasını ister. Şair, bu kışkırtıcı mısralardan sonra durulur ve
gelecek kuşağı daha doğru bir şekilde yönlendirme gayreti içerisine girer. Çünkü
yaşam, sadece eylem ve başkaldırıdan ibaret değildir. Altyapının kendini
yetiştirmesi de gerekir. Ayrıca üstyapı ile arasındaki uçurumu gidermesinin başka
yolları da vardır. Şair bu kez gelecek kuşaktan dayanmasını, çalışmasını,
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ilerlemesini, umudunu ve düşlerini kaybetmemesini ister: Dayan kitap ile/ Dayan
iş ile/ Tırnak ile, diş ile/ Umut ile, sevda ile, düş ile. Gelecek kuşak, hem okuyarak
kendini geliştirmeli hem de direncini korumalıdır. Bunun için umut, sevda ve
hayallerini korumalı ve hedefine kenetlenmelidir. Şair, aslında bu mısralarıyla
ideolojik üstyapının aklına hizmet eder. Çünkü ideolojik üstyapı, altyapıya
çalışmasını ve ilerlemesini öğütler. Altyapıdaki birey, çalışıp didinerek üstyapıya
dâhil olabilecektir. Fakat aslında altyapı, bütün bu çalışmasıyla üstyapıya hizmet
eden bir konumdadır. Ne kadar yükselirse yükselsin birilerine hizmet etmekten
kurtulamayacaktır. Şair, kesiti “Dayan rüsva etme beni” mısrasıyla bitirir ve
gelecek kuşağa olan umut ve bağlılığını gösterir. Çünkü tüm umut, gelecek
kuşaktadır. Ahmet Arif’e göre gelecek nesil, “Dünyanın en güçlü silahı(dır)”
(Odabaşı, 2001). Bu bağlamda gelecek kuşak, üzerine düşeni (Marksist söylemle
devrimi) yapmalı ve atalarını onurlandırmalıdır. Aksi takdirde utanç kaçınılmaz
olacaktır.
Şiirin son kesiti gelecek nesle adanmış bir kesittir. Şair, bir önceki kesitte
gelecek kuşaktan her ne koşulda olursa olsun direnmesini istemişti. Bu kesitte ise
gelecek kuşağın bu direnişi gerçekleştirmesi durumunda şairin/Anadolu’nun
yeniden doğmuş gibi esenliğe kavuşacağını belirtir: Gör, nasıl yeniden
yaratılırım/ Namuslu, genç ellerinle. Şair, daha sonra umut bağladığı gelecek
kuşağı betimleme ihtiyacı duyar: Her biri vazgeçilmez cihan parçası /Kaç bin
yıllık hasretimin koncası. Gelecek kuşağın her bir ferdi vazgeçilemeyecek kadar
değerlidir, dünya kadar kıymetlidir. Çünkü gelecek kuşak, binlerce yıldır hasret
kalınan bir nesildir. Bu nesil, zulmü ve sömürüyü ortadan kaldıracak olan ütopik
bir nesildir. Şair, tüm umudunu bu nesle bağlamıştır: Bir umudum sende,/ Anlıyor
musun? Şiirin son mısrası bu manada gelecek kuşağa seslenir: Anlıyor musun?
mısrasıyla gelecek kuşaktan kendisine bağlanan umudu fark etmesini ve buna
göre hareket etmesini ister.
Sonuç
Ahmet Arif’in kaleme aldığı “Anadolu” şiiri, her yönüyle Marksist estetiğe
uygun bir şiirdir. Şiir Marksist akıma uygun olarak tarihî bilgilerle doludur.
Bilindiği gibi Marksizm, tarihi ders çıkarılması gereken bir araç olarak görür ve
tarih bilimine büyük önem verir. Yine şiirde altyapı-üstyapı (sömürülen/sömüren)
ilişkisi dikkat çekicidir. Şair, şiirde kendisini ezilen sınıfın bir temsilcisi olarak
görür; onlar adına konuşur, onlara büyük sevgi duyduğunu belirtir ve onları
yüceltir. Özellikle altyapının içinden çıkan kahramanları idealize eder ve
okuyucuyu/gelecek kuşağı direnmeye davet eder. Marksizm’in en önemli
unsurlarından biri devrimdir. Şair, şiirde birçok devrimci halk kahramanını ismen
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zikreder ve onları okuyucuya bir rol model olarak sunar. Bu manada şiir umutla
doludur. Şiirde Marksist felsefeye uygun olarak devrim gününün gelmesi ve
altyapı ile üstyapı arasındaki farkın kalkacağı gün düşlenmektedir. Şair, şiir
boyunca bu umudu diri tutmaya çalışır. Eskiden hüküm süren sömürücülerden,
zalimlerden, despotlardan bugün eser bile kalmamıştır. Zulüm bitmeye ve
sönmeye mahkûmdur. Zulmü bitirecek olan da yeni nesiller ve gelecek
kuşaklardır. Şiir, bu umudun filizlendiği ve diri tutulduğu mısralarla doludur.
Ahmet Arif, kendisini alt kesimin temsilcisi olarak gören bir şairdir, halkın
içinden gelmekle övünür ve şiirlerinde sömürülen/ezilen halkı işlemeye gayret
gösterir. “Anadolu” şiiri bu bağlamda güçlü bir şiirdir. Makalede tespit edildiği
gibi Marksizm’in neredeyse tüm unsurlarını bünyesinde barındırır. Şair bilinçli
veya bilinçsiz bir şekilde Marksizm’in esaslarını şiirine uygulamış ve okuyucu
kitlesini bu şekilde yönlendirmeye çalışmıştır. Şiir bu bağlamda Marksizm
öğretisini anlamak ve bu öğretinin şiirdeki uygulamasını görmek açısından da
oldukça zengin bir içeriğe sahiptir.
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Öz
Müsteşriklerin İslâmi ilimlere yöneldiği ve bu alanda çalışmalar yaptığı
son dönemlerde İslâm hukukunun tedvini meselesi ilim muhitlerinde tartışılmaya
başlanmıştır. İslâm hukukunun ilk tedvin edilmeye başlandığı dönem hakkında
Müslüman ilim adamları ile müsteşrikler arasında farklı görüşlerin olduğu
görülmektedir. Müsteşriklerden bazıları İslâm hukukunun tedvin edilmeye
başlandığı dönemi hicri ikinci asır olarak kabul ederler. Bu gayretin altında
yatan temel sebep, İslâm hukukunun diğer hukuk sistemlerinden etkilendiğine
yönelik iddialarını temellendirme çabasıdır. Müsteşriklerin bu iddiaları son
yıllarda çalışmalar yapan kimi Müslüman araştırmacılar tarafından
çürütülmeye çalışılmıştır. Zira İslâm hukukunun tedvini, Hz. Peygamber devrine
kadar uzanmaktadır. Buna karşın bugünkü anlamda fıkhî risâlelerin yazımı
sahâbe devrinin sonlarında başlamış olup Emevîler döneminde gelişmiştir. Bu
konuda Mustafa A‛zami ve Fuat Sezgin başta olmak üzere birçok Müslüman
araştırmacının söz konusu tezi ortaya koyan önemli tespitleri bulunmaktadır.
A‛zami ve Sezgin, İslâm’ın ilk dönemlerinde yazılan birçok eserin bulunduğunu
ve bunların kitap, mektup ve sahife tarzında olduğunu ileri sürerler. Onlara
göre bu eserler sonraki dönemde telif edilen kitapların içinde nakledilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İslâm Hukuku, Tedvin, Müsteşrik, Sahabe Dönemi,
Fıkhî Risale.
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DETERMINATION OF MUSLIM SCIENTISTS IN THE CONTEXT OF
DISCUSSIONS ON THE PREVENTION OF ISLÂMIC LAW
Absract
The issue of the treatment of Islamic law has started to be discussed in
the scientific circles recently, where the Undersecretariat turned to Islamic
sciences and worked in this field. It is seen that there are different opinions
between the Muslim scholars and the analysts about the period when Islamic
law was started to be treated. Some of the Undersecretaries accept the period in
which Islamic law began to be promoted as the second century. The main
reason for this endeavor is to base the claims of Islamic law on foreign cultures.
These claims of the Undersecretaries have been tried to be refuted by some
Muslim researchers in recent years. Accordingly, the treatment of Islamic law
dates back to the time of the Prophet. On the other hand, the writing of
jurisprudence in the present sense started at the end of the period of devotion,
and developed in the period of Umayyads. Many Muslim researchers, especially
Mustafa al-A'zami and Fuat Sezgin, have important findings on this subject.
A‛zami and Sezgin argue that there are many works written in the early period
of Islam and they are in the form of books, letters and pages. According to them,
these works were transferred in the works that were copyrighted in the following
period.
Keywords: Islamic Law, Tedvin, Orientalist, Period of Sahabe, Article of
Fiqh.
Giriş
Müsteşriklerin İslâmi ilimlere yönelik çalışmalarının etkisiyle son
dönemlerde -özellikle de son iki asırda- İslâm hukukuyla ilgili önemli
tartışmalar ortaya çıkmıştır. Bu meyanda son dönemlerde bu alanda tartışılan bir
konu da İslâm hukukunun tedvini mevzusu olmuştur. İslâm hukukunun tedvin
edilmeye başlandığı dönemle ilgili olarak müsteşrikler ile Müslüman ilim
adamları arasında farklı görüşlerin olduğu görülmektedir. Müsteşrikler, genel
olarak İslâm hukukunun hicri ikinci asırdan itibaren tedvin edilmeye
başlandığını ileri sürmüşlerdir. Müsteşriklerin İslâm hukukunun tedvinini hicri
ikinci asra tarihlendirmelerinin altında yatan temel sebep, İslâm hukukunun
yabancı kültürlerden etkilendiğine yönelik iddialarını temellendirme gayretleri
olarak görülmüştür. Müsteşriklerin bu ısrarlı ve olumsuz tavırları, son yıllarda
yapılan kimi araştırmalar tarafından çürütülmeye çalışılmıştır. Bu araştırmalara
göre İslâm hukukunun tedvini, Hz. Peygamber devrine kadar uzanmaktadır.
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Buna karşın bugünkü anlamda fıkhî risâlelerin yazımı sahâbe devrinin
sonlarında başlamış, Emevîler döneminde gelişmiştir. Sahabe döneminde telif
edilen risâlelere ve daha sonraki dönemlerde yazılacak kitaplara kaynaklık eden
fıkıh yazıları, Hz. Peygamber döneminde başlamıştır. İşte bu noktada Fuat
Sezgin başta olmak üzere Müslüman ilim adamlarının söz konusu tezi ortaya
koyan önemli tespitleri bulunmaktadır. Biz bu çalışmada İslâm hukukunun
tedviniyle ilgili tartışmaları ve bu tartışmaların arka planını inceleyip ardından
Müslüman ilim adamlarından Schacht’a reddiye yazan Mustafa A‛zami ile son
dönemin en önemli bilim tarihçilerinden Fuat Sezgin’in bu konudaki görüşleri
ele alınacaktır.
1. İslâm Hukukunun Tedvini İle İlgili Görüşler
1.1. Müsteşriklerin Görüşleri
Müsteşrikler, ısrarlı ve sistematik olarak menfi bir şekilde fıkhın/İslâm
hukukunun diğer İslâm ilimlerinden farklı olarak ilk dönemlerde değil, sonradan
tedvin edilip yazıya geçirildiğini ileri sürerler. Bu hususta Goldziher (ö. 1921)
ve Joseph Schacht’ın (ö. 1969) kendilerinden sonra gelen müsteşrikleri etkileyen
önemli iddiaları bulunmaktadır. Buna göre İslâm Hukukunun sonraki
dönemlerde tedvin edildiğini ileri süren Ignaz Goldziher’e göre fıkıh eserleri
ancak hicri ikinci asırdan itibaren tedvin edilmeye başlanmıştır (Goldziher, ts.:
4/630).
İslâm hukukunun kökeni hususunda Goldziher’i takip eden Schacht da
İslâm hukukunun hicri ikinci asrın başlarında ortaya çıktığına dair bir teori ileri
sürmektedir (A‛zami, 2015: 42). Schacht İslâm hukukunun, teknik anlamda,
hicri ilk yüzyılın büyük bölümünde mevcut olmadığını ve hukukun, tıpkı
Peygamber döneminde olduğu gibi bu dönemde de dini sahanın dışında
kaldığını düşünmektedir. Ona göre genel olarak eski Arap örfî hukuku ve
bilhassa eski hakemlik usûlü Medine halifelerinin yönetimi altındaki İslâm
toplumunda varlığını sürdürmüştür. İlk halifeler kadı tayin etmedikleri gibi
İslâm adliye teşkilatının temellerini de atmış değillerdi. Yine ona göre kısas ve
diyete ilişkin hükümlerin uygulanması da maktûlün yakınlarının yetkisinde
kalmaya devam etmiştir. Ona göre, İslâm hukukunun ayırt edici nitelikleri, kanıt
niteliğinde yeterli tarihi verinin yokluğu bakımından İslâm tarihinin en kapalı
dönemini temsil eden Peygamber’den sonraki ilk üç nesilde ortaya çıkmıştır
(Türcan, 2014: 65-66).
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Goldziher’in bu iddiasının altında yatan temel düşünce, İslâm hukukunun
özgünlüğüyle ilgili olup fıkıh sistemin başka hukuk sistemlerinden etkilendiği
görüşüdür. Tevrat, Talmud ve Yahudi din felsefesi derslerine hâkim ve kendi
ifadesiyle samimi, katı bir Yahudi olan Goldziher, İslâm’a bakış açısının –
kendince- mantıkî bir sonucu olarak Yahudiliğin İslâm üzerindeki tesiri
konusunda doktora tezi yaparak İslâmiyet’i “Mekke’nin Yahudileştirilmiş dinî
âdetleri” olarak göstermeye çalışmıştır (Görgün, 1996: 14/605).
Schacht’ın İslâm hukukunun sonradan tedvin edildiği ile ilgili iddiasının
altında yatan sebeb -selefi Golziher’de olduğu gibi- İslâm hukukunun diğer
hukuklardan etkilendiğini ortaya koyma gayretidir. Zira ona göre kökünü Roma,
Bizans, Doğu Kiliseleri Talmud ve Rabbânîler hukuku ile Sâsânîler hukukundan
alan kavram ve kaideler, hicrî ikinci yüzyılın doktrinlerinde ortaya çıkmak
üzere, İslâm’ın teşekkül halindeki dinî hukukuna sızmıştır (Kahraman, 2006:
49).
1.2. Müslüman İlim Adamlarının Görüşleri
Müslüman ilim adamlarının İslâm hukukunun tedvininin başlangıcı
konusunda bir fikir birliği içinde olduğunu söylemek mümkün değildir. Bazı
Müslüman ilim adamları aynen müsteşrikler gibi İslâm hukukunun tedvinini
hicri ikinci asırdan başlatırlar. Örneğin, Ömer Nasuhi Bilmen, Istılahat-ı
Fıkhiyye Kamusu adlı eserinin İslâm hukuk tarihine ayırdığı bölümde İslâm
hukukunun tedvinini hicri ikinci asırdan başlatır. Ona göre sahabe ve tabiin
dönemlerinde fıkhî mesail, bir ilim halinde müdevven değildi. Sahabe, Hz.
Peygamber’den tabiûn da sahabeden fıkhi hükümleri şifahen almıştır (Bilmen,
Ts.: 1/320). Aynı şekilde çağdaş araştırmacılardan Ali şafak, İslâm Hukukunun
Tedvini adlı eserinde ve Ahmet Hasan, İlk Dönem İslâm Hukuk Bilimin Gelişimi
adlı eserinde İslâm hukukunun ilk dönemlerden itibaren tedvin edilmesi
hususunda karamsar olup bu ilmin hicri ikinci asırdan itibaren tedvin edildiğini
düşünürler (Şafak, 1977: 52; Hasan, 1999: 25).
İslam Hukukunun Tedvini adlı eserinde Ali Şafak eserinde bu hususu,
İslam hukukunun tedvininden önceki devir ve İslam hukukunun tedvini diye iki
döneme ayırır. Ali Şafak’ın bu konudaki ifadeleri şöyledir: “Önceki devirde ve o
devir içerisindeki tali devir ve zamanlarda İslâm hukuku kaynaklarından Kitap
müstesna diğerleri tam ve kesin olarak yazıya geçmemiş, ancak ferdî bazı
teşebbüslerden ibaret kalmıştır. Özel olarak fıkıh sahasında müstakil bir esere
rastlanmamaktadır. Yalnız az önce sözü geçen üç teşebbüs ve denemeler tedvin
devriyle sözlü nakil devri arasında bir köprü vazifesi görmektedir.” (Şafak,
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1977: 52). Ayrıca müellifin şu sözleri de söz konusu etkiyi göstermesi açısından
oldukça manidardır “Sahabe devrinde fıkıh ilminin tasnifi ve tedvinine
muvaffakiyet hasıl olmamıştı. Tabiiler ashabın bütün mahfuzâtını, fetva ve
içtihatlarını ezberliyorlar, zabt ediyorlardı. Bir taraftan da talim ve tedris ile
gelecek nesle naklediyor, hakkında rivayet bulunmayan mes'elelerde ictihadda
bulunarak hukuk ilminin gelişmesine yardım ediyorlardı. Tabiûn âlimleri
politika ve cihad ile pek uğraşmadıklarından ilimle uğraşmaya daha çok vakit
bulmuşlar, değerlendirmişlerdir. Emeviler zamanına tesadüf eden kısmında
hukuk alanında yapılan teşebbüsler parça parçaydı ve sistemli bir surette
hukukun tedvinine ulaşılamamıştır. Emevîler devrinde hukukçu tabiîlerin
attıkları tedvin tohumları ancak Abbasiler zamanında yeşermiş, büyümüştür.
Her şehir hukukçuları yolunu takib ettikleri sahabe ve tabiîlerin fetvalarını
toplamaya başlamışlardır. Sonra bu kaza ve fetvalardan yeni yeni hükümler
çıkarıyorlardı. Hadis ile başlayan fıkıh, hadis ile beraber inkişâf etmiştir. II.
hicrî asır başlangıcından itibaren de Medine, Suriye ve Irak’ta ilk tedvin
teşebbüsüne girişen hukukçulardan bazılarına bir takım eserler izafe edilmişse
de elde mevcut her hangi bir nüshası yoktur.” (Şafak, 1977: 51; Şafak, 1975:
146-150).
Bu konuda Ahmet Hasan da “Fıkıh risaleleri ilk defa hicretin ikinci
yüzyılında yazılmıştır, birinci yüzyıla ulaşmak için kaynağa sahip değiliz”
ifadelerin kullanmaktadır (Hasan, 25; Desûkî, 2020: 288-289).
Aslında burada iki müellif de farkına varmadan oryantalistlerin fikirlerini
kabul etmiş gibi görünmektedir. Ancak eserlerinin ilerleyen sayfalarında İslâm
hukukunun oryantalistlerin iddia ettiği Roma hukukundan iktibas ettiği veyahut
ondan etkilendiği görüşünü kabul etmemektedir. Hâlbuki oryantalistlerin söz
konusu iddialarının altındaki temel etken, İslâm hukukunun ilk dönemlerde
tedvin edilmediği argümanı üzerinde aslında Roma vs. gibi yabancı kaynakların
devamı veya ondan iktibas edildiğini, ortaya koyma çabasının bir ürünüdür.
Fakat ismi geçen araştırmacıların müsteşriklerle aynı arka plana sahip olduğunu
söylemek insafsızlıktır. Zira bu ilim adamları, İslâm hukukunun orijinalliğine
vurgu yaparlar.
Bu konuda Müsteşriklerle aynı paralelde düşündükleri görülen Ali Şafak
ve Ahmed Hasan’ın müsteşriklerin aksine İslâm hukukun orijinalliği konusunda
farklı düşünmelerini bir paradoks olarak görmek mümkündür. Zira yukarıda da
belirtiğimiz üzere İslâm hukukunun tedvini ile ilgili tartışma konusunun arka
planındaki esas konu, İslâm hukukunun diğer hukuk sistemleri karşısındaki
konumudur.
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İslâm hukukunun tedvini konusunda birinci gruptan farklı olarak ilk
dönemlerden itibaren yani hicri birinci asırdan itibaren tedvin edildiğini düşünen
Müslüman ilim adamları da bulunmaktadır. İslâm hukukun ilk dönemlerden
itibaren tedvin edilmediği yönündeki müsteşriklerin görüşü, bazı Müslüman ilim
adamları nezdinde reaksiyon bulmuş ve bunlar İslâm hukukunun tedvin
edilmeye başlanmasının diğer İslâmi ilimler gibi ilk dönemlere uzandığını kabul
ederler. Örneğin Hindistanlı hadis âlimi Mustafa A’zamî, önemli deliller serd
ederek İslâm hukukunun hicri birinci asırdan itibaren tedvin edildiğini belirtir
(A‛zami, 37-42).
Çağdaş araştırmacılardan Hayrettin Karaman, İslâm hukukunun yazıya
geçirilmesinin sahabe devrinde tedvin edilmeye başlandığını hatta bu faaliyetin
nüve olarak Rasûlullâh devrine kadar gittiğini ifade etmektedir. Ona göre bu
günkü anlamda risalelerin (küçük kitapların) telifi sahabe devrinin sonlarında
başlamış olmasına rağmen Emevîler devrinde gerçekleşmiştir (Karaman, 147).
İslâm hukukunun hicri birinci asırdan itibaren tedvin edildiğini düşünen
bazı Müslüman ilim adamları üzerinde Fuat Sezgin’in görüşünün büyük tesiri
olduğunu söylemek mümkündür. Örneğin Hayrettin Karaman, söz konusu
görüşünü ileri sürerken Fuat Sezgin’e atıfta bulunmaktadır. Bu bağlamda Fuat
Sezgin’in görüşlerinin İslâm hukukunun tedvini konusunda Müslüman ilim
adamlarını etkilediği anlaşılmaktadır.
2. Müslüman İlim Adamlarının Tespitleri
Müsteşriklerin iddiasını kabul etmeyen Müslüman ilim adamları bu
hususta önemli tespitlerde bulunmuşlardır. Bu çalışmada Mustafa A‛zami ile
Fuat Sezgin’in görüşlerine değinilecektir.
2.1. Mustafa A‛zami’nin Tespitleri
Schacht’ın iddiasını kabul etmeyen Mustafa A‛zami bu hususta önemli
tespitlerde bulunmuştur. A‛zami’ye göre tarihi ispat onun tezini zayıflığını
ortaya koymaktadır. Ona göre hicri birinci asırda kādıların tayini, fıkıh
kitaplarının yazılması ve fıkıh literatürünün ortaya çıkması, Hz. Peygamber
devrinden beri İslâm hukukunun var olduğunu ortaya koymaktadır. A‛zami bu
üç durumu ispatlayacak üç delil olarak da Hz. Peygamber’in hukuki faaliyetleri,
Peygamber’in hukuki kararlarına ve örneklerine dayanan hukuk kitapları ve
hükümler ile hicri birinci asırdaki fıkıh literatürünü zikretmektedir (A‛zami, 37).
A‛zami’ye göre Hz. Peygamber, Kurân-ı Kerîm’de bulunan namaz, zekât,
hac, riba ve diğer ticari muamelelerin çoğunu dikkatli izah etme durumunda
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olduğu için bu ayetleri hem sözle açıklamış hem de uygulamada göstermiştir.
Peygamberin beyanının hukuki bir güce sahip olmasından dolayı bunlar, İslami
hukuk siteminin doğuşunun bir parçası haline gelmiştir. O, ayrıca Hz.
Peygamberin davalarını da ilk dönemlerdeki hukuki faaliyetlerin bir parçası
olarak görür (A‛zami,37-38).
A‛zami’ye göre Hz. Peygamberin hukuki düzenleme yaptığının bir
göstergesi de kadı atamasıdır. Bu bağlamda Hz. Peygamber’in kādı olarak
gönderdiği on dört sahabinin ismini vermektedir. Ayrıca A‛zami, hicri birinci
asırda hukuki faaliyetlerin olduğuna dair gösterge olarak Basra kentinde görev
yapan on üç tane fakihin ismini zikreder(A‛zami, 38-39). Buna göre A‛zami
Schacht’ın ilk dönemde kādı atanmadığı yönündeki görüşünü çürütmüş
olmaktadır. Bu hususta A‛zami’nin önemli argümanlarından biri Hz. Ebu Bekir,
Hz. Ömer ve Hz. Osman gibi halifelerden gelen hukuki görüşledir (A‛zami, 3839).
Konumuz açısından en önemli delil ise hicri birinci asra ait tespit ettiği
eserlerdir. A‛zami’ye göre birinci yüzyıla ait literatürün çok azı orijinal haliyle
günümüze ulaşmıştır. Bunlardan çoğu sonraki müdevvenat literatür içine girmiş
olmasına rağmen bir kısmı da kaybolmuştur. A‛zami’ye göre bunun en önemli
sebebi, ilk âlimlerin kaynakları kullanırken takip ettikleri yöntemdir. Ona göre
ilk dönem âlimleri bir esere atıfta bulunurken çoğu zaman kitabın ismini
zikretmeden sadece müellifin adını kaydederlerdi. Bu olumsuzluğa rağmen
kendilerine atıfta bulunulan bazı eserler günümüze ulaşabildiğini tespit
edebilmiştir(A‛zami, 41).
Fuat Sezgin tarafından daha ayrıntılı olarak ele alındığı için tekrara
düşmemek için burada vermediğimiz hicri birinci yüzyıla ait bu eserler,
A‛zami’ye göre uzun bir liste oluşturmamasına rağmen o tarihlerde İslâm
dünyasının değişik yerlerinde devam etmekte olan fıkhî faaliyetinin fazla
olduğunu göstermektedir(A‛zami, 42).
2.2. Fuat Sezgin’in Tespitleri
Fuat Sezgin, İslâm bilim tarihi üzerine telif ettiği kısaca GAS diye bilinen
Geschichte des Arabischen Schrifttums3 adlı eserinde İslâm hukukundan
3

Bu eser Arapça başta olmak üzere birçok dile tercüme edilmiştir. Eserin Türkçe tercümesi
halen devam etmektedir. Biz bu çalışmada Mahmud Fehmi Hicâzî tarafından yapılan Arapça
tercümesini kullanacağız. Bk. Fuâd Sezgin, Târîhu’t-turâsi’l-Arabi, çev. Mahmud Fehmi
Hicâzî (Riyad: Câmiatü’l-İmam Muhammed b. Suûd el-İslamiyye, 1411/1991). Bu eserin
Almanca aslından Türkçe’ye tercümesi için bk. Fuat Sezgin, Arap-İslâm Bilimleri Tarihi:
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bahsetmektedir. Emevî ve Abbasî dönemlerinde İslâm hukuku alanında telif
edilen eserleri ele almadan önce bir mukaddime4 yazan müellif, burada İslâm
hukukunun tedvini konusunu ele almaktadır. Müsteşriklerin5 iddialarını kabul
etmeyen Fuat Sezgin, bu hususta zikredilmeye değer önemli tespitler ortaya
koymaktadır. Sezgin, İslâmi ilimlerin çeşitli dallarında yazılmış birçok kaynakta
bulunan bilgilerden hareketle, diğer ilim dallarında olduğu gibi İslâm hukukun
da tedvin faaliyetinin oldukça erken bir dönemde hatta sahabe döneminde
başlamış olduğunu iddia etmektedir (Sezgin, 1411/1911: 3/3).
Sezgin, Goldziher ve Brockelman gibi bazı araştırmacıların bu dönemde
telif edildiğini açık bir şekilde bildikleri bazı eserlere fazla kıymet
vermediklerini belirterek onlara göre bunların kitap sayılamayacağı ve bunların
en fazla içinde bir takım yazılı ve dağınık sayfalar olduğu yönündeki iddialarını
da kabul etmemektedir. Sezgin, bu iddiaların İslâm’ın ilk dönemlerinde bir
takım bilgilerin bulunduğu yönündeki bilgileri tevil etmek için sürekli
tekrarlanan bir yorumdan ibaret olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca adı geçen
araştırmacıların bu bilgileri inkâr edemediklerini de belirtmektedir (Sezgin,
1411/1911: 3, 3; Karaman, 147). Sezgin, bu tespitiyle müsteşriklerin düştükleri
tenakuzu da gözler önüne sermektedir.
İlk dönemlerden itibaren fıkıh ilmine dair eserlerin bulunduğunu ortaya koyarak
müsteşriklerin İslâm hukukunun tedviniyle ilgili iddialarını çürütmeye çalışan
Sezgin’in bu düşüncesi, İslâmi ilimlerin tarihi temelleri ile ilgili fikrinin bir
sonucudur. Zira ona göre hadise tevcih edilmiş edilen tenkitler diğer sahalara da
teşmil olunmuştur (Sezgin, 1956-57: 19). Buhârî başta olmak üzere hadis
eserlerinin bilinenin aksine şifahi değil yazılı kaynaklardan aktarıldığını ortaya
koymaya çalışmaktadır (Sezgin, 1956: 3-11; Sezgin, 2012: 37-38).
2.2.1. Fuat Sezgin’in Yöntemi
2.2.1.1. Geriye Dönük İnşa Çabası
Fuat Sezgin’in İslâm hukuk (fıkıh) ilminin hicri birinci asırdan itibaren
tedvin edildiği yönündeki iddiasını temellendirmek için geriye dönük bir inşa
Almanca aslın Türkçe tercümesi, çev. Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları
Vakfı (İstanbul: Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, 2015).
4
Bu mukaddime, Said Nuri Akgündüz tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Bk. Fuat
Sezgin, Fıkıh Literatürüne Giriş, çev. Said Nuri Akgündüz, Dergİabant (AİBÜ İlahiyat
Fakültesi Dergisi), 2/4 (2014).
5
Bütün müsteşriklerin kötü niyetli olmadığını ileri süren Sezgin’e göre bunlar, İslâm bilim
tarihi açısından çok değerli çalışmalar ortaya koymuşlardır. Ona göre oryantalistlerin
Müslümanların gözünde kötü görünmesinin sebebi, Hıristiyan ve Yahudi olmalarından dolayı
teoloji konusunda ulaştıkları sonuçların Müslümanları rahatsız etmesidir. Bk. Sezgin, Bilim
Tarihi Sohbetleri, 114.
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çabasına girdiği görülmektedir. Sezgin’in bu çabası, olmayan bir şeyi
kurgulamak anlamında olmayıp geriye dönük bir tespit faaliyetidir. Bu
bağlamda Sezgin, hicri birinci asırdan günümüze kadar gelen malzemenin eksik
olduğunu ve bunun da elimizde bulunan en eski kitaplardaki rivayet zincirlerinin
incelenerek telafi edilebileceğini düşünmektedir (Sezgin, 2015: 1/455). Bu
teorik yöntemi birkaç örnek üzerinde uygulayan Sezgin, İmam Malik’in (ö.
179/795) el-Muvatta’ı İmam Şâfiî’nin (ö. 204/820) el-Ümm ve Sahnûn’un (ö.
240/854) el-Müdevvene gibi elimizde bulunan en eski kitaplardan yola
çıkmaktadır (Sezgin, 1411/1911: 3/25). Bu anlamda Yahya b. Said’in fıkıh
ilminde kitap veya kitaplar telif edildiğinin bilinmediğini belirten Sezgin, söz
konusu fakihe ait bir fıkıh eseri tespit etmektedir (Sezgin, 1411/1911: 3/25).
İlk dönem fıkıh eserlerini tespit etmek için İmam Malik’in el-Muvatta
adlı eserine ayrı bir önem atfeden Sezgin, onun kullandığı bazı yazılı
kaynaklarının peşine düşmektedir. Bu hususta en çarpıcı iki örnek Bukeyr b.
Abdullah (ö. 120/737) ve İmam Malik’in hocası Rabî‛atu’r-Rey’in (ö. 136/753)
ait olduğunu düşündüğü kitaplara dair tespitidir. İmam Malik eserinde hadis
aldığı bir ravinin ismini zikrederken ( )أَ ْﺧﺒَ َﺮﻧِﻲ اﻟﺜﱢﻘَﺔُ ِﻋ ْﻨ ِﺪيifadesini kullanmaktadır
(Malik b. Enes, Ts.: 133, 250, 306). Sezgin Muvatta’nın şerhlerinden yola
çıkarak bu ravinin isminin Bukeyr b. Abdullah olduğunu ortaya koymaktadır.
Zira İbn Abdülberr (ö. 463/1071), İmam Malik’in bu ifadesini şerh ederken
“Malik, sika ( ُ◌ )اﻟﺜﱢﻘَﺔbana haber verdi dediğinde o kişi, Mahreme b. Bukeyr elEşec’dir. Malik’in ashabı İbn Vehb ve diğerleri dedi ki: Malik, Bukeyr’in
kitaplarından bir şey aldığında, oğlu Mahreme’nin yanındaki kitaplarına bakar
ve ondan alırdı” ifadelerini sarf etmektedir (İbn Abdülber, 1421/2000: 2/200).
İbn Abdülberr’in rivayet ettiğine göre Mahreme, babasından bizatihi hadis
duymamış onun rivayetlerini kitabından nakletmiştir. Malik de Mahreme’den
babası Bukeyr’in kitabını ödünç alıp ona bakar ve ondan hadis rivayet ederdi
(İbn Abdülber, 1387: 7/146).
Başka bir örnekte Sezgin, İmam Malik’in hocası Rabî‛atu’r-Rey’in aynı
zamanda bir müellif olduğunu ileri sürmekte ve bunu sonraki dönemlerde telif
edilen eserlerden yola çıkarak ispatlamaya çalışmaktadır (Sezgin, 2015:1/455456). İbn Nedîm (İbn Nedîm, 1417/1997: 252) ve İbn Hacer (Askalânî, 1326:
3/358-359) gibi âlimlerin Rabî‛atu’r-Rey’den bahsederken onun büyük bir âlim,
meşhur bir fakih olduğu yönündeki ifadelerini yeterli görmeyen Sezgin, onun
kitap telif ettiğini düşünmektedir. Sezgin, iddiasını ispatlamak için elMüdevvene müellifi Sahnûn’un “Rabia, guslün teb‛izi hakkında Kitab’ın
( ِ◌ ) ْاﻟ ِﻜﺘَﺎبbaş tarafında şöyle demiştir: Cünüp olan kadının hayız olması halinde
hayızın bitiminden sonra gusletmesi yeterli olmaz” şeklindeki ifadelerine
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başvurmaktadır (Sahnûn, 1415/1994: 1/134). Müdevvene’de Rabia’ya nisbet
edilen eserin başında “el” takısının kullanılması, onun bilinen bir kitap olduğunu
göstermektedir. Belki de bu kullanımdan dolayı Sezgin, bu kitabın okuyucu
tarafından bilindiğini ve müellifin Rabia’dan yapılan benzer iktibasların
hepsinde onu kaynak olarak kullandığını ifade etmektedir (Sezgin, 1411/1911:
3/11). Bu anlamda Sezgin’in daha önce tabakat ve fihrist eserlerinde
zikredilmemiş bazı fıkıh çalışmalarını tespit ettiğine yönelik bir iddiaya sahip
olduğu da söylenebilir.
2.2.1.2. Dağınık Bilgileri Toplama
Fuat Sezgin, ilk dönemlerden itibaren fıkıh eserlerinin tedvin edildiğini
ileri sürerken İslâmi kaynaklarda dağınık halde bulunan bilgileri bir araya
getirmek gibi bir yöntem takip etmektedir. Sezgin kendi ifadesiyle bu konudaki
bilgilerin kaynaklarda az ve dağınık olarak bulunduğunu ifade etmektedir
(Sezgin, 1411/1911: 3/3). Sezgin, bu bilgileri elde etmek için tarih, tabakat,
fıkıh, hadis ve tefsir gibi birçok alanda telif edilmiş kitaplara müracaat
etmektedir.
Fuat Sezgin’in yararlandığı bazı eserler şunlardır:
1. Tarih ve Tabakat eserleri
Sezgin, söz konusu tespitleri yaparken İbn Sa‛d’ın (ö. 230/845)
Tabakâtı, Veki’in (ö. 306/918) Ahbâru’l-Kudât ve İbn Nedim’in (ö. 385/995)
el-Fihrist’i gibi ilk dönemlere ait eserleri kullanmaktadır. Bunun yanında
Suyûtî’nin (ö. 911/1505) Târîhu’l-hulefa adlı eseri gibi geç dönemde yazılan
bazı eserleri de kullanmaktadır (Sezgin, 1411/1911: 3/3, 4, 5).
Sezgin, İbn Yûnus’un (ö. 347/958) Tarîhu Mısır (Sezgin, 1411/1911:
3/5) gibi tarih eserlerini de kullandığı görülmektedir.
2. Fıkıh eserleri
Sezgin’in kullandığı eserlerden bazıları fıkıh eserleridir. Zira ona göre
hicri ikinci ve üçüncü asırda tamamıyla fıkıh alanında yazılan eserlerin ilk
dönem kitaplarından faydalandığını ortaya koymak için onları incelemek gerekir
(Sezgin, 1411/1911: 3/5). Bunu bir örnekte yapan Fuat Sezgin, İmam Malik’in
el-Muvatta’ı İmam Şâfiî’nin el-Ümm ve Sahnûn’un el-Müdevvene gibi fıkıh
eserlerini kaynak olarak kullanmaktadır (Sezgin, 1411/1911: 3/4, 25). Bunların
dışında Ebû Ubeyd’in (ö. 224/838) El-Emvâl ve Serahsî’nin el-Mebsût gibi
eserleri de önemli kaynakları arasında yer alır (Sezgin, 1411/1911: 3, 4). Ayrıca
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Sezgin, ilk dönemlerde fıkıh eserlerinin mevcudiyetine dair delillerin Edebü’lkadâ ve Ahbâru’l-kudât türü eserlerde de bulunduğunu belirterek (Sezgin,
1411/1911: 3/3) bunların da birer kaynak olabileceğini düşünmektedir.
3. Hadis eserleri
Fuat Sezgin, ilk döneme ait fıkıh eserlerini tespit ederken kullandığı
eserlerinden bazıları da hadis eserleridir. Zira birkaç varaktan oluşması
muhtemel olan bu fıkıh eserlerinin izlerini hadis ilmine ait kitaplardan sürmek
mümkündür. Buna göre Fuat Sezgin’in, Ahmed b. Hanbel’in (ö. 241/855) elMüsned (Sezgin, 1411/1911: 3, 5) ve el-İlel (Sezgin, 1411/1911: 3/7), İbn Ebî
Hâtim er-Râzî’nin (ö. 277/890) el-İlel (Sezgin, 1411/1911: 3/7), Belâzûrî’nin (ö.
279/892-93) Ensâbu’l-Eşrâf (Sezgin, 1411/1911: 3, 7), Tirmizî’nin (ö. 279/892)
El-Câmi‛u’s-Sâhîh, İbn Abdülber’in (ö. 463/1071) Câmü Beyâni’l-İlm,
Beyhakî’nin (ö. 458/1066) es-Sünenü’l-Kübrâ (Sezgin, 1411/1911: 3, 6-7), İbn
Hacer’in (ö. 852/1449) Fethu’l-Bârî (Sezgin, 1411/1911: 3/5) adlı eserlerini
kaynak olarak kullandığı tespit edilmiştir.
Bunların dışında Hatip el-Bağdâdî’nin (ö. 463/1071) Takyîdu’l-İlm ve
el-Kifâye, Dârîmî’nin (ö. 255/869) er-Red ala Bişr el-Merîsî adlı eserleri de
kullanmaktadır (Sezgin, 1411/1911: 3/5).
2.2.2. Fuat Sezgin’in Argümanları
Fuat Sezgin’in İslâm hukukunun hicri birinci asırda tedvin edilmeye
başlandığı yönündeki iddiasını iki temel argümana dayandırdığı görülmektedir.
Bunlardan birincisi, sonraki dönemlerde telif dilen fıkıh çalışmalarının ilk
dönemde fıkıh çalışmalarının tedvin edilmiş olmasını gerektirmesidir. İkincisi
ise hicri birinci asırda tespit ettiği eserlerdir.
2.2.2.1. Sonraki Eserlerin İlk Dönem Çalışmalarını Gerektirmesi
Fuat Sezgin, hicri ikinci asırda telif edilen geniş kapsamlı fıkıh
eserlerinin hicri birinci asırdaki eserlerin bir sonucu olduğunu düşünür. Zira ona
göre hicri ikinci asırda telif edilen bu eserler daha önceki süreçte var olan bir
literatür üzerine bina edilmiştir. Sezgin, hicri birinci asra ait ilk fıkıh eserlerinin
hicri ikinci asırda ortaya çıkan eserlerin içinde yer aldığını belirtmektedir
(Sezgin, 1411/1911: 3/3). Yukarıda zikrettiğimiz üzere bazı somut örneklerle
iddiasını destekleyen Sezgin bu hususta bir araştırma boşluğuna vurguda
bulunarak hicri ikinci ve üçüncü asırda tamamıyla fıkıh alanında yazılan
eserlerin ilk dönem kitaplarından faydalanıp faydalanmadığının incelenmeye
muhtaç olduğunu belirtmektedir (Sezgin, 1411/1911: 3/5).
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2.2.2.2. İlk Dönemlere Ait Tespit Ettiği Eserler
Fuat Sezgin’in ilk dönemlerden itibaren telif edildiği yönündeki
iddiasının en temel ve en güçlü argümanı bu döneme ait olduğunu tespit ettiği
eserlerdir. Sezgin’in tespit ettiği fıkıh müdevvenatının bazılarının kitap,
bazılarının mektup ve bazılarının sahifelerden müteşekkil olduğu görülmektedir.
2.2.2.2.1. Kitap
İslâm hukukunun hicri birinci asırdan itibaren tedvin edilmeye başlandığını
kabul eden sezgin, bu dönemde bazı kitapların bulunduğunu tespit etmiştir. Söz
konusu dönemde kitap diye isimlendirilen malzemelerin hacim ve tertip
açısından sonraki dönemdeki kitaplar gibi olmadığının farkında olan Sezgin,
bunların yine de kitap olduklarını ve kendi dönemlerinde de kitap olarak
isimlendirildiklerini belirtir (Sezgin, 1411/1911: 3/4).
Sezgin, ilk dönemde tedvin edilen fıkıh kitabına Urve b. Zübeyr’e (ö.
94/713) ait fıkıh eserlerini örnek vermektedir. Bu kapsamda Hişâm, babası Urve
b. Zübeyr’in çok sayıda fıkıh kitabına (ﺐ ﻓِ ْﻘ ٍﮫ
َ ُ ) ُﻛﺘsahip bulunduğunu fakat bunların
Harre olayında (Yezid zamanında, 63/683 yılında Medine’nin yıkılıp yakılması
ve talan edilmesi olayında) babası tarafından yakıldığını ve bu sebeple de
babasının çok üzüldüğünü rivayet etmiştir (İbn Sa‛d, 1410/1990: 5/137). Bu
durumu ilk olarak aktaran Mücahit (ö. 103/721) Urve‘nin şöyle dediğini
aktarmaktadır: “Bu şeyin (yakmanın) kitaplarımın başına gelmesindense,
aileme ve malıma gelmesi bana daha çok sevimli gelirdi.” (Ma‘mer b.
Râşid,1403: 11/425). Sezgin, Goldziher ve Brockelman gibi bazı
araştırmacıların buna fazla bir kıymet vermediğini zira onlara göre bunların
kitap sayılamayacağını, en fazla içinde bir takım dağınık sayfalar bulunduğu
yönündeki iddialarını da kabul etmez. Sezgin, müsteşriklerin bu husustaki
iddialarının İslâm’ın ilk dönemlerinde fıkıh eserlerinin tedvin edildiğine dair
bilgilerin tevili için tekrarlayıp durdukları yorumlar olduğunu belirtir. Ayrıca adı
geçen araştırmacıların bu bilgileri inkâr edemediklerini de belirtir (Sezgin,
1411/1911: 3/3-4).
Sezgin, bu dönemdeki kitaplar arasında zikrettiği eserlerden biri de Saʻd
b. Ubade’ye (ö. 14/635 [?]) nisbet edilen bir kitaptır. Sa‛d’ın oğlunun rivayet
ettiğine göre bu kitap Hz. Peygamber’in teşride itiyad haline getirdiği bir takım
hususları içermektedir (Sezgin, 1411/1911: 3/5).
Emevî halifesi Ömer b. Abdulaziz (ö.101/720), hilafete gelmesinin
ardından Medine’ye ilk geldiğinde, biri Rasûlullâh’ın diğeri Hz. Ömer’in
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yazdırdığı “kitâbu’s-sadakât” adında iki kitabın bulunmasını emretmiştir. Bu iki
kitabın bulunmasından sonra da onların çoğaltılmasını emretmiş, asıl nüshayı da
Ebu Bekir b. Muhammed b. Amr b. Hazm’a (ö.120/737) vermiştir (Sezgin,
1411/1911: 334). Bu eserlerin yanı sıra Enes b. Malik, vergi ve zekât
konusunda Hz. Ebu Bekir’den bir kitap almıştır(Sezgin, 1411/1911: 3/4).
Sezgin, son tahlilde zikrettiği bu metinlerin birer fıkhi çalışma
olmasından ziyade kayıt altına alınmış hukuki emir ve fıkhi belgeler olduğunu
düşünür. Ona göre gerçek anlamda ilk fıkhi çalışmalar, toplama ve derleme
tarzında olup bunların da genç sahâbe arasında aranması gerekir. Bu bağlamda
Hüseyin b. Şufey’in Amr İbnü’l-As’tan (ö. 7/65) rivayet ettiği iki kitabı ile Zeyd
b. Sabit’e (ö.11/611) ait olan Ferâiz adlı eserlerinin üzerinde önemle
durmaktadır. Özellikle Zeyd b. Sabit’e ait olan ferâiz ile ilgili kitabın sonraki
kitaplar içinde rivayet edildiğini ve bunun oldukça meşhur olduğunu dile getirir
(Sezgin, 2015: 1, 451-452). Beyhakî (ö. 458/1066), ferâizle ilgili meseleleri ele
alırken eserinin birçok yerinde “Bu ferâizin manaları ve asılları Zeyd b.
Sâbit’tendir. Tefsirine gelince, bunun tefsiri ise Zeyd b. Sâbit’in manalarına
dayanan Ebu Zinnâd’ın tefsiridir” ifadesini kullanmakta ve bazen söz konusu
çalışmadan mevzuyla ilgili uzun nakiller yapmaktadır (Beyhakî, 1424/2003: 6/
350, 369, 371, 372, 376, 379, 380, 383, 391, 400, 410). Zeyd b. Sâbit’in ferâiz
alanındaki telif ettiği eseri ve bu eserin önemini Zührî’ye (ö. 124/742 ) atfedilen
“Şayet Zeyd b. Sâbit ferâizi yazmasaydı, bu ilimin insanlardan gittiğini
görürdüm” sözü göstermektedir (Beyhakî, 1412/1991: 9/ 106). Bunun yanında
diyetler konusunda Zeyd b. Sabit’e nisbet edilen bir kitabın bulunduğu ve
bilinmeyen bir sebepler Ömer b. Abdülaziz’in bunu haber alınca yakılmasını
emrettiği rivayet edilmektedir (Sezgin, 1411/1991: 3/7; Ahmed b. Hanbel,
1422/2011: 2/ 114).
Genç sahabe ve tabiûn dönemlerini kapsayan zaman zarfını, fıkhın ilk
dönemi olarak kabul ettiği görülen Sezgin, bu dönemden günümüze çok az
kitabın geldiğini dile getirir. Süleym b. Kays el-Hilâlî’ye atfedilen bir kitâb,
Katâde b. Di‛âme’ye ait olan Kitâbu’l-Menâsik ile Zeyd b. Ali’ye ait olan
Kitâbu’l-Menâsiki’l-Hac ve el-Mecmû‛ adlı eserlerinin bunlardan bazıları
olduğunu düşünür (Sezgin, 2015: 1, 455). Başka bir örnekte ise tabiûn
fakihlerinden Dahhâk b. Mezâhim (ö. 105/723) Kitâbu menâsiki’l-hac adında
bir eseri öğrencisi Hüseyin b. Akîl’e imla ettirmiştir (Sezgin, 1411/1911: 3/8;
Ahmed b. Hanbel, 1/217).
2.2.2.2.2. Mektup
Fuat Sezgin, görüşünü ispatlamak için hicri birinci asra ait bazı
mektupların bulunduğunu belirtmektedir. Kaynaklarda birçok örneği bulunan

415

İslâm Hukukunun Tedviniyle İlgili Tartışmalar Bağlamında
Müslüman İlim Adamlarının Tespitleri

Hz. Peygamber’in mektupları (bk. İbn Sa‛d, 1/213, 265, vd.). Sezgin’e göre ilk
dönemlerden itibaren fıkhın tedvin edilmeye başlandığının bir göstergesi kabul
edilmelidir. Sezgin’in tespit ettiğine göre Amr b. Hazm (ö. 53/673),
Rasûlullâh’ın dedesine gönderdiği fıkhî bir mektuptan bahsetmiştir. Ferâiz,
zekât, diyetleri vb. konuları ihtiva eden bu mektup Ebu Davud ve Nesâî gibi
bazı hadis eserleri ile bazı fıkıh kitaplarına nakledilmiştir (Sezgin, 1411/1911: 3,
4; Beyhakî, 1424/2003: 8/128). Başka bir örnekte ise Hz. Ömer’in yargı
hususunda biri Ebu Musa’ya (ö. 42/662-63) diğeri ise Muaviye’ye (ö. 60/680)
hitaben yazdığı iki mektubu pek çok kaynakta zikredilmiş ve bunların metinleri
rivayet edilmiştir. Bütün bu fıkıh yazıları, sonraki nesillerde yetişen fukahâ
tarafından kullanılmış, daha muntazam ve sistematik fıkıh kitaplarının
yazılmasına kaynaklık etmiştir (Karaman, 148).
Sahabelerin hepsi fakih olmadıkları için ameli alanda neşet eden bir
problemle karşılaşıldığında bu alanda temayüz edenlere danışılmıştır. Aralarında
uzak mesafelerin olduğu şartlarda ise o günün iletişim aracı olan mektuplar
gönderiliyordu.
Kaynaklarda birçok örneğini tespit edebildiğimiz bu
mektuplaşma işinin sahabe arasında yağın bir hal aldığı anlaşılmaktadır (örnekler
için bk. Sahnûn, 1/505, 514, 2/180, 187, 212, 3/51, 72, 363, 535, 4/75, 338, 411,
416, vd). Nitekim Sezgin, sahabe nesli arasında fıkhi konularda mektup
alışverişinin alışıldık bir durum olduğunu ifade etmektedir. Sezgin’in bu hususta
delil olarak kullandığı bir mektupta Nâfi‛ b. Ezrak (ö. 65/685), akrabaların
mirası hakkında Abdullah b. Mes‛ud’un (ö. 32/652-53) görüşünü sormuştur
(Sezgin, 1411/1911: 3/5).
Sonraki dönemlerde tedvin edilmiş hacimli eserler vasıtasıyla bize
ulaşan bu mektuplar Sezgin’e göre fıkıh tedvinin ilk örnekleri olup tabiûn
fakihleri tarafından örnek alınmış ve bunlarla iştiğal edilmiştir (Sezgin,
1411/1911: 3/8). Ahmed b. Hanbel’in İlel adlı eserinde rivayet ettiğine göre
tabiûn fakihlerinden Şa‛bî (ö.103/721), sahabeden gelen mektupları muhafaza
etmiştir. Bir rivayete göre Şa‛bî, sadaka ve feraizle ilgili üç tomar halinde
bulunan yazıları başkalarına imal ettirmiştir (Ahmed b. Hanbel, 2/296).
2.2.2.2.3. Sahife/Yazı
Sezgin’in tespitine göre ilk dönemlerde İslâm hukukuna dair
meselelerden bazıları sahife veya yazı tarzındadır. Ona göre en azından bunların
hicri birinci asırda tedavülde olduğu bilinmektedir. Örneğin Hz. Ömer’in
vefatından sonra torunu, kılıcının kınında hayvan sahiplerine konulacak vergiler
hakkında bir sahife bulmuştur (Sezgin, 1411/1911: 3/5). Bunun yanında Hz.
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Ali’nin oğlu İbnu’l-Hanefiyye (ö. 81/700), babasının Hz. Osman’a götürmesi
için kendisine bir yazı verdiğini ve burada Rasûlullâh’ın zekâtla ilgili
talimatından bahsedildiğini zikretmiştir (Sezgin, 1411/1911: 3/5; Karaman,
148). İmam Şâfiî el-Üm adlı eserinde Ömer b. Abdulaziz’in zekât konusunda
Hz. Peygamber’in Muaz b. Cebel’e (ö. 17/638) gönderdiğini düşündüğü
mektubu istediğini ifade etmektedir (Şâfiî, 1410/1990: 2/9).
Sunduğu bu yazılı malzemeleri fıkıh tedvinine dair ilk aşama, olarak
gören Sezgin, bablar halinde telif edilmiş fıkıh kitaplarının yazılmaya başlanma
zamanı olarak da hicri birinci asrın sonlarıyla hicri ikinci asrın başlarına işaret
eder. Sezgin İbn Kayyimi’l-Cevziyye’i kaynak göstererek Zührî’nin (ö.
124/742) fetvalarının üç kitap olduğunu, Hasan Basrî’nin (ö. 110/728) fıkıh
bablarına göre tertip edilmiş yedi büyük kitap halinde fetva kitabının olduğunu
ifade etmektedir (İbn Kayyim el-Cevziyye, 1411/1991: 1/19). Ona göre Mekhûl
b. Şehrâb’ın (ö. 116/734) es-Sünen fi’l-fıkh (İbn Nedim, 279) adlı eseri
bulunmaktadır. Dahası İbn Hacer (İbn Hacer, 8, 178) gibi son dönem fakihleri
onun Kitâbu’l-hâc adlı bir eserinin olduğunu belirtmektedir (Sezgin, 1411/1911:
3/8).
Sonuç
İslâm hukukunun tedvini meselesi, ilk dönemlerde Müslüman ilim
adamlarını meşgul eden bir konu olmadığı için bu hususla ilgili çalışmaların
varlığına pek rastlanmamaktadır. Buna karşın son iki yüz yılda müsteşriklerin
özellikle İslâm hukukunun kökenleri konusunda yaptıkları çalışmalar, İslâm
hukukunun tedvinin başlangıç zamanına dair tartışmaları beraberinde
getirmiştir.
Oryantalistlerin başlattığı bu tartışma İslâm dünyasında yankı
uyandırmış ve bu bağlamda yeni çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu hususta
Hindistanlı alim Mustafa A‛zami ve Fuat Sezgin’in görüş ve tespitlerinin
oldukça önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Özellikle Fuat Sezgin’den önceki
Müslüman ilim adamları, istemsizce İslâm hukukunun tedvini konusunda
müsteşriklerle aynı doğrultuda düşünürken; Fuat Sezgin’in etkisinde kalan bazı
Müslüman ilim adamları farklı düşünmeye başlamışlardır.
Mustafa el-A‛zami ve Fuat Sezgin, oryantalistlerin İslâm hukukunun
hicri ikinci asırdan itibaren tedvin edilmeye başlandığı görüşünden faklı olarak
bu ilimde tedvinin hicri birinci asırdan itibaren başladığını ileri sürmüşlerdir.
A’zami’nin görüşünü delillendirmek için üç temel argümana sahip olduğu
anlaşılmaktadır. A‛zami, bu hususta Hz. Peygamber’in hukuki faaliyetleri,
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Peygamber’in hukuki kararlarına ve örneklerine dayanan hukuk kitapları ve
hükümler ile hicri birinci asırdaki fıkıh çalışmalarına dayanmaktadır. Bu konuda
en sistemli tespitleri yapan Fuat Sezgin, söz konusu görüşünü desteklemek için
iki temel argüman geliştirmiştir. Bunlardan birincisi her ilimde olduğu gibi hicri
ikinci asırda ortaya çıkan hacimli fıkıh eserlerin daha önceki dönemde yazılmış
fıkıh eserlerinin bir sonucu olduğudur. İkinci argüman ise fazla olmamakla
beraber hicri birinci asra ait olduğunu tespit ettiği kitap, mektup ve sahife
türündeki eserlerdir. Fuat Sezgin, bu görüşünü geriye dönük inşa faaliyetine
girmiştir. Bu bağlamda sonraki dönemlerde yazılan fıkıh eserleri başta olmak
üzere birçok İslâmi alanda telif edilmiş çalışmalarda bulunan dağınık bilgileri
bir araya getirmeye çalışmıştır.
Klasik kaynaklarda Sezgin’in tespit ettiği eserlere benzer örneklerin
çokluğu, müellifin ileri sürdüğü iddianın haklılığını ortaya çıkarmaktadır.
Dahası benimsediği sistemin bu alanda yapılacak yeni çalışmalarda öncü rol
oynayabileceğini de göstermektedir. Bu anlamda fıkıh tarihi alanında yapılacak
yeni çalışmalarla İslam hukukunun birinci asrına dair literatürünü tespit etmek
mümkün olacaktır.
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ﻣﻠ ّﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ
وﻧﻘﻞ ﻃﺒﺎﻋﻬﻢ وأﺧﻼﻗﻬﻢ وﻋﺎداFﻢ ،وﻗﺪ
ﻋﻜﺲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ ﺻﻮر اﳊﻴﺎة وأﺣﻮال اﻟﻨﺎسَ ،

ﺳﻌﻴﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺮﺻﺪ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ واﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺸﻌﺮ وﺗﺒﻮﻳﺒﻬﺎ ،وﻫﻮ ﲝﺚ
ُ

ﱂ ﻳﺘﺠﺎوز دواوﻳﻦ أﺻﺤﺎب اﳌﻌﻠﻘﺎت ،وذﻟﻚ dﺪف ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺒﺤﺚ ،ﻓﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ أjﺎ أرﺑﻌﺔ
ﻋﺸﺮ ﺧﻠُﻘﺎً ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗُﻌﺘﱪ ُﻣﺜﻼً ﻋﻠﻴﺎ ﰲ ذﻟﻚ اrﺘﻤﻊ ،وﻫﻲ اﻟﻜﺮم واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ وإﻏﺎﺛﺔ اﳌﻠﻬﻮف وإﺟﺎرة
اﳌﺴﺘﺠﲑ وﺻﻠﺔ اﻟﺮﺣﻢ ورﻋﺎﻳﺔ اﳉﺎر واﻟﻮﻓﺎء واﻟﻌ ّﻔﺔ واﻹ}ء واﳊِﻠﻢ واﻟﺼﺪق واﻟﺮﲪﺔ واﻟﻌﺪل واﻟﺼﱪ
واﳊﻜﻤﺔ )اﻟﺘﻌ ّﻘﻞ(  ،وﻫﻲ أﺧﻼق ﰲ اﻹﻣﻜﺎن أن ﺗﻨﺪرج ﲢﺘﻬﺎ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻷﺧﻼق ﻓﺮﻋﻴﺔ أﺧﺮى ﻟﻮ
وﻣﺸﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻜﻞ ﺧﻠُﻖ أو ﺳﻠﻮك ،واﻹﺣﺎﻃﺔ اﳌﻮﺟﺰة
ﺷﺎء }ﺣﺚ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء.
ُ
ﲟﻌﻨﺎﻩ وﻣﻘﺼﻮدﻩ ،ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎً ﲟﻌﺎﺟﻢ اﻟﻠﻐﺔ وﲟﺎ ﻳﻔﻲ }ﳊﺎﺟﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﺟﻢ اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
}ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻷدب واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ ،واﺳﺘﻌﻨﺖ ﺑﺒﻴﺘﲔ أو ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ أﺑﻴﺎت اﻟﺸﻌﺮ ﰲ ﻛﻞ ﻓﻘﺮة ﻟﻴﻜﺘﻤﻞ

رﺳﻢ ﺻﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﳋﻠﻖ أو اﻟﺴﻠﻮك وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻌﺮ.
1

Bu makale Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde devam eden
”“ARAP ŞİİRİNDE AHLÂKÎ DEĞERLER -CAHİLİYYE VE İLK İSLAMİ DÖNEM-
başlıklı doktora tezinden faydalanılarak, Prof. Dr. Nejdet Gürkan denetimi altında
hazırlanmıştır.
2
Doktora Öğrencisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı
Anabilim Dalı, tamimfakhoury1@hotmail.com, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-51972692
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ﻳُﻌ ّﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ذاﺗﻪ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ زاوﻳﺔ أﺧﺮى ﺧﻄﻮة ﻹﺟﺮاء دراﺳﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻦ

.ﺧﻼل ﺷﻌﺮ اﻟﻌﺼﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲ ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﻋﺼﻮر اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ

. ﺷﻌﺮاء اﳌﻌﻠﻘﺎت، اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ، اﻷﺧﻼق، اﻟﻘﻴﻢ، اﻟﺸﻌﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
Cahiliye Dönemi Arap Şiirinde Ahlaki Değerler
Öz
Kadim Arap şiiri, insanların yaşantısını ve durumlarını yansıtmakta, onların
duyarlılıklarını, ahlâkî değerlerini ve adetlerini nakletmektedir. Çalışmanın
boyutunu sınırlandırmak amacıyla, muallaka şairlerinin divanları çerçevesinde
ele alınan bu araştırmada, şiirdeki erdemlerin ve yüksek ahlâkî değerlerin
gözlemlenmesi ve sınıflandırılması arzulanmaktadır. On dört ahlâkî davranışın,
Cahiliye toplumunda ideal olarak kabul edildiği gözlemlenmektedir. Bunlar;
cömertlik, cesaret, sıkıntıya derhal müdahil olma, koruma dileyenleri ağırlama,
akrabalarla iyi ilişkiler kurma, komşularla ilgilenme, sadakat, iffet, gurur,
takdir, doğruluk, merhamet, adalet, sabır ve sağduyudur. Bu değerler, konuyu
daha detaylı araştırmak isteyen araştırmacılar tarafından, farklı alt bölümler
içerisinde sınıflandırılabilecek niteliktedir. Çalışmada, her ahlâkî davranışın ve
her etiğin tanımlamasına yönelik gayret sarf edilmiş, dil sözlükleri, felsefe,
edebiyat ve Araplara has eleştiri yöntemleri ile ilgili diğer terimsel sözlüklerden
de istifade edilmiş ve bu değerlerin anlamları ile kastedilen manaları yeterince
izah edilmiştir. Buna paralel olarak, Arap yaşantısındaki uygulamalara ilişkin,
genel bir tablonun ortaya çıkartılabilmesi gayesinin gerçekleştirilebilmesi
amacıyla, her paragrafta iki yahut üç tane şiir beyti alıntılanmıştır.
Bu araştırma, Cahiliye ve Sadru’l-İslâm Dönemi şiiri aracılığıyla, mukayeseli
bir ahlâkî inceleme yapılmasını amaçlayan öncü bir adım olarak mütalaa
edilebilir. Çalışmanın sonundaysa, Arap toplumuna İslam dini tarafından
kazandırılan kavram ve düşüncelerdeki bir takım farklılıklar ve değişiklikler ele
alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Câhiliyye Şiiri, Değerler, Ahlak, Cesaret, Muallaka
şairleri.
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The Ethics in Arabic Jahili Poetry
Abstract
The old Arabic Poetry depicted the life and the various conditions of the people
of the age. It conveyed their sensibilities, morals and customs. In this research,
I will observe and classify the virtues and the high moral values in that poetry.
This is a research that does not go beyond the divans of Al-Muallaqat poets for
reasons of not going beyond the limited range of the study. It turns out that
about fourteen moral behaviors or ethics were regarded as ideals in that
society: Generosity, courage, prompt response to the distressed, protecting the
one who seeks out safety, keeping good relations with relatives, taking care of
the neighbors, faithfulness, chastity, pride, discretion, truthfulness, mercy and
justice, patience and prudence. These are ethics which may have other subdivisions if a researcher seeks to investigate the subject more. I have adopted
the method of defining every moral behavior and every ethic and have provided
an adequate account of its meaning and of its intended design, using the
dictionaries of the language and other sufficient idiomatic dictionaries related
to philosophy, literature and Arabic criticism. Two or three lines of relevant
poetry have been included in each paragraph to complete the making of a
general perception of every ethic and of its application in the Arabs's lives
through poetry.
This research is considered as a step towards the making of a comparative
ethical study through the Pre-Islamic poetry and the early Islamic poetry. A
number of differences and changes in the ideas and perceptions as caused by
the advent of Islamic religion into the Arabic society are concluded at the end of
the study.
Keywords: Pre-Islamic Poetry, Values, Ethics, Courage, Al-Muallaqat poets.

:ﲤﻬﻴﺪ
 وﲟﺎ ﳚﺮي ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻦ،ﺛﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﲟﺎ ﻛﺎن ﳛﻴﻂ ﺑﻪò ﻏﻨﺎﺋﻲ
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ ﻫﻮ ﺷﻌﺮ
ّ
ﺻ ْﻮغ
ﻟﻮان اﻟﻨﺸﺎطù و،أﺷﻜﺎل اﳊﻴﺎة وﺻﻮرﻫﺎ
َ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﻓﻜﺎن ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﰲ
ّ
ً وﻫﻮ ﺻﻮغ ﻳﻈﻞ ﻳﺴﺘﻘﻲ ﻣﺎدﺗﻪ أﺻﻼ،وﺟﺪاﱐ ﻳُﺴﺒِﻎ ﻓﻴﻪ وﻳُﻀﻔﻲ ﻣﻦ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺗﻪ وﺗﺼﻮراﺗﻪ وأﺣﻼﻣﻪ
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ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻧﻔﺴﻪ؛ ﰒ إن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﲔ ﻛﺎن ﻳﺘﻨﺎول }ﻟﻮﺻﻒ ﺧﱪاً أو ﺣﺎدﺛﺔً ،أو ﺷﺨﺼﺎً أو
ِ
ﻴﻤﻲ
إﺣﺴﺎﺳﺎً ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘ ّﺪﻣﻪ إﱃ اﻟﺴﺎﻣﻌﲔ واﳌﺘﻠ ّﻘﲔ وﻓﻘﺎً ﻟﻨﺴﻘﲔ :وﺟﺪاﱐ
ﻓﲏَ ،
وآﺧﺮ ﻗ ّ
ﻧﻔﺴﻲ ّّ
ّ
)أﺧﻼﻗﻲ( ،ﻓﻴﺘﺪاﺧﻼن وﻳﺘّﺼﻼن ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻔﻮي ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة وﻣﻀﻤﻮjﺎ.
ّ
ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﳌﺜﻞ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ،ﻗﺒﻞ أن ﻧﺘﺘﺒّ َﻊ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ
وآ™رﻫﺎ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻀﺎﻣﲔ اﻷﻏﺮاض اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،وﻏﺎﻳﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻋ ّﺪة أﻣﻮر؛ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ
َ

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻷدﰊ اﻟﺸﻌﺮي اﳌﺘّﺼﻞ ﲟﻮﺿﻮﻋﺎت اﻷﺧﻼق ،وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﳌﺜﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﻴﺎة
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ اrﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﰊ آﻧﺬاك ،ﺣﻴﺚ إن اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻜﺲ ﺻﻮرة ّ

وأﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﺎﺋﺪة ،واﻟﻮاﻗﻊ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﺑﺪﻗّﺔ ﰲ ﻫﺬا اrﺎل ،وﻟﻜﻨﻨﺎ
ﻧﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ﻟﻜﻲ ﻧﻌﺮف ﺻﺪق اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻣﻘﺎرﺑﺘﻪ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﻳﺼﻔﻪ وﻳﺘﻨﺎوﻟﻪ ،ﺑﺮﻏﻢ ﻣﺎ ﰲ ذﻟﻚ
ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﻌﺮاء ﺿﻤﻨﺎً واﻟﻨ ّﻘﺎد ﺻﺮاﺣﺔً ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺼﺪق اﻟﻔﲏ
اﻷﺧﻼﻗﻲ.
واﻟﺼﺪق اﻟﻮاﻗﻌﻲ أو
ّ
اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ أﺻﺤﺎب اﳌﻌﻠﻘﺎت
ﻻ ﳝﻜﻦ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ورد ﻣﻦ اﻹﺷﺎرات اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ،ﻓﻬﺬا }ب واﺳﻊ ﻻ ﻗِﺒَ َﻞ ﲟﺜﻠﻪ،
ﺿﻤ ْﻤﻨﺎ ﻛﻞ ﺟﺰء أو ﻓﺮع ﻣﻨﻬﺎ إﱃ أﺻﻠﻪ وإﱃ }ب رﺋﻴﺲ ﳛﺘﻮﻳﻪ ﻣﻊ أﺟﺰاء أﺧﺮى ﻣﻌﻪ.
ﺧﺼﻮﺻﺎً إذا َ
ﻇﻬﻮر
وﻗﺪ رأﻳﻨﺎ أن ﳔﺘﺎر ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺧﻼق ﺗﺮﺗﻴﺒﺎً ﻣﺘﺪرﺟﺎً ﰲ اﻟﻨﺰول ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ُ
ﺑﺮوزﻫﺎ و ُ
أﺛﺮﻫﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﲝﺴﺐ ﻣﺎ رأﻳﻨﺎ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ،وﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻔﺎﻋﻠُﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﺸﺎﻋﺮ واﻟﻨﺎس ،وﻫﻮ ﺗﺼﻨﻴﻒ
3
ات ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء
اﻟﻨﻈﺮ إﺷﺎر ٌ
ﻳﱯ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،وﻟﻴﺲ ﺷﻴﺌﺎً ﺣﺘﻤﻴﺎً دﻗﻴﻘﺎً  .وﻗﺪ واﻓﻖ ﻫﺬا َ
ﺗﻘﺮ ّ

اﻷﺧﻼق ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﳒﺪ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﻜﻮﻳﻪ اﻟﺬي ﺗﻨﺒّﻪ إﱃ أﳘﻴّﺔ اﳉﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﺘﺨﻠّﻖ }ﻷﺧﻼق،
وﻣ ِﺪح
ﻳﻘﻮل" :وﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ إذا ﺗﻌ ّﺪت ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ إﱃ ﻏﲑﻩ ﺗَﺴ ّﻤﻰ ﺻﺎﺣﺒُﻬﺎ dﺎ ُ

اﳍﺎﴰﻲ ﺣﲔ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ أﺧﻼق اﻟﻌﺮب ،ﺣﻴﺚ
 3اﻧﻄﻠﻖ ﺑﻌﺾ اﻟ ُﻜﺘّﺎب واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ إﻃﺎر واﺳﻊ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻷﺧﻼق وﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ،ﻣﻨﻬﻢ أﲪﺪ
ّ
اﻛﺘﻔﻰ ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ "اﳌﺮوءة" ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔً ﻷﺧﻼق ﻛﺜﲑة ،ﻳﻘﻮل" :وﻗﺪ ﲤ ّﺪﺣﻮا }ﳌﺮوءة وأﻛﺜﺮوا ﻣﻦ ذﻛﺮﻫﺎ ،وﻫﻮ ﻟﻔﻆ ﳚﻤﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮف
وﺗﻮﺳﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺮوءة ،ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ "ﺻﻔﺔ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ
ﻋﻤﺎدﻩ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﻜﺮم واﻟﻮﻓﺎء" )اﳍﺎﴰﻲ :ﺑﻼ ¡رﻳﺦ ،ﺟﺰآن .ج 2صّ .(10

اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﻜﺮم وﲪﺎﻳﺔ اﳉﺎر واﻟﻮﻓﺎء واﻟﻨﺠﺪة وﻃﻠﺐ اﻟﺜﺄر" .اﻧﻈﺮ) :وﻫﺒﺔ ،(422 ،1984 :واﻧﻈﺮ}) :ﺑﻜﺮ ،(2005 ،وﻻ ﻳﻔﻴﺪ Ãﻣﺜﻞ
ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل ﻷﻧﻪ ﻳﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻏﺎﻳﺘﻨﺎ اﻟﱵ ﻫﻲ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ واﻟﻌﺰل ﺑﲔ اﻟﺼﻔﺎت اﳋﻠُﻘﻴّﺔ!

424

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, http://busbed.bingol.edu.tr,
Yıl/Year: 10 • Sayı/Issue: 19 • Bahar/Spring 2020

ﻋﻠﻴﻬﺎ .واذا اﻗﺘﺼﺮت ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﱂ ﻳُ َﺴ ﱠﻢ dﺎ ﺑﻞ ﻏَُِّﲑت ﻫﺬﻩ اﻷﲰﺎءّ .أﻣﺎ اﳉﻮد ﻓﺈﻧﻪ إذا ﱂ ﻳﺘﻌ ّﺪ
ﺻﺎﺣﺒﻪ ُﺳ ِّـﻤﻲ ﺻﺎﺣﺒُﻪ ِﻣﻨﻔﺎﻗﺎً) ..ﻣﺴﻜﻮﻳﻪ."(249 ،2011 :وﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ
واﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺷﻌﺮاء اﻟﻌﺮب ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲ )ﺣﺴﲔ أﺳﻮد،2007 :ﻣﺞ ،82
ج ،(804 ،4وأﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ:
 -1اﻟﻜﺮم:
اﻟﻜﺮﱘ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ :اﳉﺎﻣﻊ ﻷﻧﻮاع اﳋﲑ واﻟﺸﺮف واﻟﻔﻀﺎﺋﻞ .ﻓﺎ’ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻛﺮﱘ ﲪﻴﺪ ِ
ورب
اﻟﻔﻌﺎل ﱡ
ّ ّ ٌ
ﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ")اﺑﻦ
ﻛﺘﺎب ﻛﺮﱘ:
ﺗﻨﺰﻩ .و ٌ
اﻟﻌﺮش اﻟﻜﺮﱘ..اﻟﻜﺮم ﻧﻘﻴﺾ اﻟﻠﺆم .وﺗﻜﺮم ﻋﻦ اﻟﺸﻲء ّ
ٌ
ﺲ")ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﻟﻔﲔ2004:م،ﻣﺎدة
ﻣﻨﻈﻮر :ﺑﻼ ¡رﻳﺦ .ﻣﺎدة "ﻛﺮم"( .و ُ
ﻛﺮم اﻟﺸﻲءُ :ﻋﱠﺰ وﻧَـ ُﻔ َ
"ﻛﺮم"(.
ﻣﺴﺘﺤﺴ ٌﻦ
"ﺑﺬل اﳌﺎل ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﺴﺄﻟﺔ وﻻ اﺳﺘﺤﻘﺎق ،وﻫﺬا اﳋﻠُﻖ
وﻣﻦ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﺮم اﻟﺴﺨﺎءُ ،وﻫﻮ ُ
َ
ِ
اﻟﺴﺮف واﻟﺘﺒﺬﻳﺮ ،ﻓﺈ ّن ﻣﻦ ﺑﺬل ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﳝﻠﻜﻪ ﳌﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﺳﺨﻴّﺎً ﺑﻞ
ﻣﺎ ﱂ ﻳﻨﺘﻪ إﱃ َ

ﻓﺄﻣﺮ واﺟﺐ"..
ﻳﺴﻤﻰ ُﻣﺒ ّﺬراً ﻣﻀﻴّﻌﺎً .واﻟﺴﺨﺎء ﰲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎس ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻣﺴﺘﺤﺴﻨﺔ ،وأﻣﺎ ﰲ اﳌﻠﻮك ٌ
ﻋﺪي.(64-63 ،1993 :
)اﺑﻦ ّ
وﻗﺪ أدرك اﻟﻌﺮب ﻓﻀﻞ ﺧﻠًﻖ اﻟﻜﺮم ،وأﺛﺮﻩ اﻟﻌﺠﻴﺐ ﰲ اﺳﺘﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﻮس وإﻛﺴﺎب اﻟﺮﺿﺎ وإدﺧﺎل
اﻟﺴﺮور ،وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ Ãﺻﺤﺎً ﳌﻦ ﻏﻤﺮﺗﻪ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ واﻟﻌﻴﻮب اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

أﻣﺎم اﻟﻨﺎس ùن ﻳﻠﺠﺄ إﱃ اﻟﻜﺮم واﻟﻌﻄﺎء ،ﻓﻬﺬا ﻳﻘﻄﻊ اﻷﻟﺴﻨﺔ وﳝﺤﻮ اﻟﺴﻴﺌﺎت ،ﻓﻼ ﻳﻌﻠﻖ }ﻷذﻫﺎن
واﻟﻨﻔﻮس إﻻ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﻌﻄﺮة! ﻗﺎل )اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ:(46 ،1985 :

اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻮاﻓﺮ
اﻟﱪ َاﬂ
ت ﻋُﻴُﻮﺑُ َ
وإ ْن َﻛﺜُـَﺮ ْ
ﻚ ِﰲ َ

ِ
َو َﺳﱠﺮَك أ ْن ﻳَ ُﻜﻮ َن َﳍﺎ ﻏﻄَﺎءُ

ـﺨ ِﺎء ﻓَ ُﻜ ﱡﻞ َﻋْﻴ ٍ
ﺐ
ﺗَ َﺴﺘﱠـ ْﺮ ِ}ﻟ ﱠﺴ ـ ـ ـ َ

ِِ ِ
ﻴﻞ اﻟﺴـﱠـ ـ ـ ـ ـ َ
ـﺨﺎءُ
ﻳـُﻐَﻄّﻴﻪ َﻛﻤﺎ ﻗ ُ
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وﳓﺮ اﳉَﺰور ،وإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻼﺟﺊ" )اﳍﺎﴰﻲ ،1992:ج2
"وأﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺮم إﻳﻘﺎد اﻟﻨﲑانُ ،
ﳜﻞ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻦ أن ﻳﻨﺴﺐ ﻫﺬﻩ
ص .(10واﻟﺸﻌﺮ
اﳉﺎﻫﻠﻲ ٌ
ﺣﺎﻓﻞ „ﺷﺎرات ﺗﺘﻨﺎول ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ؛ ﻓﻠﻢ ُ
ّ
اﻟﺼﻔﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ ،وﻵﺧﺮﻳﻦ ﻏ ِﲑﻩ ﳑّﻦ ﳝﺪﺣﻬﻢ أو ﻳﺮﺛﻴﻬﻢ ،ﻣﻊ رﲰﻪ ﻟﺼﻮر ﺗُﺴﻬﻢ ﰲ إﺑﺮاز روﻋﺔ ﺗﻠﺒﱡ ِﺴﻬﻢ
ِ
وﻗﻴﺎﻣﻬﻢ }ﻷﻋﻤﺎل واﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﳌﺘﺼﻠﺔ dﺎ .وﳓﻦ ﻧﻜﺘﻔﻲ ﻫﻨﺎ „ﻳﺮاد ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﺼﲑة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﻜﺮم
وﻧﺮﺟﺊ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ إﱃ ﻣﺒﺤﺚ اﻷﺧﻼق ﰲ اﻷﻏﺮاض اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ .وﻟﻨﻨﻈﺮ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﺪﻳﻌﺔ اﻟﱵ
اﺧﺘﺼﺮﻫﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻜﻠﻤﺎت ﻳﺴﲑة ،ﻳﻘﻮل اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﺬﺑﻴﺎﱐ ﰲ وﺻﻒ ﳑﺪوﺣﻪ )اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﺬﺑﻴﺎﱐ :ﺑﻼ
آي ﻳِﻴ ْﻠ ِﺪﻳﺰ:(960-936 :
¡رﻳﺦ229 ،؛ ْ
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ
ِِ
ﺿ ْﻮِء َِ Ãرِﻩ
َﻣ َﱴ َْòﺗﻪ ﺗَـ ْﻌ ُﺸﻮ َإﱃ َ

ِ ِ4

َِﲡ ْﺪ َﺧْﻴـَﺮ ٍَ Ãر ِﻋْﻨ َﺪﻫﺎ َﺧْﻴـ ُﺮ ُﻣﻮﻗﺪ

اﻟﻜﺮم ﻟﻴﺲ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻄﻠﻮ}ً وﻗﺖ اﳊﺎﺟﺔ واﻟﻀﺮورة وﺣﺪﻫﺎ ﳑّﻦ ﳝﻠﻜﻮن وﻻ ﳕﻠﻚ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﺻﻔﺔ
و ُ

ﳛﺐ اﳌﺮء وﻳﻔﺨﺮ ùن ﻳﺘﺤﻠﻰ dﺎ ﻫﻮ وأﺻﺤﺎﺑُﻪ ﰲ ﳎﺎﻟﺴﻬﻢ .ﻳﻘﻮل زﻫﲑ ﺑﻦ أﰊ ﺳﻠﻤﻰ )اﻷﻋﻠﻢ
اﻟﺸﻨﺘﻤﺮي:(135 ،1980 :
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻮاﻓﺮ
َوﻗَ ْﺪ أ ْﻏ ُﺪو َﻋﻠﻰ ﺛـُﺜٍَﺔ ﻛِﺮٍام

ﻧَﺸﺎوى و ِاﺟ ِﺪ ِ
ََ َ َ
ﻳﻦ ﻟ َﻤﺎ ﻧَ َﺸﺎءُ

وق ِ
ﻚ
اح َور ُاو ٌ
وﻣ ْﺴ ٌ
َﳍُْﻢ َر ٌ

ِ
ﺗُـ َﻌ ﱡﻞ ﺑِﻪ ُﺟﻠُ ُ
ﻮد ُﻫ ُﻢ َوَﻣﺎءُ

5

وإذا ﻛﺎن اﻟﻜﺮم ُﺧﻠﻘﺎً ﳑﺪوﺣﺎً ﻣﻄﻠﻮ}ً ﻓﺈن ِﺿﺪﻩ ،وﻫﻮ اﻟﺒﺨﻞ ،ﺻﻔﺔٌ ﻣﺬﻣﻮﻣﺔٌ ﲡﻠﺐ اﻟﻌﺎر
ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ .ﻳﻘﻮل اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ ِ
ﻫﺎﺟﻴﺎً )اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﺬﺑﻴﺎﱐ:(228 :
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ
َأﻻ إﱠﳕﺎ ﻧِﲑا ُن ﻗَـْﻴ ٍ
ﺲ إ َذا َﺷﺘَﻮا

ﻟِﻄَﺎ ِرِق ﻟَﻴ ٍﻞ ِﻣﺜْﻞ َِ Ãر اﳊ ِ
ﺒﺎﺣ ِ
ﺐ
ُ
ْ ُ

6

 4ﺗﻌﺸﻮِ :
ﺗﻘﺼﺪ

5
ِ
ِ
ِ
ﻌﻞ :ﺗﻄﻴﺐ.
ﺛﺒﺔ :ﲨﺎﻋﺔ – ﻧﺸﺎوىُ :ﺳﻜﺎرى – راح :ﲬﺮ – راووق :ﻣﺼﻔﺎةٌ ﻟﻠﺨﻤﺮ – ﻣﺴﻚ :ﻃﻴﺐ  -ﺗُ ّ
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 -2اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ:
ﺷﻚ أن ﻟﻠﺸﺠﺎﻋﺔ ﻣﻌﺎﱐَ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﰲ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ،ﻻ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣ ّﺪ اﳌﻮاﺟﻬﺔ
ﻻ ّ
اﳉﺴﺪﻳﺔ وﲢ ّﺪي اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺎدﻳّﺔ ،ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔُ ﰲ ﳏﺎﺳﺒﺔ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﺜﻼً ،واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﰲ ﻋﺪم
اﳉﺎﻫﻠﻲ،
اﳊﻖ أﻣﺎم اﻟﻨﺎس ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻗﺪ ﻻ ﳒﺪ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺨﺪام ﰲ اﻟﺸﻌﺮ
اﻟﺘﺤﺮج ﻣﻦ ﻗﻮل ّ
ّ
ّ
ﻓﻀﻼً ﻋﻦ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺜﲑ وواﺿﺢ ﳍﺬا اﻟﻠﻔﻆ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﳒﺪ اﻟﻜﻼم واﺳﻌﺎً ﺣﻮل
ﻋﻤﻠﻲ ﳍﺬا اﳋﻠُﻖ ﻓﻴﻤﺎ اﺻﻄُﻠِﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺸﻌﺮ اﳊﻤﺎﺳﺔ؛ "وأﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻪ
ﺗﻄﺒﻴﻖ
ّ
اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ اﻟﻨّﺰ ُال واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻷﻫﻞ واﻟﻘﺒﻴﻠﺔ وﳒﺪة اﳌﺴﺘﺼﺮخ" )اﳍﺎﴰﻲ ،1992 :ج2

ص ،(10وذﻟﻚ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﲏ ﻋﻦ ادﻋﺎء اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻣﺘﻼك ﻣﻬﺎرات اﻟﻔﺮوﺳﻴّﺔ ،وإن

ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳊﻴﺎة
ﻛﺎن ﺟﺒﺎ ًÃﺧﺎﻟﻴﺎً ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻘﻮة واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷﻋﺪاء! ﻫﺬا ﻣﺎ ُ
اﻟﺒﺪوﻳﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﰲ اﻟﺼﺤﺮاء أو اﻟﻘﺮ ِ
ﻳﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﳊﻀﺮ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﳊﻴﺎة –وﻣﺎ ﺗﺰال-
ّ
ﺟﺎﻓّﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ،واﳌﻄﺮ ﻗﻠﻴﻼً ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳉﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻫﻲ ﺣﻴﺎة ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻏﺎرة
اﻟﺴﻠﺐ ﻟﻸﻣﻮال واﳊﻴﻮاÃت ﻣﻮرداً ﻣﻬﻤﺎً ﻟﻠﻌﻴﺶ ،وﻻ ﻣﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻀﻌﻔﺎء .واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ
و ّ
اﻟﻐﺎزي اﳌﻌﺘﺪي ،وﻫﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺻﺎﺣﺐ اﻷرض واﻷﻧﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻐﺰو واﻻﻋﺘﺪاء،
اﻹﳍﻲ وﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻔﻄﺮة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ واﻟﻨﺎﺿﺠﺔ .واﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺧﻠﻖ
ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻐﻴﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ
ّ
اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻳﺴﺘﻐﺮق ﻛﺜﲑاً ﻣﻦ ﺷﻌﺮ اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﻘﺒَﻠﻲ ،وﰲ اﳌﺪح ،وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻳﻜﻮن
اﻻﺗﺼﺎف ﺑﻀﺪﻩ ،وﻫﻮ اﳉُﱭ ،ﻣﺜﺎراً ﻟﻠﻬﺠﺎء واﻟﺴﺨﺮﻳﺔ .ﻳﻘﻮل ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ اﻷﺑﺮص ﰲ اﻟﻔﺨﺮ
اﻟﺸﺨﺼﻲ }ﻟﺸﺠﺎﻋﺔ )اﺑﻦ اﻷﺑﺮص:(102 ،1957 :
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ
ﻫﺬا وﺣﺮ ٍ ٍ
ت َﳍَﺎ
ب َﻋﻮان ﻗَ ْﺪ َﲰَ ْﻮ ُ
َ َْ

ِ7

ﺖ َﳍﺎ َÃراً ِ„ﻳ َﻘﺎد
َﺣ ﱠﱴ َﺷﺒَـْﺒ ُ

وﻳﻘﻮل ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻛﻠﺜﻮم ﻣﻔﺘﺨﺮاً ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ ﻗﻮﻣﻪ وﺷﺠﺎﻋﺘﻬﻢ )ﻳﻌﻘﻮب:(72 ،1991 :
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻮاﻓﺮ
6
ِ
وﺧﻔﻮFﺎ ،وﻋﻦ ﲞﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨﺎر.
}ب ﻳﻄﲑ }ﻟﻠﻴﻞ ﻳُﻀﻲءُ ذﻧَـﺒُﻪ .ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ِدﻗّﺔ Ãرﻩ
ﺣﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺸﺘﺎء – اﳊﺒﺎﺣﺐ :ﻫﻮ ذُ ٌ
ﺷﺘﻮاّ :

أﺷﻌﻠﺖ.
ﺷﺒﺒﺖ:
 7ﻋﻮان :ﺷﺪﻳﺪة –
ُ
ُ
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ٍ
ﺎÃ
َﻣ َﱴ ﻧَـْﻨـ ُﻘ ْﻞ َإﱃ ﻗَـ ْﻮم َر َﺣ َ

ﻳَ ُﻜﻮﻧُﻮا ِﰲ اﻟﻠِّ َﻘ ِﺎء ﻟَﻨَﺎ ﻃَ ِﺤﻴﻨَﺎ
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 -3إﻏﺎﺛﺔ اﳌﻠﻬﻮف:
ﺣﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ،أو ﺧﻄﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ إﻧﺴﺎن ﻏﲑﻩ
اﳌﻠﻬﻮف ﻛﻤﺎ ﻧﻔﻬﻤﻪ ﻫﻮ إﻧﺴﺎن ّ
ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻈﻠﻮﻣﺎً ،أو ﺑﻠﻴّﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ أﻗﺪار ﷲ ﰲ اﳊﻴﺎة ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻀﻄﺮاً ،وﻫﻮ ﰲ اﳊﺎﻟﲔ ﻳﺮﺟﻮ
وﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﳚﺪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻋﻮ ًÃورﲪﺔً ﻣﻦ اﻟﻨﺎس.
أﻏﺜْﻨﺎ .ﻣﻦ اﻹﻏﺎﺛﺔ .وﺑﻘﻮل اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ ﺑﻠِﻴﱠﺔِ :
و"ﰲ اﳊﺪﻳﺚ :اﻟﻠﻬﻢ ِ
أﻏﺜْﲏ ،أي ِ
ﻋﲏ .وﻳﻘﺎل:
ﻓﺮ ْج ّ
َ
ّ
ث .أي إﻏﺎﺛﺔٌ" )اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﺑﻼ ¡رﻳﺦ ،ﻣﺎدة
ﺖ ﻓﻼ ،ًÃﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﱄ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻐﻮﺛﺔٌ وﻻ َﻏ ْﻮ ٌ
اﺳﺘﻐﺜْ ُ
"ﻏﻮث"( .و"ﻏﺎﺛﻪ ﷲ :ﻧﺼﺮﻩ وأﻋﺎﻧﻪ..واﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ :ﻧﺪاء ﻣﻦ ﳜﻠّﺺ ﻣﻦ ﺷﺪة أو ﻳﻌﲔ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ
ﺑﻠﻴﱠﺔ" )ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﻟﻔﲔ ،2004:ﻣﺎدة "ﻏﻮث"(.
أﻫﻢ اﻷﺧﻼق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻓﺨﺮ dﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲ ﻟﻨﻔﺴﻪ ،أو
ﺗﻌ ّﺪ إﻏﺎﺛﺔ اﳌﻠﻬﻮف وﳒﺪﺗﻪ ﻣﻦ ّ
ﻣﺪح dﺎ ﻏﲑﻩ ،أو رﺛﻰ dﺎ ﻣﻴﺘﺎً .وﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ اﻟﻮﺻﻒ dﺎ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ أن ﺣﻴﺎFﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻋُﺮﺿﺔً
ﻟﻠﻤﺼﺎﺋﺐ اﳌﻔﺎﺟﺌﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﺎFﻢ وأﻣﻮاﳍﻢ ﻫﺪﻓﺎً داﺋﻤﺎً ﻟﻠﻐﺰو ،وﻫﺪﻓﺎً ﻟﻮﺣﻮش اﻟﻔﻠﻮ ِ
ات ،وﻫﺪﻓﺎً

ﺗﺪﻣﺮ اﳊﻴﺎة
ﻟﻠﺴﻴﻮل اﳌﻔﺎﺟﺌﺔ وﻋﻮارض اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﱵ  -ﰲ ﺑﺮﻫﺔ أو ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ  -ﻛﺎﻧﺖ ّ
ﺗﻨﺎول اﻟﺸﻌﺮاء ﳍﺬا اﳋﻠُﻖ اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﲝﺪﻳﺜﻬﻢ ﻋﻦ ﺧﻠﻖ
وأﺳﺒﺎب اﻟﻌﻴﺶ ﺗﺪﻣﲑاً.
ٌ
وﻇﺎﻫﺮ أن ُ
اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ أو اﻟﻜﺮم ،ﻓﺨﺮاً وﻣﺪﺣﺎً؛ ِ
ﻓﻤ ّﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﺼﻞ }ﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻗﻮل زﻫﲑ ﻣﺎدﺣﺎً )اﻷﻋﻠﻢ،1980 :
:(34
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ
إ َذا ﻓَ ِﺰﻋُﻮا ﻃَ ُﺎروا َإﱃ ُﻣ ْﺴﺘَﻐِﻴﺜِ ِﻬ ْﻢ

ِﻃﻮ َال ِ
ﺎف وﻻ ﻋُ ْﺰُل
اﻟﺮَﻣ ِ
ﺎح َﻻْ ِﺿ َﻌ ٌ
َ ّ

9

وﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﰲ ﻫﺬا اrﺎل ﻣﺘﺼﻼً }ﻟﻜﺮم ﻗﻮل اﳊﺎرث ﺑﻦ ِﺣﻠّﺰة ﻣﺎدﺣﺎً )ﻳﻌﻘﻮب:(72 ،1991 :

 8ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺘﻞ واﻹ}دة.

 9ﻋﺰل :ج أﻋﺰل .ﻫﻮ اﻟﺬي ﻻ ﺳﻼح ﻣﻌﻪ.
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اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ
ِ
َﺳ ْﻬ َﻞ اﻟْ َﻤﺒَﺎءَة ﳐُْ َ
ﻀّﺮاً َﳏَﻠﱠﺘُﻪُ

ﻟِْﻠﻤْﻨ َﺬ ِرﻳﻦ وﻟِْﻠﻤﻌﺼ ِ ِ
ﻮب ﻟ ﱠﻤﺘُﻪُ
ُ َ َْ ُ

ﺼﺒِ ُﺢ اﻟ ﱠﺪ ْﻫَﺮ ﱠإﻻ َﺣ ْﻮﻟَﻪُ َﺣﻠَ ُﻖ
َﻣﺎ ﻳُ ْ
اﻟﻀﻴﺎء ِ
ِ
اﻟﺬي ُْﳚﻠَﻰ ﺑِِﻪ اﻷﻓُ ُﻖ
أﻧْ َ
ﺖ َّ ُ

10

إﺟﺎرة اﳌﺴﺘﺠﲑ:
َ -4

ﺑﻴﺖ
ﺟﺎور
اﻟﺮﺟﻞ ﺳﺎﻛﻨَﻪ .وﺟﺎور ﺑﲏ ﻓﻼن :ﲢﱠﺮم ﲜﻮا ِرﻫﻢ .واﳉﺎر :اﻟﺬي ﳚﺎورك َ
ﰲ اﻟﻠﻐﺔَ " :
َ
ﺑﻴﺖ .واﳉﺎر :اﻟﺸﺮﻳﻚ ﰲ اﻟﻌﻘﺎر ،واﳊﻠﻴﻒ ،واﻟﻨﺎﺻﺮ .واﺳﺘﺠﺎرﻩ :ﺳﺄﻟﻪ أن ُﳚﲑﻩ .وﻳﻘﺎل ﻟﻠﺬي
َ
اﺳﺘﺠﺎر ﺑﻪ أﺟﺎرﻩ
ﻳﺴﺘﺠﲑ ﺑﻚ :ﺟﺎر .واﳉﺎر :اﻟﺬي أﺟﺮﺗﻪ ﻣﻦ أن ﻳﻈﻠﻤﻪ ﻇﺎﱂ .وﻣﻦ ﻋﺎذ }’ أي
َ
ﷲ" )اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﺑﻼ ¡رﻳﺦ ،ﻣﺎدة "ﺟﻮر"( .و"اﺳﺘﺠﺎر ﺑﻔﻼن :اﺳﺘﻐﺎث ﺑﻪ واﻟﺘﺠﺄ إﻟﻴﻪ .واﺳﺘﺠﺎر
ﻓﻼ :ًÃﺳﺄﻟﻪ أن َﻳﺆِّﻣﻨَﻪُ وﳛﻔﻈﻪ .واﳉﻮار :اﻟﻌﻬﺪ ،واﻷﻣﺎن" )ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﻟﻔﲔ ،2004 :ﻣﺎدة
"ﺟﻮر"(.
إﺟﺎرة اﳌﺴﺘﺠﲑ }ب ﻣﻦ ﻣﻜﺎرم أﺧﻼق اﻟﻌﺮب ،وﻓﻴﻪ ﻧﻮع ﻣﻦ ﺧﻠﻖ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ وﻛﺮم اﻟﻨﻔﺲ ،وﻫﻮ
ﳎﺎل ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ اﻟﻔﺨﺮ واﳌﺪﻳﺢ .ﻫﺬا اﳊﺎرث ﺑﻦ ﺣﻠﺰة ﻳُﺒﺎﻫﻲ ﻣﻦ ﻳﻔﺎﺧﺮﻫﻢ ùن ﻗﻮﻣﻪ ﻣﺸﻬﻮرون
ﲝﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﳌﻦ ﻳﻠﻮذ dﻢ وﻗﺖ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﳊﺮوب .ﻳﻘﻮل اﳊﺎرث )ﻳﻌﻘﻮب:(27 ،1991 :
اﻟﺒﺤﺮ اﳋﻔﻴﻒ
ِ ِ
س ﻏﻮاراً ﻟ ُﻜ ِّﻞ َﺣ ٍّﻲ ﻋُﻮاءُ
ُ

ِ
ﺐ اﻟﻨﱠﺎ
َﻫ ْﻞ َﻋﻠ ْﻤﺘُ ْﻢ ﱠأَ ﬂم ﻳـُْﻨ َﺘﻬ ُ

11

وﻳﻔﺨﺮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻛﻠﺜﻮم ﻣﺜﻠَﻪ ﻗﺎﺋﻼً )ﻳﻌﻘﻮب:(43 ،1991 :
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻮاﻓﺮ
ِ
ﻮر
ْ
وإﺧ َﻮﺗـُ َﻬﺎ اﻟﻠﱠ َﻬﺎزُم واﻟ ُﻘﻌُ ُ

أ َﱂْ ﺗَ ْﺸ ُﻜ ْﺮ ﻟَﻨﺎ أﺑْـﻨَﺎءُ ﺗَـْﻴ ٍﻢ

 10ﳐﻀﺮاً ﳏﻠﺘﻪ :ﻫﺎﻧﺊ اﻟﺴﻜﻦ ،واﳌﻘﺼﻮد أﻧﻪ ﻣﺒﺎرك – ﺣﻠَﻖ :ﺣﻠﻘﺎت اﶈﺘﺎﺟﲔ إﻟﻴﻪ – اﳌﻌﺼﻮب ﳌﺘﻪ :اﳌﺮﺑﻮط ﺷﻌﺮ اﻟﺮأس ﻟﻠﺨﻠﻒ ﺑﺴﺒﺐ
ّ
ﻫﻢ وﺣﺎﺟﺔ.
ّ
ِ 11ﻏﻮاراً :إﻏﺎرًة – ﻋﻮاء :ﺻﻮت اﻟﺬﺋﺐ ،واﳌﻘﺼﻮد اﻟﻀﺠﻴﺞ واﻟﺼﻴﺎح.
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ِ ùﱠَ Ãﳓﻦ ْ ِ
ﺎﻫ ْﻢ
أﲪَْﻴـﻨَﺎ ﲪَ ُ
ُْ

ِ
ﺲ َﳍُْﻢ ﻧَﻜﲑُ
وأﻧْ َﻜ ْﺮََ Ãوﻟَْﻴ َ

ّأﻣﺎ زﻫﲑ ﻓﻴﺪﻋﻮ }ﻟﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ آل ﺣﺼﻦ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻠﻦ أﻧﻪ ﻗﺪ ﳊﻘﻬﻢ ﻋﺎر إﱃ اﻷﺑﺪ ﺑﺴﺒﺐ رﺟﻞ
اﻟﺘﺠﺄ إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻘﺘﻠﻮﻩ ﺑﺮﺟﻞ ﻣﻨﻬﻢ .ﻳﻘﻮل )اﻷﻋﻠﻢ:(142-141 ،1980 :
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻮاﻓﺮ
ِ ِ ِ
ِ
ﻣ َﻦ اﻟْ َﻤﺜَُﻼت َ}ﻗﻴَﺔٌ ﺛﻨَﺎءُ

ﺳﺘَﺄِْﰐ َ ِ
ﺚ َﻛﺎﻧُﻮا
ﺼ ٍﻦ َﺣْﻴ ُ
آل ﺣ ْ
َ
أﺳُﺮوا َﻫ ِﺪ ًّﬂ
ﻓَـﻠَ ْﻢ أََر َﻣ ْﻌ َﺸﺮاً َ

ٍ
َوَﱂْ َأر َﺟ َﺎر ﺑَـْﻴﺖ ﻳُ ْﺴﺘَـﺒَﺎءُ

12

 -5ﺻﻠﺔ اﻟﺮﺣﻢ ،ورﻋﺎﻳﺔ اﳉﺎر:
ﻛﺜﲑاً ﻣﺎ ﺗﻐﻴﺐ ﻓﻮارق اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﲔ اﳉﺎر واﻟﻘﺮﻳﺐ ذي اﻟﺮﺣﻢ ﺣﲔ اﻟﻜﻼم ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ،ﻓﻬﺆﻻء
ﻣﻌﺎً ﰲ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ،وﳍﻤﺎ ﺣﻖ اﻟﻨﺠﺪة واﻟﻐﻮث ،و ِ
اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻷﻋﺪاء ،وﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﳉﻮع

واﻟﻔﻘﺮ ،وﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻋﻼﻗﺎت اﳌﺼﺎﻫﺮة اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ ﰲ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺷﻌﻮر ﻛﻞ ﻓﺮد
وﺣﻖ اﳉﺎر ﻓﺮﺻﺔ
ﲝﻖ اﻟﻘﺮﻳﺐ ّ
ﳜﺺ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ .ﰒ إن ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ّ
ﻋﻤﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﳑّﺎ ّ
ﻗﺎدر ﻓﻴﻬﺎ }ﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ّ
ﻟﻨﻴﻞ وﺳﺎم اﳊﻠّﻲ ٍ
ﲞﻠﻖ ﻟﺼﻴﻖ ﻳﻜﻮن أﺣﻴﺎ ًÃاﻟﻜﺮم أو ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ .وﻫﺬا اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ ﻳﻨﺤﻮ }ﻟﻼﺋﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻣﻪ ﺣﲔ أﺣﺲ ﻣﻨﻬﻢ إﳘﺎﻻً وﺗﻘﺼﲑاً ﲝﻖ ﺑﻌﺾ أﻓﺮاد اﻟﻌﺸﲑة .ﻳﻘﻮل )اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﺬﺑﻴﺎﱐ :ﺑﻼ
¡رﻳﺦ:(153 ،
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ
ِأﺟ ﱠﺪ ُﻛ ُﻢ ﻻ ﺗَـ ْﺰ ُﺟُﺮوا َﻋ ْﻦ ﻇَُﻼ َﻣ ٍﺔ

ﺳ ِﻔﻴﻬﺎً ،وﻟَﻦ ﺗَـﺮﻋﻮا ﻟِ ِﺬي اﻟﻮِد ِ
آﺻَﺮْﻩ؟
ُّ
َ َ ْ َْ

13

ﲢﻞ }ﻟﻘﺒﻴﻠﺔ إذا اﺻﻄﺮع اﻷﻗﺎرب ﻓﻴﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺼﲑ
واﳊﺎرث ﺑﻦ ﺣﻠّﺰة ﻳﺸﲑ إﱃ اﻟﻜﻮارث اﻟﱵ ّ
اﻟﻔﺮد – وﻳﺸﲑ إﱃ ﻧﻔﺴﻪ – ﻛﺄﻧﻪ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﻟﺬرﻳﺔ ،ﺿﻌﻴﻔﺎً ﺑﻼ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة ،ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺘﻨﺎﺛﺮ ﺑﲔ

 12اﳌﺜﻼت :ج ﻣﺜُﻠﺔ :أن ﻳﺴ ﱠ ﱠ
اﳍﺪي :ذو اﳊﺮﻣﺔ – ﻳُﺴﺘﺒﺎء :ﺗﺆﺧﺬ اﻣﺮأﺗﻪ.
َ
ﺐ وﻳﻨﻜﻞ ﺑﻪ – }ﻗﻴﺔ :ﻫﺠﺎء ﻣﺴﺘﻤﺮ – ّ
َُ
 13اﻵﺻﺮةِ :
اﻟﺮﺣﻢ واﻟﻘﺮاﺑﺔ.
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اﻷرض واﻟﺴﻤﺎء ،وﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺸﺘﺪ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻔﺮد ﻓﻴﻬﺎ إﱃ أﻓﺮاد ﺣﻮﻟﻪ ،ﻟﻴﺤﻤﻞ ﻋﻨﻬﻢ وﳛﻤﻠﻮا ﻋﻨﻪ .ﻳﻘﻮل
)ﻳﻌﻘﻮب:(70 ،1991 :
اﻟﺒﺤﺮ اﳋﻔﻴﻒ
اﻷﬂم ِ} ْﳊ َﺪ ِ
ث اﻷ ْﻛـ
ﻗَ َﺬﻓَـْﺘ َ
ﻚ ﱠُ َ

ِ
ﺼﻐِ ِﲑ
س اﻟ ﱠ
َِـﱪ ﻣْﻨـ َﻬﺎَ ،و َﺷ َ
ﺎب َرأْ ُ
ت َﻋ ِﻘﲑاً ﻟِﻠ ﱠﺪ ْﻫ ِﺮ ْأو َﻛﺎﻟْ َﻌ ِﻘ ِﲑ
َ

ﺎﱏ ﺑَـﻨُﻮ أﺑِ َ
وﺗَـ َﻔ َ
ﻴﻚ ﻓَ ْ
ﺄﺻﺒَﺤـْ

اﳌﻠﻤﺎت،
ﻋﻤﻪ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻪ ّ
اﺑﻦ ّ
واﳌﻤﺪوح ﻋﻨﺪ زﻫﲑ ﻛﺜﲑ اﳋﲑ واﳌﻌﺮوف؛ ﻓﻬﻮ ﻳﻮﱄ َ
ﻟﻜﻦ ﻧﲑان ﻃﻌﺎﻣﻪ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎً اﻟﻀﻴﻒ واﳌﺴﻜﲔ واﻟﻴﺘﻴﻢ .ﻳﻘﻮل زﻫﲑ )اﻷﻋﻠﻢ،1980:
:(118
اﻟﺒﺤﺮ اﳋﻔﻴﻒ
ِ
ﻀ ِﺮ ِ
ﻳﻚ إ َذا
ب َﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻤ ْﻮَﱃ اﻟ ﱠ
َﺣﺪ ٌ

ﺖ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ﻧَـ َﻮاﺋِﺐ اﻟ ﱠﺪ ْﻫ ِﺮ
َÃﺑَ ْ
َﻷْو ِاءَ ،ﻏﻴـﺮ ﻣﻠَ ﱠﻌ ِﻦ ِ
اﻟﻘ ْﺪ ِر
ُْ ُ

وﻣَﺮﱠﻫ ُﻖ اﻟﻨِّﲑ ِان ُْﳛ َﻤ ُﺪ ِﰲ اﻟـ
ُ

14

ﻓﻬﻮ ﺑﺒﻌﺪ ﻧﻈﺮﻩ ﳛ ّﺪد ﺟﺎﻧﺒﺎً ﻏﻨﻴﺎً }ﻷﳘﻴﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳊﻴﺎة ﺟﺪﻳﺮ اﻟﻔﺨﺮ }ﻻﻧﺘﺴﺎب إﻟﻴﻪ؛ وﻫﻮ اﻟﻌﻮن
ﰲ اﳌﻠﻤﺎت وإﻃﻌﺎم اﻟﻄﻌﺎم ﰲ وﻗﺖ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﺎن.
 -6اﻟﻮﻓﺎء ،واﻟﻮﻓﺎء iﻟﻌﻬﺪ وiﻟﻮﻋﺪ:
اﻟﻮﻓﺎء ﰲ اﻻﺻﻄﻼح اﻷدﰊ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮ "ﻣﻼزﻣﺔ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻮاﺳﺎة ،وﳏﺎﻓﻈﺔ ﻋﻬﻮد اﳋﻠﻄﺎء"
)اﳉﺮﺟﺎﱐ :ﺑﻼ ¡رﻳﺦ .(212 ،وﻳﺮى اﺑﻦ ﻋﺪي أﻧﻪ "ﻟﻴﺲ ﻳُﻌ ّﺪ وﻓﻴّﺎً ﻣﻦ ﱂ ﺗﻠﺤﻘﻪ ﺑﻮﻓﺎﺋﻪ أذﻳّﺔٌ وإن

أﺿﺮ ﺑﻪ اﻟﺪﺧﻮل ﲢﺖ ﻣﺎ ﳛﻜﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺎن أﺑﻠﻎ ﰲ اﻟﻮﻓﺎء .وﻫﺬا اﳋﻠُﻖ ﳏﻤﻮد،
ﻗﻠّ ْ
ﺖ .وﻛﻠﻤﺎ ّ
ﻓﺈن ﻣﻦ ﻋُ ِﺮف }ﻟﻮﻓﺎء ﻛﺎن ﻣﻘﺒﻮل اﻟﻘﻮل ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﺑﻪ .وﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻘﺒﻮل اﻟﻘﻮل ﻛﺎن ﻋﻈﻴﻢ
اﳉﺎﻩ" )اﺑﻦ ﻋﺪي .(58-57 ،1993 :وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﺣﻜﻤﻮا  -ﻷﳘﻴﺔ اﻟﻮﻓﺎء ù -ن ﻣﻦ "ﻓُﻘﺪ ﻓﻴﻪ

ِ 14
ﻣﺮﻫﻖ اﻟﻨﲑان :ﺗُﻐﺸﻰ }ﻟﻐﺮﻳﺐ واﻟﻀﻴﻒ – اﻟﻸواء :اﳉﻬﺪ واﻟﺸﺪة.
اﻟﻌﻢ – اﻟﻀﺮﻳﻚ :اﳌﻀﺮور – ّ
ﺣﺪب :ﻣﺸﻔﻖ – اﳌﻮﱃ :ﻫﻨﺎ اﺑﻦ ّ
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ا يبرعلا رعشلا يف ةيقالخألا لئاضفلا

ﻓﻘﺪ اﻧﺴﻠﺦ ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻨﺎس ﻣﻀﻄﺮون إﱃ اﻟﺘﻌﺎون ،وﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺎوjﻢ إﻻ ﲟﺮاﻋﺎة اﻟﻌﻬﺪ واﻟﻮﻓﺎء،
وﻟﻮﻻ ذﻟﻚ ﻟﺘﻨﺎﻓﺮت اﻟﻘﻠﻮب وارﺗﻔﻊ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ )اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬﺎﱐ.(210-209 ،2007 :
ﻟﻌﻞ أﻗﺮب ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻮﻓﺎء ﻫﻮ
وﻗﺪ ﻓﺨﺮ اﻟﺸﻌﺮاء ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺻﻔﺔ اﻟﻮﻓﺎء إﱃ أﻧﻔﺴﻬﻢ وإﱃ أﻗﻮاﻣﻬﻢ ،و ّ
ﺛﻲ اﻟﺬي ﻣﺎت وﺑﻘﻴﺖ ذﻛﺮاﻩ ﺣﺎﺿﺮًة
ﻏﺮض اﻟﺮ™ء ﲝ ّﺪ ذاﺗﻪ ،ﻓﺎﻟﺮاﺛﻲ ﻻ ﻃﻤﻊ ﻟﻪ وﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﺮ ّ
ﰲ ﺷﻌﻮر اﻟﺸﺎﻋﺮ .ﻓﻠﻨﻘﺮأ ﻟﻌﺒﻴﺪ ﺑﻦ اﻷﺑﺮص ﻗﻮﻟﻪ )اﺑﻦ اﻷﺑﺮص:(25 ،1957 :
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ
ﻒ َﻣ َﺪ ِاﻣﻌِﻲ
ﺗَ َﺬ ﱠﻛ ْﺮﺗُـ ُﻬ ْﻢ َﻣﺎ إ ْن َِﲡ ﱡ

ِ
ع ﳐَْﺮ ِ
وب
َﻛﺄ ْن َﺟ ْﺪ َوٌل ﻳَ ْﺴﻘﻲ َﻣَﺰا ِر َ ُ

ٍ
ﻚ ِﻣ ْﻦ َﺣ َﺠﺮاﺗِِﻪ
ﻮح اﻟْ ِﻤ ْﺴ ُ
َوﺑَـْﻴﺖ ﻳَـ ُﻔ ُ

ﺗَﺴ ﱠﺪﻳْـﺘُﻪُ ِﻣ ْﻦ ﺑَـ ْ ِ
ﲔ ِﺳٍّﺮ َوﳐَْﻄُﻮب
َ

ِ 15

وﻳﻔﺨﺮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻛﻠﺜﻮم ﺑﻮﻓﺎء ﻗﻮﻣﻪ إذا ﻋﺎﻫﺪوا وأﻗﺴﻤﻮا اﻷﳝﺎن ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺷﻲء .ﻳﻘﻮل )ﻳﻌﻘﻮب:
:(82 ،1991
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻮاﻓﺮ
ﻮﺟ ُﺪ َْﳓ ُﻦ ْأﻣﻨَـ َﻌ ُﻬﻢ ِذ َﻣﺎراً
َوﻧُ َ

ﺎﻫ ْﻢ إ َذا َﻋ َﻘ ُﺪوا َﳝِﻴﻨَﺎ
َو ْأوﻓَ ُ

16

ﺜﺄر ﳍﻢ أﻣﻮا¡ً وﻣﻦ ﻳُﺜﺄر ﳍﻢ أﺣﻴﺎءً.
ﺑﻞ إjﻢ ﺟﻌﻠﻮا اﻟﺜﺄر ﻟﻠﻤﻘﺘﻮل ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﻟﻪ ،ﻓﻌ ّﺪوا ﻣﻦ ﻻ ﻳُ ُ
ﻳﻘﻮل اﳊﺎرث ﺑﻦ ﺣﻠّﺰة )ﻳﻌﻔﻮب:(27 ،1991 :
اﻟﺒﺤﺮ اﳋﻔﻴﻒ
ﻗِ ِ ِ ِ
اﻷﻣ َﻮ ُ
ات و ْ
ﺐ ﻓﻴﻪ ْ
اﻷﺣﻴَﺎءُ

ﺼﺎ
ﲔ ِﻣ ْﻠ َﺤﺔَ ﻓَﺎﻟ ﱠ
إ ْن ﻧَـﺒَ ْﺸﺘُ ْﻢ َﻣﺎ ﺑَـ ْ َ

17

ﺳﺮ وﳐﻄﻮب :ﻣﻮاﺿﻊ.
 15ﳐﺮوب :ﻣﻮﺿﻊ ﻟﺒﲏ أﺳﺪ – ﺣﺠﺮاﺗﻪ :ﺟﻮاﻧﺒﻪ – ﺗﺴﺪﻳﺘﻪ :ﺗﺒﻄﻨﺘﻪ ،ﻳﻌﲏ
ُ
دﺧﻠﺖ ﻓﻴﻪ – ّ
16
اﻟﺬﻣﺔ.
اﻟﺬﻣﺎر :ﺣﺮﱘ اﻟﺮﺟﻞ وﻣﺎ ﳛﻤﻴﻪ .وﻫﻮ أﻳﻀﺎً اﻟﻌﻬﺪ و ّ
ِ 17ﻣﻠﺤﺔ واﻟﺼﺎﻗﺐ :ﻣﻮاﺿﻊ.
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 -7ا ِﻟﻌ ّﻔﺔ:
ِ
ﻒ ﻋﻦ اﶈﺎرم واﻷﻃﻤﺎع اﻟ ّﺪﻧﻴّﺔ ِﻋ ﱠﻔﺔً وﻋﻔﺎﻓﺎً..
وﳚ ُﻤ ُﻞَ .ﻋ ﱠ
اﻟﻌ ّﻔﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔّ " :
ﻋﻤﺎ ﻻ ﳛ ﱡﻞ ْ
اﻟﻜﻒ ّ
وﻋﻒ ﻋﻦ اﳌﺴﺄﻟﺔ واﳊﺮص" )اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﺑﻼ ¡رﻳﺦ ،ﻣﺎدة "ﻋﻔﻒ"( .واﻟﻌِﻔﱠﺔ "ﺗﺮك اﻟﺸﻬﻮات ﻣﻦ
ّ
ِ
ﻛﻞ ﺷﻲء ،وﻏﻠَﺐ ﰲ ﺣﻔﻆ اﻟﻔﺮج ﳑّﺎ ﻻ ِﳛ ّﻞ" )ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﻟﻔﲔ ،2004 :ﻣﺎدة "ﻋﻔﻒ"( .و ّأﻣﺎ
ﺪي jùﺎ "ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻦ اﻟﺸﻬﻮات ،وﻗَ ْﺴ ُﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﲟﺎ ﻳﻘﻴﻢ
ﻋﺮﻓﻬﺎ اﺑﻦ ﻋُ ّ
اﺻﻄﻼﺣﺎً ﻓﻘﺪ ّ
وﻗﺼ ُﺪ اﻻﻋﺘﺪال.
اﻟﺴَﺮف واﻟﺘﻘﺼﲑ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻠﺬاتْ ،
َأوَد اﳉﺴﺪ ،وﳛﻔﻆ ّ
ﺻﺤﺘﻪ ﻓﻘﻂ؛ و ُ
اﺟﺘﻨﺎب ّ
ﺴﺘﺤﺐ ،اﳌﺘ َﻔﻖ ﻋﻠﻰ ارﺗﻀﺎﺋﻪ ،وﰲ أوﻗﺎت
وأن ﻳﻜﻮن ﻣﺎ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﻮات ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟْ ُﻤ
ّ
اﳊﺎﺟﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻏﲎ ﻋﻨﻬﺎ..وﻫﺬﻩ اﳊﺎل ﻫﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻌِﻔ ِ
ﱠﺔ" )اﺑﻦ ﻋﺪي .(50 ،1993 :وﲢ ّﺪث

أدق ،ﻓﻴﺤﺪد أjﺎ "ﻻ ﺗﺘﻌﻠّﻖ إﻻ }ﻟﻘﻮة اﻟﺸﻬﻮﻳّﺔ..وﻫﻲ
اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﺒﻬﺎﱐ ﺑﺘﻔﺼﻴﻞ
اﺻﻄﻼﺣﻲ ّ
ّ
}ﻟﻐﺎرﻳﻦ وﳘﺎ :اﻟﺒﻄﻦ واﻟﻔﺮج..وﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﲔ إﻓﺮاط ﻫﻮ اﻟﺸﺮﻩ ،وﺗﻔﺮﻳﻂ ﻫﻮ ﲨﻮد
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ َ
أس اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ واﻟﻌﻔﺔ واﻟﺰﻫﺪ وﻏﲎ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺴﺨﺎء .وﻣﻦ اﺗّﺴﻢ ﺑﺴﻤﺔ
اﻟﺸﻬﻮة ،وﻫﻲ ّ
ﲝﺠﺔ ﻣﺎ ﺳﻮاﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ" )اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬﺎﱐ ،(224 ،2007 :ﰒ
اﻟﻌ ّﻔﺔ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻌ ّﻔﺔ ﻟﻪ ّ
ﻳﻀﻊ ﺷﺮاﺋﻂ ﻟﻴﻜﻮن اﳌﺘﻌ ّﻔﻒ ﻋﻔﻴﻔﺎً" ،وﻫﻲ أﻻ ﻳﻜﻮن ﺗﻌ ّﻔﻔﻪ ﻋﻦ اﻟﺸﻲء اﻧﺘﻈﺎراً ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ أو ﻷﻧﻪ
ﻻ ﻳﻮاﻓﻘﻪ ،أو ﳉﻤﻮد ﺷﻬﻮﺗﻪ ،أو ﻻﺳﺘﺸﻌﺎر ٍ
ﺧﻮف ﻣﻦ ﻋﺎﻗﺒﺘﻪ ،أو ﻷﻧﻪ ﳑﻨﻮع ﻣﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻪ" )اﻟﺮاﻏﺐ
اﻷﺻﻔﻬﺎﱐ .(225 ،2007 :ﰲ ﺣﲔ ﳜﺘﺼﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺘﻌﻔﻒ ùﻧﻪ "ﻣﻦ
ﻳﺒﺎﺷﺮ اﻷﻣﻮر ﻋﻠﻰ وﻓﻖ اﻟﺸﺮع واﳌﺮوءة" )اﳉﺮﺟﺎﱐ :ﺑﻼ ¡رﻳﺦ.(127 ،
وﳓﻦ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻛﻠﻬﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﺧﻠُﻖ اﻟﺼﻮن وﻋﺪم اﻻﻗﱰاب ﻣﻦ أﺷﻴﺎء اﻵﺧﺮﻳﻦ
اﺿﻬﻢ ،وﻓﻖ آداب اﻟﻔﻄﺮة اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ،وﲝﺴﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﳑﺘﻠﻜﺎFﻢ وﺧﺼﻮﺻﻴﺎFﻢ وأﻋﺮ َ

ﻟﻌﻞ أﻗﺮب ﻣﺜﺎل ﻟﻠﻌ ّﻔﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ وأﲨﻠﻪ ﻣﺎ
اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﻌﺎﻗﻠﻮن ﰲ اﻟﻌﺼﺮ
اﳉﺎﻫﻠﻲ .و ّ
ّ
ﻧﻘﺮؤﻩ ﻋﻨﺪ ﻋﻨﱰة ﺣﲔ ﻳﻘﻮل )ﻣﻮﻟﻮي :ﺑﻼ ¡رﻳﺦ:(308 ،
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ
أ ْﻏ َﺸﻰ ﻓَـﺘَﺎ َة اﳊَ ِّﻲ ِﻋْﻨ َﺪ َﺣﻠِﻴﻠِ َﻬﺎ

اﳉَْﻴ ِ
ﺎﻫﺎ
َوإ َذا َﻏَﺰا ِﰲ ْ
ﺶ َﻻ أ ْﻏ َﺸ َ
ِ
ي َﺟ َﺎرِﰐ َﻣﺄْ َو َاﻫﺎ
َﺣ ﱠﱴ ﻳـُ َﻮار َ

ت ِﱄ َﺟ َﺎرِﰐ
َوأَﻏُ ﱡ
ﺾ ﻃَْﺮِﰲ َﻣﺎ ﺑَ َﺪ ْ
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إﻧﻪ وﺻﻒ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻳﺸﺪ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ وﻳﺴﱰﻋﻲ اﻟﻨﻈﺮ ،ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺰور ﺟﺎرﺗﻪ إذا ﻛﺎن زوﺟﻬﺎ ﻏﺎﺋﺒﺎً ﰲ
اﻟﻐﺰو ،وﻳُﺸﻴﺢ ﺑﻨﻈﺮﻩ ﻋﻨﻬﺎ إذا ﺑﺪا ﺧﻴﺎﳍﺎ إﱃ أن ﺗﺪﺧﻞ ﺧﻴﻤﺘﻬﺎ أو ﺑﻴﺘﻬﺎ.

ﳚﺴﺪ ﺧﻠﻖ اﻟﻌِ ّﻔﺔ ﲟﻌﲎ ﻟﻐﻮي واﺿﺢ وﺻﺮﻳﺢ ،ﻓﻬﻮ ﻻ ﳝُّﺪ ﺑﺼﺮﻩ إﱃ ﻣﺎ
وﻫﺬا ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ اﻷﺑﺮص ّ
ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ،ﺑﻞ إﻧﻪ ﻳﺰﺟﺮﻩ ﻋﻦ ذﻟﻚ .ﻳﻘﻮل )اﺑﻦ اﻷﺑﺮص:(38 ،1957 :
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ
ِﳑﱠﺎ ﺑ ِﺪ ِﱄ ﺑِﺒ ِ
ﺎح
ﺎﻏﻲ اﻟﻠﱠ ْﺤ ِﻆ ﻃَ ﱠﻤ ِ
َ
َ

ف ِﻣ ِﲏ َإﱃ ﻣﺎ ﻟَﺴ ِ
َ ْ ُ
ﺖ ْأﻣﻠ ُﻜﻪُ
َوَﻣﺎ اﻟﻄﱠْﺮ ُ ّ

واﻟﻨﺎﺑﻐﺔ ﻳﺆﻛﺪ ﻋ ّﻔﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﺣﺴﺪ اﻟﻨﺎس ﰲ أﻣﻮاﳍﻢ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻧﻪ ﻟﻮ رﻏﺐ ﲜﻤﻌﻪ ﻻﺳﺘﻄﺎع ذﻟﻚ

ﲟﺪح أراذل اﻟﻨﺎس ،وﻧﻴﻞ اﳌﻜﺎﻓﺂت ﻣﻨﻬﻢ .ﻳﻘﻮل )اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﺬﺑﻴﺎﱐ :ﺑﻼ ¡رﻳﺦ:(140 ،
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ

ﻓَـﻠَﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺧ ٍﲑ َأ¡ َك ِﲝ ِ
ﺎﺳ ِﺪ
ْ ُ َ َْ

ﺖ ْاﻣَﺮأً ﻻ ْأﻣ َﺪ ُح اﻟ ﱠﺪ ْﻫَﺮ ُﺳﻮﻗَﺔً
وُﻛْﻨ ُ
وﻣﻦ أرﻗﻰ ﺻﻮر اﻟﺘﻌ ّﻔﻒ ،وأﻧﺒﻠِﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﺨﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﱰة؛ ﻣﻦ أﻧﻪ ﳜﻮض اﳊﺮوب وﻳﻘﺎﺗﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺒﺴﺎﻟﺔ،

ﻓﺈذا ﻛﺎن وﻗﺖ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ اﻧﺘﺤﻰ ﺟﺎﻧﺒﺎً وأﻋﺮض ﻋﻨﻬﺎ .ﻳﻘﻮل )ﻣﻮﻟﻮي :ﺑﻼ ¡رﻳﺦ: (209 ،
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ
أ ْﻏﺸﻰ اﻟﻮﻏﻰ ،و ِ
ﻒ ِﻋْﻨ َﺪ اﻟْ َﻤ ْﻐﻨَِﻢ
أﻋ ﱡ
َ

ِ
ِ
اﻟﻮﻗﺎﺋِ َﻊ أﻧﱠﲏ
ُﳜ ْﱪك َﻣ ْﻦ َﺷﻬ َﺪ َ

وﻣﻦ اﻟﻌ ّﻔﺔ ﺻﻮن اﻟﻠﺴﺎن ﻋﻦ ﺑﺬيء اﻟﻜﻼم وﻗﺒﻴﺤﻪ .ﻳﻘﻮل ﻋﺒﻴﺪ )اﺑﻦ اﻷﺑﺮص:(54 ،1957 :
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ
ﻠﻴﺲ ﺗَـ َﻔ ﱡﺤﺸﻲ
ﻟَ َﻌ ْﻤ ُﺮَك ﻣﺎ َﳜْﺸﻰ اﳉَ ُ

َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ،وﻻ ْأ¸ى َﻋ ِﻦ اﻟْ ُﻤﺘَـ َﻮِّد ِد

واﻟﻌﺰة:
 -8اﻹiء ّ
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ" :أﰉ اﻟﺸﻲءَ ˝}ﻩُ إ}ءً :ﻛﺮﻫﻪ .واﻹ}ء :أﺷ ّﺪ اﻻﻣﺘﻨﺎع" )اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﺑﻼ ¡رﻳﺦ ،ﻣﺎدة
ﻧﻔﺲ أﺑﻴّﺔ :ذات ﺗﺮﻓﱡﻊ" )ﳎﻤﻮﻋﺔ
"ﺷﺮف"( .و"أﰉ :اﺳﺘﻌﺼﻰ .وأﰉ اﻟﺸﻲءَ :ﺗﺮﻓّ َﻊ ﻋﻨﻪ .وﻟﻪ ٌ
ﻣﺆﻟﻔﲔ ،2004:ﻣﺎدة "أﰉ"(.
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ِ
ِ
اﻟﺮﻓﻌﺔ واﻻﻣﺘﻨﺎع .واﻟﻌﺰﻳﺰ :ﻫﻮ اﳌﻤﺘﻨﻊ ﻓﻼ ﻳﻐﻠﺒﻪ ﺷﻲءٌ"
و"اﻟﻌّﺰ :اﻟﻘﻮة واﻟﺸﺪة واﻟﻐﻠَﺒﺔ .و ّ
اﻟﻌﺰ واﻟﻌّﺰةّ :
ِ
ِ
اﻟﻌﺰة
)اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﺑﻼ ¡رﻳﺦ ،ﻣﺎدة "ﻋﺰز"( .و"اﻟﻌّﺰة :اﳊَﻤﻴﱠﺔ واﻷﻧﻔﺔ") :وإذا ﻗﻴﻞ ﻟﻪ اﺗﻖ ﷲ أﺧﺬﺗﻪ ّ
وﻋﺮﻓﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ jùﺎ "ﺻﻔﺔ dﺎ ﳚﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎن
}ﻹﰒ(" )ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﻟﻔﲔ ،2004:ﻣﺎدة "ﻋﺰز"(ّ .

ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻣﻨﺎزل اﻟﺮﻓﻌﺔ واﻻﺣﱰام ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻜﱪ ،وﻳﻌﺮف dﺎ ﻗﺪر ﻧﻔﺴﻪ" )ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﻟﻔﲔ،2006 :
ص.(51

ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎﻫﺎة واﻟﻔﺨﺮ dﺎ،
ﻟﻌﻞ ﻫﺬﻩ ّ
اﻟﻌﺰة واﻷﻧﻔﺔ ﻣﻦ أوﺿﺢ اﻟﺼﻔﺎت اﳋﻠُﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن اﻟﻌﺮﰊ ّ
ّ
ﺗﻼزﻣﺖ ¡رﳜﻴﺎً ﻣﻊ ﻧﻔﻮرﻩ ﻣﻦ اﳋﻀﻮع ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ وﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،وﻣﻴﻠﻪ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼل واﳊﺮﻳﺔ ،ﺑﻞ
وﻗﺪ
ْ
اﻟﻔﻮﺿﻰ أﺣﻴﺎ .ًÃوﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﺻﻔﺔً ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻛﺎن ﻳُﺴﺒﻐﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻣﻪ

وﻋﺸﲑﺗﻪ ،ﰲ ﺣﲔ أﻧﻪ ﻳﻨﺴﺐ اﻟﺬل واﻻﻧﻜﺴﺎر ﻷﻋﺪاﺋﻬﻢ .وإذا ﻛﺎن ﻳﻨﺴﺐ اﻟﺬل ﻷوﻟﺌﻚ ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﺘﻔﻨّﻦ ﰲ رﺳﻢ ﺻﻮر اﻟﻜﱪﬂء واﻟﻌﻈﻤﺔ واﻟﺸﻤﻮخ اﻟﱵ ﻳﻨﺴﺒﻬﺎ ﻟﻘﻮﻣﻪ ،وﻫﺬﻩ ﻣﻌﺎن ﻣﺘﺼﻠﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ
اﻷﺣﻴﺎن ﲞﻠﻖ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﻜﺮم .ﻫﺬا ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ اﻷﺑﺮص ﻳﱰﻓﻊ ﻋﻦ أن ﻳﻜﻮن ﳘّﻪ ﰲ ﺑﻄﻨﻪ ،وﻫﻮ
ﻳﺼﱪ ﻋﻠﻰ اﳉﻮع ﺗﺮﻓﻌﺎً وﻛﺮاﻣﺔً .ﻳﻘﻮل )اﺑﻦ اﻷﺑﺮص:(78 ،1957 :
اﻟﺒﺤﺮ اﳋﻔﻴﻒ
إ َذا َﻣﺎ َﻛﺎ َن ِﻋ ْﺮ ِﺿﻲ ِﻋْﻨ َﺪ ﺑَﻄِْﲏ

ِ
ﺐ ﺑِِﻪ ﻣﻨَ ِ
ﺎﺻﻲ
ُﺳ ﱠ َ
ﻓَﺄﻳْ َﻦ ﻣ ْﻦ أ ْن أ َ

ﻮع اﻟﺒَﻄْ ِﻦ ِر ْﺟﻠِﻲ
ﱠﺖ ِﳉُ ِ
ﻓَﺈ ْن َﺧﻔ ْ

ﻓَ َﺪ ﱠق ﷲ ِرﺟﻠِﻲ ِ}ﻟْﻤﻌ ِ
ﺎﺻﻲ
ُ ْ
َُ

18

وﻫﻮ ﻳﻔﺨﺮ ﲟﺠﺪ ﻗﻮﻣﻪ وﺷﺮﻓﻬﻢ اﻟﺮﻓﻴﻊ اﻟﺬي ﻻ ﺗﺒﻠﻐﻪ أﳎﺎد اﻵﺧﺮﻳﻦ .ﻳﻘﻮل )اﺑﻦ
اﻷﺑﺮص:(138 ،1957:
ﳎﺰوء اﻟﺮﺟﺰ
َرﻓَ َﻊ اﻟ ﱠﺪ َﻋﺎﺋِ َﻢ َﻣﺎ ﺑَـﻨَـْﻴـﻨَﺎ

َﻻ ﻳَـْﺒـﻠُ ُﻎ اﻟﺒَ ِﺎﱐ َوﻟَ ْﻮ

 18ﻣﻨﺎص :ﻣﻠﺠﺄ وﻣ َﻔّﺮ – اﳌﻌﺎﺻﻲ :اﻻﻟﺘﻮاء واﻟﻮﺟﻊ.
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ٍ
ﻣﺸﺎﺑﻪ  ،ﻣﺬﻛﺮاً ùن اﻟﻘﻮة ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺼﻨﻊ اrﺪ
ﺑﻌﺰ ﻗﻮﻣﻪ ﰲ ﻣﻌﲎ
وﻫﺬا ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻛﻠﺜﻮم ﻳﻔﺨﺮ ّ
اﻟﻌﺰ ﺳﺒﺒﺎً ﻟﻈﻠﻢ اﻵﺧﺮﻳﻦ .ﻳﻘﻮل )ﻳﻌﻘﻮب،1991 :
وﲢﻤﻴﻪ ،وﻻ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إن ﻛﺎن ﻫﺬا ّ
ص:(90
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻮاﻓﺮ
وﻧَـﺒ ِﻄﺶ ِﺣ ِ
ﺶ ﻗَ ِﺎد ِرﻳﻨَﺎ
َْ ُ َ
ﲔ ﻧَـْﺒﻄ ُ

ﻟَﻨَﺎ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َوَﻣ ْﻦ ْأﻣ َﺴﻰ َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ

َوﻟَ ِﻜ ْﻦ َﺳﻨَـْﺒ َﺪأُ ﻇَﺎﻟِ ِﻤﻴﻨَﺎ

ِِ
ﲔ َوَﻣﺎ ﻇُﻠِ ْﻤﻨَﺎ
ﺑـُﻐَﺎةً ﻇَﺎﻟﻤ َ
 -9اﳊِﻠﻢ:

ﻻ ﺷﻚ أن ﺣﻴﺎة اﻟﺒﺪاوة ﲞﺸﻮﻧﺘﻬﺎ وﺟﻔﺎﺋﻬﺎ ﻫﻲ ﺑﻌﻴﺪة ﰲ اﻷﺻﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﺒّﻊ }ﳊﻠﻢ ،وﻫﺬا ﻣﺎ
ﻳﻨﻮﻩ ﺑﺼﻔﺔ اﳊﻠﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﳌﻤﺪوﺣﻪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً أﻧﻪ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ ﻧﻔﺴﻪ }ﻋﺘﺒﺎرﻩ
ﳚﻌﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲ ّ
ﳔﺒﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ .وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﳝﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺪح ﺑﻨﻘﻴﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ أﺣﻴﺎ ًÃوﻫﻮ
اﻟﻄﻴﺶ وﺳﺮﻋﺔ اﻟﻐﻀﺐ واﻷﻧَﻔﺔ! وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻏﻴﺎب اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻸﺧﻼق
اﻟﺴﺎﺋﺪة ،ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎب اﻟﻮﺣﻲ اﻹﳍﻲ آﻧﺬاك ،وﻫﻮ اﻟﺬي ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ اﻟﻜﺎﺷﻒ واﳌﻌﻴﺎر ﻟﻜﻞ اﻟﻘﻴﻢ
واﳊﻘﺎﺋﻖ.
وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل ﻓﺎﳊِﻠﻢ ﺧﻠُﻖ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﺘﺼﻞ }ﳊﻜﻤﺔ واﻟﻌﻘﻞ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻜﺮر اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳊﻠﻢ
ﲟﻌﻨﺎﳘﺎ .ﻳﻘﻮل زﻫﲑ ﰲ ﺷﻌﺮ اﳊﻜﻤﺔ )اﻷﻋﻠﻢ:(268 ،1980 :
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ
أﺻﺒﺖ ﺣﻠِﻴﻤﺎً أو أﺻﺎﺑﻚ ﺟ ِ
ﺎﻫ ُﻞ
َْ َ َ َ ْ َ َ َ َ

19

اﳉَ ْﻬ ِﻞ واﳋَﻨَﺎ
ﺼ ْﺮ َﻋ ِﻦ ْ
إ َذا أﻧْ َ
ﺖ َﱂْ ﺗَـ ْﻘ ُ

وﻫﻮ ﻳﺼﻒ اﳌﻤﺪوﺣﲔ jùﻢ أﺻﺤﺎب ﻋﻘﻞ راﺟﺢ وﺻﱪ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻨﺎس ﰲ ﳎﺎﻟﺴﻬﻢ ،ﻟﻜﻨﻬﻢ
ﻳﻔﻘﺪون رﺟﺎﺣﺔ ﻋﻘﻮﳍﻢ ورزاﻧﺘﻬﻢ إذا ﺧﺎﺿﻮا اﳊﺮب ،ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻚ واﻟﻌﻨﻒ.
ﻳﻘﻮل زﻫﲑ )اﻷﻋﻠﻢ:(203 ،1980 :
 19اﳋﻨﺎ :ﻓُﺤﺶ اﻟﻘﻮل.
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اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ
ُﺣﻠَ َﻤﺎءُ ِﰲ اﻟﻨﱠ ِﺎدي إ َذا َﻣﺎ ِﺟْﺌـﺘَـ ُﻬ ْﻢ

ﺎﺟ ٍﺔ َوﻟَِﻘ ِﺎء
ُﺟ َﻬ َﻼءُ ﻳَـ ْﻮَم َﻋ َﺠ َ

 -10اﻟﺼﺪق:
ِ ٍ ِ
ﻌﻢ اﻟﺮﺟﻞ
ﺻ ْﺪ ٌق
ُ
ورﺟﻞ َ
ﻧﻘﻴﺾ ٌ
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ" :اﻟﺼﺪق ﻧﻘﻴﺾ اﻟﻜﺬبٌ .
ورﺟﻞ ﺻﺪق :ﻧ َ
رﺟﻞ ﺳﻮءٌُ .
ِ
ِ
اﻟﺼﺪق ﻫﻬﻨﺎ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ
ﺪق :اﻟ ﱡ
ﺻ ٌ
ﺻ ٌ
اﻟﺼﺪق ﻣﻨﺠﺎةٌّ :
ﺐ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﺎح .وﰲ ّ
ورﻣﺢ َ
ﻫﻮ .وﺳﻴﻒ َ
ﺪق ٌ
ﺼ ْﻠ ُ
ﺼﻼﺑﺔ .وﰲ ﻗﻮل اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ :ﰲ ﺣﺎﻟﻚ اﻟﻠﻮن ﺻ ٍ
ﺪق اﳉﺎﻣﻊ ﻟﻸوﺻﺎف اﶈﻤﻮدة.
ﺪق :إﳕﺎ اﻟ ﱠ
واﻟ ﱠ
ﺼ ُ
َ

وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻴﺪ ،إذا
ﻗﻠﺖ ﺻﺪﻗﺘُﻬﻢ" )اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﺑﻼ ¡رﻳﺦ ،ﻣﺎدة
أوﻗﻌﺖ dﻢ َ
َ
وﺻﺪق ﰲ اﻟﻘﺘﺎل :أﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ّﻗﻮة .وﺻﺪق ﻓﻼًÃ
و"ﺻﺪق ﰲ اﳊﺪﻳﺚ :أﺧﱪ }ﻟﻮاﻗﻊَ .
"ﺻﺪق"(َ .
اﻟﻨﺼﻴﺤﺔَ واﻹﺧﺎءَ :أﺧﻠﺼﻬﻤﺎ ﻟﻪ .وأﺧﻠﺺ ﻓﻼ ًÃاﻟﻮﻋﺪ :أوﰱ ﺑﻪ" .وﰲ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ اﻟﻌﺰﻳﺰ) :وﻟﻘﺪ
وﻋﺪﻩ( )ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﻟﻔﲔ ،2004 :ﻣﺎدة "ﺻﺪق"( .وإذا ﻛﺎن اﻟﺼﺪق ﰲ اﻟﻘﻮل ﻫﻮ
ﺻﺪﻗﻜﻢ ﷲ َ
ﺗﺮك اﻟﻜﺬب واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻨﻪ ،ﻓﺈن "اﻟﺼﺪق ﰲ اﻟﻔﻌﻞ إﺗﻴﺎﻧﻪ ،وﻋﺪم اﻻﻧﺼﺮاف ﻋﻨﻪ ﻗﺒﻞ إﲤﺎﻣﻪ،
واﻟﺼﺪق ﰲ اﻟﻌﺰﳝﺔ اﻟﺜﺒﺎت ﺣﱴ ﺑﻠﻮغ اﻟﻔﻌﻞ ،واﻟﺼﺪق ﰲ اﻟﺬاﻛﺮة ﻗﻮFﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﻔﻆ" )ﺻﻠﻴﺒﺎ:
ﻋﺎم واﺳﻊ ﻫﻮ "أﻻ ﻳﻜﻮن ﰲ أﺣﻮاﻟﻚ
 ،1982ج .(722 ،1ﺑﻞ إن اﻟﺼﺪق ﰲ إﻃﺎر وﻓﻬﻢ ّ
ﺷﻮب ،وﻻ ﰲ اﻋﺘﻘﺎدك رﻳﺐ ،وﻻ ﰲ أﻋﻤﺎﻟﻚ ﻋﻴﺐ .و ِ ِ
ﻳﺪع ﺷﻴﺌﺎً ﳑّﺎ أﻇﻬﺮﻩ
َ
اﻟﺼ ّﺪﻳﻖ ﻫﻮ اﻟﺬي ﱂ ْ
ّ
َ
}ﻟﻠﺴﺎن إﻻ ﺣﻘﻘﻪ ﺑﻘﻠﺒﻪ وﻋﻤﻠﻪ )اﳉﺮﺟﺎﱐ :ﺑﻼ ¡رﻳﺦ.(113 ،

ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أن اﻟﺼﺪق ﻣﻌﲎ أﺧﻼﻗﻲ ﻣﻬﻢ ِ
وﺻﻔﺔٌ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ،20وﻻ
ّ ّ
ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﻮل ﻟﻠﻮاﻗﻊ .وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻜﺮر اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺻﻒ }ﻟﺼﺪق ﰲ اﻟﺸﻌﺮ
اﳉﺎﻫﻠﻲ ،وﺗﻌﺪدت ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﲟﺎ ﻳﻮاﻓﻖ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﱵ أوردÃﻫﺎ .ﻓﻬﺎ
اﻟﻘﺘﺎل" ،ﻳﻘﻮل ﻣﺎدﺣﺎً )ﻳﻌﻘﻮب،1991 :
"ﺻﺪق َ
ﻫﻮ ذا ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻛﻠﺜﻮم ﻣﺜﻼً ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ َ
:(50

 20وﻗﺪ أدرك اﻟﻌﺮب أن اﻟﺼﺪق ﻟﻴﺲ ﺧﲑاً ﻋﻠﻰ إﻃﻼﻗﻪ ،ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻋﺪي" :ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﲟﺴﺘﺤﺴﻦ ﺻﺪق اﻹﻧﺴﺎن إن ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﻓﺎﺣﺸﺔ ﻛﺎن

ارﺗﻜﺒﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻲ ﺣﺴﻦ ﺻﺪﻗﻪ ﲟﺎ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎر واﳌﻨﻘﺼﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﳛﺴﻦ ﺻﺪﻗﻪ إذا ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﺠﲑ
اﺳﺘﺠﺎرﻩ ﻓﺄﺧﻔﺎﻩ" ).ﻣﺴﻜﻮﻳﻪ.(62 ،2011:
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ا يبرعلا رعشلا يف ةيقالخألا لئاضفلا

اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻮاﻓﺮ
ِ ùﱠن اﻟْﻤ ِ
ﺎﺟ َﺪ اﻟ َﻘ ْﺮَم اﺑْ َﻦ َﻋ ْﻤ ٍﺮو
َ

َﻏﺪاةَ ﻧُﻄَﺎع ﻗَ ْﺪ ﺻﺪ َق ِ
اﻟﻘﺘَ َﺎﻻ
ُ ََ
َ
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اﻟﻮد" ،ﻗﺎل )اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﺬﺑﻴﺎﱐ :ﺑﻼ ¡رﻳﺦ:(231 ،
واﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ ُ
"ﺗﺼﺪق ّ
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ
ِ
ﺐ ﻟِﻤﻦ ُِﳛ ﱡ ِ
ﻴﻊ
إ ﱠن اﻟْ ُﻤﺤ ﱠ َ ْ
ﺐ ُﻣﻄ ُ

ﺖ ﺗَ ْ
ﻟَ ْﻮ ُﻛْﻨ َ
ﺼ ُﺪ ُق ُوﱠدﻩُ َﻷﻃَ ْﻌﺘَﻪُ

ّأﻣﺎ زﻫﲑ ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﲎ اﻟﺼﺪق ﰲ اﻹﺷﺎرة إﱃ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺮﻓﻴﻊ واﻷﺻﻞ اﻟﻨﺒﻴﻞ .ﻗﺎل )اﻷﻋﻠﻢ:
:(152 ،1980
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻮاﻓﺮ
ِ
وم ِﺻ ْﺪ ٍق
ﻟَﻪُ ِﰲ اﻟ ﱠﺬاﻫﺒِ َ
ﲔ أ ُُر ُ

وَﻛﺎ َن ﻟُ ِﻜ ِﻞ ِذي َﺣﺴ ٍ
وم
ﺐ أ ُُر ُ
َ
َ
ّ
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 -11اﻟﺮﲪﺔ:
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ" :اﻟﺮﲪﺔ :اﻟﺮﻗﺔ واﻟﺘﻌﻄّﻒ..واﻟﺮﲪﺔ ﰲ ﺑﲏ آدم ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب :رﻗﺔُ اﻟﻘﻠﺐ وﻋﻄﻔﻪ ،ورﲪﺔ
ﷲ :ﻋﻄ ُﻔﻪ وإﺣﺴﺎﻧﻪ ورزﻗُﻪ" )اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﺑﻼ ¡رﻳﺦ ،ﻣﺎدة "رﺣﻢ"( .و"اﻟﺮﲪﺔ :اﳋﲑ واﻟﻨﻌﻤﺔ .ﰲ
اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ اﻟﻌﺰﻳﺰ) :وإذا أذﻗﻨﺎ اﻟﻨﺎس رﲪﺔً(" )ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﻟﻔﲔ ،2004 :ﻣﺎدة "رﺣﻢ"( .وﰲ ﲢﻠﻴﻞ
ﻟﺼﻔﺔ اﻟﺮﲪﺔ ﳒﺪ أjﺎ أُﻃﻠِ َﻘﺖ "ﻋﻠﻰ إرادة ﻓﻌﻞ اﳋﲑ ،أو ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ
آﻻﻣﻬﻢ .وﻗﺪ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﻔﺮﻳﻖ دﻗﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﺮﲪﺔ واﻟﺮأﻓﺔ ،ﻓﺬﻛﺮوا أن "اﻟﺮأﻓﺔ أﺷ ّﺪ اﻟﺮﲪﺔ" )ﳎﻤﻮﻋﺔ

اﳌﺴﺮة إﱃ اﳌﺮء ،واﻟﺮأﻓﺔ دﻓﻊ
ﻣﺆﻟﻔﲔ ،(39 ،2006 :ﰲ ﺣﲔ ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ "إن اﻟﺮﲪﺔ إﻳﺼﺎل ّ
اﳌﻀﺮة ﻋﻨﻪ .وﳜﺘﻠﻒ اﻟﺸﻌﻮر }ﻟﺮﲪﺔ }ﺧﺘﻼف اﳌﺜﻞ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﱵ ﻳﺘﺼﻮرﻫﺎ اﻟﻨﺎس ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ
ّ
اﳌﺜﻞ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮى اﳌﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮﲪﺔ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ ،وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮى اﻟﺮوﺣﻴﺔ
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮﲪﺔ أﺛﺒﺖ وأوﺳﻊ ،وﻻ ﺗﻨﻘﻠﺐ اﻟﺮﲪﺔ إﱃ ﳏﺒﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ إﻻ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳَﻌ ّﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﻪ أﺧﺎً

 21اﻟﻘﺮم :اﻟﺴﻴّﺪ  -ﻧُﻄﺎع :ﻗﺮﻳﺔ }ﻟﻴﻤﺎﻣﺔ.
 22اﻟﺬاﻫﺒﲔ :اﻷﺟﺪاد – أُروم :ج أروﻣﺔز اﻷﺻﻞ اﻟﻜﺮﱘ – اﳊﺴﺐ :ﻛﺜﺮة اﳌﺂﺛﺮ.
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ﻋﺪي ﺧﻠُﻖ اﻟﺮﲪﺔ ﻓﲑى أﻧﻪ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ
ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن" )ﺻﻠﻴﺒﺎ ،1982 :ج .(111 ،1وﳛﻠﻞ اﺑﻦ ّ
اﻟﻮد واﳉﺰع ،وأن "اﻟﺮﲪﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﳌﻦ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻨﻪ ﻟﺮاﲪﻪ َﺧﻠّﺔٌ ﻣﻜﺮوﻫﺔّ ،إﻣﺎ ﻧﻘﻴﺼﺔٌ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ،
ّ
وإﻣﺎ ﳏﻨﺔ ﻋﺎرﺿﺔٌ .ﻓﺎﻟﺮﲪﺔ ﻫﻲ ﳏﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻮم ،ﻣﻊ ﺟﺰع ﻣﻦ اﳊﺎل اﻟﱵ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ُرِﺣﻢ .وﻫﺬﻩ اﳊﺎل
ّ
ِ
ﻣﺴﺘﺤﺴﻨﺔٌ ﻣﺎ ﱂ ﲣﺮج ﺑﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﺪل ،وﱂ ﺗﻨﺘﻪ ﺑﻪ إﱃ اﳉَْﻮر )اﺑﻦ ﻋﺪي.(56 ،1993 :
dﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ،وﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ؛ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺮﲪﺔ ﰲ أﺧﻼق اﻟﺸﻌﺮ
واﺳﻌﺔٌ ،وﻟﺘﺠﻠّﻴﺎFﺎ ﺻﻮر ﻛﺜﲑة ﻻ ﺗﻜﺎد ﲢﺼﻰ ،ﻓﻜﺄن ﺧﻠﻖ اﻟﺮﲪﺔ ﺻﻔﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔٌ وﺑﻮﺗﻘﺔ ﺗﻨﺼﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ﺳﻠﻮﻛﺎت وأﻓﻌﺎل وﻣﺸﺎﻋﺮ ﻛﺜﲑة ،وﳓﻦ ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ „ﳚﺎز ﻫﻨﺎ .ﻓﻬﺬا اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ ﻳﺮﺛﻲ أ} ﻗﺎﺑﻮس
ﻓﻴﺠﻌﻠﻪ ﻟﺮﲪﺘﻪ }ﻟﻴﺘﺎﻣﻰ وﻋﻄﺎﺋﻪ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﲔ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻓﺼﻞ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﻓﺼﻮل اﻟﺴﻨﺔ .إﻧﻪ ﳑﺘﻠﺊ ﺧﲑاً
وأﻧﺴﺎً وﻋﻄﺎءً .ﻳﻘﻮل اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ )اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﺬﺑﻴﺎﱐ :ﺑﻼ ¡رﻳﺦ:(194 ،
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ
ِ
ِ
ﺼ َﻤﺔً
ﺖ َرﺑِ َﻴﻌﺎً ﻟ ْﻠﻴَـﺘَ َﺎﻣﻰ َوﻋ ْ
َوُﻛْﻨ َ

ﻚ ِأﰊ ﻗَﺎﺑُ ٍ
أﺿ َﺤﻰ ﻗَ ْﺪ َﳒَْﺰ
ﻮس ْ
ﻓَ ُﻤ ْﻠ ُ

ﻆ
ﻟﻴﻔﻚ اﻷﺳﺮى ﻣﻨﻬﻢ ﻟﺪﻳﻪ ،ﻓﻴﺼﻒ اﳌﻤﺪوح ùﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣ ّ
وﻫﻮ ﳝﺪح ﻣﻦ أﻏﺎر ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻣﻪ ّ
ٍ
داﺧﻞ ﻗﻠﺒﻪ ﺷﻲءٌ ﻣﻦ اﻟﺮﲪﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺮف ﰲ اﻟﻘﺘﻞ واﳋﺸﻮﻧﺔ .ﻓﻘﺪ ﺣﺎز
واﻓﺮ ،وأﻧﻪ ﺣﲔ ﻣﻠﻚ واﻧﺘﺼﺮ َ
ﺧﻠُﻖ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ وﺧﻠﻖ اﻟﺮﲪﺔ ﻣﻌﺎً .ﻳﻘﻮل )اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﺬﺑﻴﺎﱐ :ﺑﻼ ¡رﻳﺦ:(212 ،
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ
ﺖ ﺑَِﲏ ذُﺑْـﻴَﺎ َن ِﻣْﻨﻪُ ﺑِﻐَ َﺎرٍة
ﺻﺒَ ْﺤ َ
َ

ِ
ﺟﺮت ﻟَ َ ِ
ﺎت ِْ ùﺳﻌُ ِﺪ
ََ ْ
ﻚ ﻣْﻨﻬﺎ اﻟ ﱠﺴﺎﳓَ ُ

أﺻﺎﺑـﻬﻢ ﻗَﺴﺮاً ﻓَ ْ ِ
ﺄﺿ َﺤﻮا ﻋ َ
ﺒﺎدﻩُ
َ َُ ُ ْ

ﻓَ َﺠﻠﱠﻠَ َﻬﺎ ﻧـُ ْﻌ َﻤﻰ َوَﱂْ ﻳَـﺘَ َﺸ ﱠﺪ ِد

وﲢﻞ ﳏﻠﻪ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺸﻤﺎﺗﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ "ﻻم
ﻋﻠﻰ أن ﺧﻠﻖ اﻟﺮﲪﺔ ﻳﺒﺪو ﺑﻌﻴﺪاً ﰲ اﻟﻌﻤﻮم ﺑﻌﺪ اﳊﺮوبّ ،

اﻷﻋﺪاء .وﻻ ﻳﻨﺴﻰ أن ﳜﱪﻫﻢ ﺑﺸﻤﺎﺗﺘﻪ dﻢ ﻟﻴﻜﺘﻤﻞ ﺳﺮورﻩ ،ﻓﺘﻐﻴﺐ اﻟﺮﲪﺔ ﲤﺎﻣﺎً .ﻳﻘﻮل اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ
)اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﺬﺑﻴﺎﱐ :ﺑﻼ ¡رﻳﺦ:(211 ،
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻮاﻓﺮ
439

ا يبرعلا رعشلا يف ةيقالخألا لئاضفلا

ِ
ﺖ ﻓِﻴ ُﻜ ْﻢ
ﺖ اﻟﻠﱠْﻴ َﻞ إ ْذ ْأوﻗَـ ْﻌ ُ
ﻓَﻨ ْﻤ ُ

ﺎﺋﻞ َﻋ ِﺎﻣ ٍﺮ َوﺑَِﲏ َﲤِﻴ ِﻢ
ﻗَـﺒَ َ

َو َﺳﺎ َ
ﺖ ﻗَ ْﺒﻼً
اب َوُﻛْﻨ ُ
غ ِﱄ اﻟ ﱠﺸَﺮ ُ

23

ﺺ ِ}ﻟْ َﻤ ِﺎء اﳊَ ِﻤﻴ ِﻢ
ﺎد أ َﻏ ﱡ
أ َﻛ ُ

 -12اﻟﻌﺪل:
اﻟﻌﺪل اﺻﻄﻼﺣﺎً ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ
ﻣﻦ اﻟﻌﺪل :اﳉﺰاء )ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﻟﻔﲔ ،2004 :ﻣﺎدة "ﻋﺪل"( .و َ
"اﻟﺘﻘﺴﻂ اﻟﻼزم ﻟﻼﺳﺘﻮاء ،واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻣﻮر ﰲ ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ،
اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اrﺮد ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪﻩ ùﻧﻪ
ّ
ﺳﺮف وﻻ ﺗﻘﺼﲑ ،وﻻ ﺗﻘﺪﱘ ،وﻻ òﺧﲑ )اﺑﻦ ﻋﺪي:
وأوﻗﺎFﺎ ،ووﺟﻮﻫﻬﺎ ،وﻣﻘﺎدﻳﺮﻫﺎ ،ﻣﻦ ﻏﲑ َ
 .(68 ،1993ﻓﻬﻮ إذن "اﻷﻣﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ ﻃﺮﰲ اﻹﻓﺮاط واﻟﺘﻔﺮﻳﻂ" )اﳉﺮﺟﺎﱐ :ﺑﻼ ¡رﻳﺦ،
.(124
ﻻ ﺷﻚ أن ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺪل ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻔﻄﺮة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻴﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨﻔﻮس }ﻟﺒﺪاﻫﺔ وﻻ ﻳُﺘﻮﻗﻊ
ﻏﻴﺎب ﻗﻴﻤﺘِﻬﺎ وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ وﻟﻮ ﻏﺎﺑﺖ اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻹﳍﻴﺔ ،وﳍﺬا إﺷﺎرات ﻋﺪﻳﺪة وردت ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ،وﻟﻜﻦ
ُ
اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ – و ﬂﻟﻠﻐﺮاﺑﺔ! – ﻧﻘﻠﺖ إﻟﻴﻨﺎ ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ إﳘﺎﻻً وإﻋﺮاﺿﺎً ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺪل ،ﺑﻞ
ٍ
ﻳﻌﱪ
ﲤﺮ ﰲ ﻋﺠﺎﻟﺔ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮﺗﲔ .ﻫﺬا ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻛﻠﺜﻮم ّ
ﺗﺴﻔﻴﻬﺎً ﻟﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن! وﺳﻮف ّ
ﻋﻦ دﻫﺸﺘﻪ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ أﻫﻞ زوﺟﺘﻪ ﻟﻪ ،ﻳﻘﻮل )ﻳﻌﻘﻮب:(67 ،1991 :
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻮاﻓﺮ
ﻮÃ؟!
وإﺧ َﻮﺗُـ َﻬﺎ َوُﻫ ْﻢ ِﱄ ﻇَﺎﻟِ ُﻤ َ
ْ

ِ
ﻮﻫﺎ
أِﰲ ﻟَْﻴـﻠَﻰ ﻳـُ َﻌﺎﺗﺒُِﲏ أﺑُ َ

ذﻧﻮب
وﳛﻤﻠﻮﻧﻪ َ
وﻫﺬا اﳊﺎرث ﺑﻦ ﺣﻠّﺰةَ ﻳُﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺪﻟﻮن ﰲ إﻃﻼق اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻣﻪّ ،
ِ
اﻷﲪﺎل ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺳﻂ اﻟﺒﻌﲑ دون أﺟﺰاء ﺟﺴﻤﻪ اﻷﺧﺮى.
ﻏﲑﻫﻢ ،وﻳﺸﺒّﻪ ذﻟﻚ اﻟﻈﻠﻢ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ
ﻳﻘﻮل اﳊﺎرث )ﻳﻌﻘﻮب:(38 ،1991 :
اﻟﺒﺤﺮ اﳋﻔﻴﻒ
ْأم َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ َﺟّﺮى اﻟﻌِﺒَ ِﺎد َﻛ َﻤﺎ ﻧِﻴـ

اﻷﻋﺒَﺎءُ؟
َط ﺑـِ َﺠ ْﻮِز اﻟْ ُﻤ َﺤ ﱠﻤ ِﻞ ْ

23
ِ
اﳊﺎر .ﻓﺎﻟﻐﺼﺺ }ﳌﺎء اﻟﺒﺎرد.
ﻏ ﱠ
ﺺ }ﻟﻄﱠﻌﺎم أو اﳌﺎء وﳓ ِﻮﳘﺎ  :اﻋﱰض ﰲ ﺣﻠﻘﻪ ﻓﻤﻨﻌﻪ اﻟﺘﱠﻨ ّﻔﺲ واﻟﺒﻠﻊ – اﳊﻤﻴﻢ :اﳌﺎء ّ
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وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻛﺎن ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ™ﺑﺖ ﻳﺘﺬﻛﺮ أﬂﻣﻪ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﺴﺎﺳﻨﺔ و ﳝﺪﺣﻬﻢ ،وﰲ jﺎﻳﺔ
)آي ﻳِﻴ ْﻠ ِﺪﻳﺰ ،(290 :2019 ،ﻳﻘﻮل
ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ اﻓﺘﺨﺮ ﺑﻌﺪل ﻗﺒﻴﻠﺘﻪ ،ﻣﻊ أjﻢ ﰲ زﻣﺎن اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ْ
ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ™ﺑﺖ )اﺑﻦ ™ﺑﺖ:(75-74 ،2006 :
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ
وﺗَـﺰور أَﺑﻮاب اﻟْﻤ ِ
ﻠﻮك ِرﻛﺎﺑُﻨﺎ
َُُ ْ َ ُ

َوَﻣﱴ ُﳓَ ﱠﻜ ْﻢ ﰲ اﻟَِْﱪﻳﱠِﺔ ﻧَـ ْﻌ ِﺪ ِل

وﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻔﻄﺮي اﻟﺴﻠﻴﻢ ﳋﻠُﻖ ِ
اﻟﻌﺪل ﻧﻘﺮأ ﻣﺪﳛﺎً ﻏﺮﻳﺒﺎً ﻟﺰﻫﲑ اﳌﻮﺻﻮف }ﻟﻌﻘﻞ

ﺗﻌﺮض ﻟﻠﻈﻠﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أن ﻳﻨﺘﺼﻒ ﻟﻨﻔﺴﻪ ،وإن ﻫﻮ ﱂ ﻳُﻈﻠَﻢ
واﳊﻜﻤﺔ ،ﺣﻴﺚ إن ﳑﺪوﺣﻪ إذا ّ
ﻓﺈن ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺘﻪ أﻧﻪ ﻳﺒﺪأ ﻏﲑﻩ }ﻟﻈﻠﻢ! ﻳﻘﻮل زﻫﲑ )اﻷﻋﻠﻢ:(21 ،1980 :
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ
ٍ
ِ
ﺐ ﺑِﻈُْﻠ ِﻤ ِﻪ
َﺟ ِﺮيء َﻣ َﱴ ﻳُﻈﻠَ ْﻢ ﻳـُ َﻌﺎﻗ ْ

َﺳ ِﺮ َﻳﻌﺎً ،وإﻻ ﻳـُْﺒ َﺪ ِ}ﻟﻈﱡْﻠ ِﻢ ﻳَﻈْﻠِِﻢ

 -13اﻟﺼﱪ:
ﺣﺒﺴﻪُ .واﻟﺼﺒﻮر ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ اﳊﻠﻴﻢ ،واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أن
ﰲ اﻟﻠﻐﺔَ " :
ﺻﱪﻩُ ﻋﻦ اﻟﺸﻲءَ :
اﳌﺬﻧﺐ ﻻ ˝ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﰲ ﺻﻔﺔ اﻟﺼﺒﻮر ﻛﻤﺎ ˝ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺻﻔﺔ اﳊﻠﻴﻢ..وﻟﻮ ﺣﺒﺲ رﺟﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ
ﺲ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻨﺪ اﳉﺰع.
ﺷﻲء ﻳﺮﻳﺪﻩ ﻗﺎل :ﺻﺒَـ ْﺮ ُ
ت ﻧﻔﺴﻲ .واﻟﺼﱪ ﻧﻘﻴﺾ اﳉﺰع .واﻟﺼﱪ ْ
ﺣﺒ ُ
و)اﺳﺘﻌﻴﻨﻮا }ﻟﺼﱪ( أي }ﻟﺜﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻧﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻹﳝﺎن" )اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب .ﻣﺎدة
"ﺻﱪ"( .و"ﺻﱪ :ﲡﻠّﺪ وﱂ ﳚﺰع .وﺻﱪ :اﻧﺘﻈﺮ ﰲ ﻫﺪوء واﻃﻤﺌﻨﺎن .وﺻﱪ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ :اﺣﺘﻤﻠﻪ وﱂ

ﻧﻔﺴﻪ :ﺣﺒﺴﻬﺎ وﺿﺒﻄَﻬﺎ" )ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﻟﻔﲔ،2004 :
ﳚﺰع .وﺻﱪ ﻋﻨﻪ :ﺣﺒﺲ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﻪ .وﺻﱪ َ
ﻣﺎدة "ﺻﱪ"(.
وﻗﻴﻞ :اﻟﺼﱪ ﺿﺮ}ن ،أﺣﺪﳘﺎ ﺑﺪﱐّ ،ﻛﺎﻟﺼﱪ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮب اﻟﺸﺪﻳﺪ ،واﻷﱂ اﻟﻌﻈﻴﻢ ،واﻵﺧﺮ
ﻧﻔﺴﺎﱐ ،وﻫﻮ ﻣﻨﻊ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺸﻬﻮات .واﻟﺼﱪ ﺿ ّﺪ اﳍﻠﻊ واﳉﺰع واﳉﱭ واﻟﻀﺠﺮ
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اﻟﺸﺮِﻩ" )ﺻﻠﻴﺒﺎ ،1982 :ج .(721 ،1وﻳﺮى اﺑﻦ ﻋﺪي أن اﻟﺼﱪ ﻋﻨﺪ
وﺿﻴﻖ اﻟﻨﻔﺲ واﳊﺮص و َ
اﻟﺸﺪاﺋﺪ "ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎر واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ" )اﺑﻦ ﻋﺪي.(66 ،1993 :
ﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺼﱪ ﻗﻴﻤﺔ ﺧﻠﻘﻴّﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،وﺧﺼﻮﺻﺎً ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ اﳌﻸى }ﳌﺸﻘﺎت ،ﻓﻜﻞ
إﳒﺎز ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﺼﺤﺮاء ﳛﺘﺎج إﱃ ﺻﱪ وﻗﻮة ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻤﺎل ،وﻗﺪ أﺷﺎر اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺬي ﺗﻮاﱃ
ﻧﺰول آﬂﺗﻪ ﻣﻨﺬ آﺧﺮ ﻋﻬﺪ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ إﱃ ﻓﻜﺮة اﻷﱂ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎً واﻟﻌﺮﰊ ﺧﺼﻮﺻﺎً ،ﻗﺎل
ﺗﻌﺎﱃ) :ﻟﻘﺪ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻛﺒَ ٍﺪ( )ﺳﻮرة اﻟﺒﻠﺪ ،اﻵﻳﺔ (4أي ﰲ ﻣﺸﻘﺔ .وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎن ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً أن
ﺗﻜﻮن ﺻﻔﺔ اﻟﺼﱪ ﻣﻐﺮﻳﺔ }ﻻﻧﺘﺴﺎب إﻟﻴﻬﺎ وادﻋﺎﺋﻬﺎ ،ﰲ َِ
}ﰊ اﻟﻔﺨﺮ واﳌﺪح ،وأن ﺗﻜﻮن ﰲ اﻟﺮﺟﺎل
ﺣﺮ ًﬂﺑﻠﺠﻮء اﻟﻨﺎس إﻟﻴﻪ واﺣﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﰲ ﻛﻨﻔﻪ.
ﻋﻼﻣﺔً ﳑﻴﺰًة ﻋﻠﻰ ﻛﻤﺎل اﻟﺮﺟﻮﻟﺔ ،وأن ﻳﻜﻮن ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ّ
ﻳﻘﻮل ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻛﻠﺜﻮم ﻣﻔﺘﺨﺮاً ﺑﻘﺪرﺗﻪ وﺻﱪﻩ )ﻳﻌﻘﻮب:(47 ،1991 :
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻮاﻓﺮ
ِ
ﺼ ِْﱪ؟
إ َذا َﻣﺎ اﻟْ َﻤ ْﺮءُ َﱂْ ﻳَـ ْﻬ ُﻤ ْﻢ ﺑ َ

ﻮر
أ َﱂْ ﺗَـَﺮ أﻧﱠِﲏ َر ُﺟ ٌﻞ َ
ﺻﺒُ ٌ

رﺟﺎﳍﻦ ﰲ اﳊﺮب ﺑﲔ ﻗﺘﻞ وأﺳﺮ ،ﻓﻬﺬا ﻣﻦ أﺧﻼق
وﻫﻮ ﻳﻔﺨﺮ ﺑﺼﱪ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻪ إذا أﺻﻴﺐ
ّ
ِ
وﻃﺒﺎﻋﻬﺎ ،وﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺻﻮن اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ .ﻳﻘﻮل ﻋﻤﺮو )ﻳﻌﻘﻮب:(54 ،1991 :
اﻟﻘﻮة
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ
ِ
ﻮح ﻧِ َﺴ ُﺎؤ َÃ
َﻣ َﻌﺎ َذ اﻹﻟَﻪ أ ْن ﺗَـﻨُ َ

ﻚ أو أ ْن ﻧَ ِ
ٍِ
ﻀ ﱠﺞ ِﻣ َﻦ اﻟ َﻘْﺘ ِﻞ
َﻋﻠَﻰ َﻫﺎﻟ ْ

واﻟﺘﻌ ﱡﻘﻞ:
 -14اﳊﻜﻤﺔ َ
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ" :ﻣﻦ ﺻﻔﺎت ﷲ اﳊ َﻜﻢ واﳊﻜﻴﻢ واﳊﺎﻛﻢ ،وﻣﻌﺎﱐ ﻫﺬﻩ اﻷﲰﺎء ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ .واﳊﻜﻴﻢ ذو
اﳊﻜﻤﺔ ،واﳊﻜﻤﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻓﻀﻞ اﻷﺷﻴﺎء ùﻓﻀﻞ اﻟﻌﻠﻮم .وﻳﻘﺎل ﳌﻦ ُﳛ ِﺴﻦ دﻗﺎﺋﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت وﻳﺘﻘﻨﻬﺎ:
ﺣﻜﻴﻢ .وﰲ اﳊﺪﻳﺚ :إن ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﳊُﻜﻤﺎً ،أي أن ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ﻛﻼﻣﺎً Ãﻓﻌﺎً ﳝﻨﻊ ﻣﻦ اﳉﻬﻞ واﻟﺴ َﻔ ِﻪ
وﻳﻨﻬﻰ ﻋﻨﻬﻤﺎ .واﳊُﻜﻢ :اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء }ﻟﻌﺪل .وﻳﺮوى :إن ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﳊِﻜﻤﺔً ،وﻫﻮ ﲟﻌﲎ
اﻟﺘﺠﺎرب .واﳊﻜﻴﻢ :اﻟْ ُﻤْﺘﻘﻦ ﻟﻸﻣﻮر" )اﺑﻦ
أﺣﻜﻤْﺘﻪ
اﳊُﻜْﻢ .وﻳﻘﺎل ﻟﻠﺮﺟﻞ إذا ﻛﺎن ﺣﻜﻴﻤﺎً :ﻗﺪ
ُ
َ
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ﻣﻨﻈﻮر :ﺑﻼ ¡رﻳﺦ ،ﻣﺎدة "ﺣﻜﻢ"( .و"ﻋﻠﻢ اﳊﻜﻤﺔ :اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء واﻟﻄﺐ .واﳊﻜﻴﻢ :اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف.
واﻟْ ُﻤﺤ َﻜﻢ :اﻟْ ُﻤﺘ َﻘﻦ" )ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﻟﻔﲔ ،2004ﻣﺎدة "ﺣﻜﻢ"( .واﺻﻄﻼﺣﺎً ﻫﻲ "إﺣﺪى اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷرﺑﻊ .وﺗﻌﲏ ﻗﻮة اﻟﺮوح وﻣﻌﺮﻓﺔ اﳊﻖ" )وﻫﺒﺔ .(284 ،2007 :ﻓﻬﻲ dﺬا اﳌﻌﲎ وﺳﻂ
"ﺑﲔ اﻟﺴ َﻔﻪ واﻟﺒﻠَﻪ" )ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﻟﻔﲔ .(33 ،2006 :وﻫﻲ أﻳﻀﺎً "ﻋﻠﻢ ﻳُﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ
اﻷﺷﻴﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﻘﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ" )اﳉﺮﺟﺎﱐ :ﺑﻼ ¡رﻳﺦ .(81 ،وﺑﺬﻟﻚ
ﻓﻬﻲ "ﻋﻠﻢ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻜﻠّﻴﺔ ﲝﻘﺎﺋﻘﻬﺎ ،واﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺎ ﳚﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﳊﻘﺎﺋﻖ" )ﺟﻬﺎﻣﻲ:
.(289 ،1988
اrﺮدة ،وﻫﻢ
ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ اﳌﻌﲎ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم ،ﻓﺎﻟﻌﺮب ﻗﻮم ﺑﻌﻴﺪون ﻋﻦ دﻫﺎﻟﻴﺰ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ّ
أﺻﺤﺎب òﻣﻞ وﺟﺪاﱐ وإﻧﺴﺎﱐ ﻋﻤﻴﻖ ،أﻋﺎjﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻔﺎء اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﺳﻜﻮن اﻟﺼﺤﺮاء وﻫﺪوءُﻫﺎ،
وﻗﺪ ﺻﺎغ ﺷﻌﺮاؤﻫﻢ ِﺣ َﻜﻤﺎً راﺋﻌﺔ اﺳﺘﺨﻠﺼﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﲡﺎرdﻢ ﰲ اﳊﻴﺎة وﻣﻦ ﺑَﻌﺪ ﻃﻮل أﻋﻤﺎرﻫﻢ ،ﻓﻜﺎن
ِ
س ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ،وإن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻏﺮﺿﺎً ﻣﺴﺘﻘﻼً ﺗُﻜﺘَﺐ ﻷﺟﻠﻪ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ،
ﻣﻦ ﺣ َﻜﻤﻬﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻳُ َ
ﺪر ُ

و}ﺧﺘﺼﺎر ﻓﺈن اﳊﻜﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ رﺻﻴﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﺎﱂ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﻔﻜﺮ .ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮل ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ
اﻷﺑﺮص داﻋﻴﺎً إﱃ اﻻﻫﺘﻤﺎم }ﻟﻐﺮﻳﺐ ﻛﻤﺎ اﻟﻘﺮﻳﺐ ،ﻓﻜﺜﲑاً ﻣﺎ ﻳﻌﻴﻨﻚ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻐﺮﻳﺐ وﻳﺘﺠﺎﻫﻠُﻚ
ﻣﻦ ﺗﻈﻦ ﻓﻴﻪ اﳋﲑ واﻟﻘﺮب .ﻳﻘﻮل ﻋﺒﻴﺪ )اﺑﻦ اﻷﺑﺮص:(14 ،1957 :
ِ
ِ
ﻳﺐ
ﻳَـ ْﻘﻄَ ُﻊ ذُو اﳍ ﱠﻤﺔُ اﻟ َﻘﺮ ُ

ﻗَ ْﺪ ﻳ ِ
ﻮﺻ ُﻞ اﻟﻨﱠﺎ ِز َح اﻟﻨﱠﺎﺋِﻲ َوﻗَ ْﺪ
ُ

وﻫﺬا زﻫﲑٌ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ ﻧﻈﺎﻓﺔ }ﻃﻦ اﻹﻧﺴﺎن ،ﻷن ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳌﺮء ﻳﻜﺘﺸﻔﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻣﻬﻤﺎ اﺟﺘﻬﺪ ﰲ
إﺧﻔﺎﺋﻬﺎ واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ .ﻳﻘﻮل زﻫﲑ )اﻷﻋﻠﻢ:(28 ،1980 :
ﳎﺰوء اﻟﺒﺴﻴﻂ
وﻣ ْﻬ َﻤﺎ ﺗَ ُﻜ ْﻦ ِﻋْﻨ َﺪ ْاﻣ ِﺮ ٍئ ِﻣ ْﻦ َﺧﻠِﻴ َﻘ ٍﺔ
َ

 َوإ ْن َﺧﺎ َﳍَﺎ َﲣْ َﻔﻰ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨّ ِﺎس  -ﺗـُ ْﻌﻠَِﻢ

ﺧﺎﲤﺔ:
ﻓﺘﻠﻚ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﻔﻀﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﱵ رﺻﺪﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻋﻤﻮم أﺷﻌﺎر
أﺻﺤﺎب اﳌﻌﻠﻘﺎت ﰲ دواوﻳﻨﻬﻢ .وﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﺪرج ﲢﺘﻬﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻓﺮﻋﻴﺔ وﺳﻠﻮﻛﺎت أﺧﻼﻗﻴﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻻ
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ﲣﺮج ﻋﻨﻬﺎ .أرد Ãأن ﻧﺼﻮغ ﻋﺮﺿﺎً ﻋﺎﻣﺎً وﻣﻮﺟﺰاً ﳍﺎ ،ﻣﻊ ﺳﺮد ﻟﺸﻮاﻫﺪ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻳﺴﲑة ﳍﺎ ،وﳓﻦ ﳝﻜﻦ
أن ﻧﺴﺘﺠﻠﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎFﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻮﺿﻮح أﻛﱪ وواﻗﻌﻴﺔ أﻛﺜﺮ ،ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﺗﻨﺎول اﻟﺸﻌﺮاء
ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
اﻟ َْﻤﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ:
 اﺑﻦ اﻷﺑﺮص ،ﻋﺒﻴﺪ ،ﲢﻘﻴﻖ وﺷﺮح د .ﺣﺴﲔ ﻧﺼﺎر ،دﻳﻮان ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ اﻷﺑﺮص ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﺷﺮﻛﺔﻣﻜﺘﺒﺔ وﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ وأوﻻدﻩ ﲟﺼﺮ ،ط1377 ،1ﻫـ1957-م.
 اﻷﻋﻠﻢ اﻟﺸﻨﺘﻤﺮي ،ﺗﺢ د .ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة ،ﺷﻌﺮ زﻫﲑ ﺑﻦ أﰊ ﺳﻠﻤﻰ  ،ﺑﲑوت ،دار اﻵﻓﺎقاﳉﺪﻳﺪة ،ط1400 ،3ه 1980 -م.
 أﺳﻮد ،ﺣﺴﲔ ،اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﻴﺰان اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ ،ﳎﻠﺔ ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ-ﳎﻠﺪ-82اﻟﻌﺪد ،4ﻋﺎم 2007م.
 }ﺑﻜﺮ ،ﻣﺎﺟﺪة ﳏﻤﺪ ،اﳌﺮوءة ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲ دراﺳﺔ أدﺑﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ وﺻﻔﻴﺔ ،اﳋﺮﻃﻮم ،ﺟﺎﻣﻌﺔاﳋﺮﻃﻮم ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ2005 ،م.
 اﺑﻦ ™ﺑﺖ ،ﺣﺴﺎن ،ﺗﺢ :وﻟﻴﺪ ﻋﺮﻓﺎت ،دﻳﻮان ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ™ﺑﺖ ،ﺑﲑوت ،دار ﺻﺎدر2006 ،م. اﳉﺮﺟﺎﱐ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ  ،ﺗﺢ :ﳏﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ اﳌﻨﺸﺎوي ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،داراﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ،ﺑﻼ ¡رﻳﺦ.
 ﺟﻬﺎﻣﻲ ،د .ﺟﲑار ،ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ،ﺑﲑوت ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن Ãﺷﺮون،ط1988 ،1م.
اﻟﻌﺠﻤﻲ  ،اﻟ ّﺬرﻳﻌﺔ إﱃ
 اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬﺎﱐ ،أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ،اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ،ﺗﺢ د .أﺑﻮ اﻟﻴﺰﻳﺪّ
ﻣﻜﺎرم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﻟﺴﻼم ،ط1428 ،1ه – 2007م.
 اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ ،ﺗﺢ د .ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺧﻔﺎﺟﻲ ،دﻳﻮان اﻹﻣﺎماﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷزﻫﺮﻳﺔ ،ط1405 ،2ه1985-م.
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 ﺻﻠﻴﺒﺎ ،د .ﲨﻴﻞ ،اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ،ﺑﲑوت ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﱐ ،ﺟﺰءان 1982 ،م.ﻋﺪي ،ﳛﲕ ،ﺗﺢ ﲰﲑ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻴﺴﻮﻋﻲF ،ﺬﻳﺐ اﻷﺧﻼق ،ﺑﲑوت ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﱰاث
 اﺑﻦ ّاﳌﺴﻴﺤﻲ1993 ،م.
اﻟﻌﺮﰊ
ّ
 ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ ،ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮوق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ط،41425ه2004-م.
 ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﻟﻔﲔ ،ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،ﻣﺮﻛﺰ }ء ﻟﻠﺪراﺳﺎت-ﺑﻴﺖ اﻟﻜﺎﺗﺐ،ط2006 ،1م.
 ﻣﺴﻜﻮﻳﻪ ،أﺑﻮ ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ،دراﺳﺔ وﲢﻘﻴﻖ ﻋﻤﺎد اﳍﻼﱄF ،ﺬﻳﺐ اﻷﺧﻼق ،ﺑﻐﺪاد-ﺑﲑوت ،ﻣﻨﺸﻮرات اﳉﻤﻞ ،ط2011 ،1م.
 ﻣﻮﻟﻮي ،ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ،دﻳﻮان ﻋﻨﱰة ﲢﻘﻴﻖ ودراﺳﺔ ،ﺑﲑوت ،اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺘﺤﺪةﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ ،ﺑﻼ ¡رﻳﺦ.
 اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،اﻟﻘﺎﻫﺮة  ،دار اﳌﻌﺎرف ،ﺑﻼ ¡رﻳﺦ. اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﺬﺑﻴﺎﱐ ،ﺗﺢ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،دﻳﻮان اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﺬﺑﻴﺎﱐ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﳌﻌﺎرف،ط ،2ﺑﻼ ¡رﻳﺦ.
 اﳍﺎﴰﻲ ،اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ ،ﺟﻮاﻫﺮ اﻷدب ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻜﱪى ﲟﺼﺮ ،ﺟﺰءان ،ﺑﻼ¡رﻳﺦ.
 وﻫﺒﺔ ،ﳎﺪي ،وﻛﺎﻣﻞ اﳌﻬﻨﺪس ،ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب ،ﺑﲑوت ،ﻣﻜﺘﺒﺔﻟﺒﻨﺎن ،ط1984 ،2م.
 -وﻫﺒﺔ ،ﻣﺮاد ،اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار ﻗﺒﺎء اﳊﺪﻳﺜﺔ2007 ،م.
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 ﻳﻌﻘﻮب ،د .إﻣﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ ،دﻳﻮان اﳊﺎرث ﺑﻦ ﺣﻠّﺰة ،ﺑﲑوت ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت ،ط،11411ﻫـ1991-م.
 ﻳﻌﻘﻮب ،د .إﻣﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ ،دﻳﻮان ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻛﻠﺜﻮم ،ﺑﲑوت ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ ،ط1411 ،1ﻫـ-1991م
آي ﻳِﻴ ْﻠ ِﺪﻳﺰ ،أﺳﻌﺪ" ،ﻣﺪاﺋﺢ اﻻﺧﻄﻞ ﻟﻸﻣﻮﻳﲔ" ،أﻧﻘﺮة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻧﻘﺮة ،ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ-
 ْاﳉﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ ،اrﻠﺪ  ،57اﻟﻌﺪد  ،2ص .960-936
AYYILDIZ, Esat (2017), “El-Ahtal'ın Emevilere Methiyeleri”. Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C.57, Sy. 2, ss.
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